W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się zachorowań na grypę
oraz doniesieniami o zagrożeniu wirusem AH1N1, szczególnie w stosunku do osób
młodych, pragnę zwrócić się do Pani Minister w sprawie skuteczności działań,
podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia epidemią wśród dzieci i młodzieży.
W styczniu 2009 roku w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej, pani
Katarzyny Hall, zwróciłem uwagę na potrzebę działań edukacyjnych, skierowanych do
uczniów, a dotyczących wiedzy o wartości, celowości i bezpieczeństwie szczepień
ochronnych. W sierpniu 2009 roku, po zapoznaniu się z wynikami kontroli,
przeprowadzonej w szkołach przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w
związku z zagrożeniem wirusem AH1N1, ponownie zwróciłem się do Ministra Edukacji
Narodowej. Zwróciłem wówczas uwagę na konieczność zapewnienia uczniom dostępu do
bieżącej ciepłej wody i mydła.
Obecnie – dla uzyskania wyższej skuteczności profilaktyki zachorowań na grypę –
konieczne wydaje się podjęcie konkretnych działań wyjaśniających, edukacyjnych,
kontrolnych skierowanych przez służby medyczne do dzieci, ich rodziców oraz władz
oświatowych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego
Zakładu Higieny wynika, że zapadalność

na grypę w ostatnich dniach października

bieżącego roku wyraźnie wzrosła i była dwukrotnie wyższa niż w październiku roku
ubiegłego.

W związku z powyższym – na mocy art. 10 a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) – zwracam się do Pani
Minister o informację na temat dynamiki wzrostu zakażeń na grypę w populacji wieku
rozwojowego i prognozy rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Będę też zobowiązany za
informację o tym, czy przewidywane jest objęcie dzieci szczepieniem przeciw grypie
i jakich grup wiekowych miałoby ono dotyczyć. Przede wszystkim zaś, proszę
o informację, czy w związku z sytuacją zagrożenia uruchomiono procedury współpracy
między służbami epidemiologicznymi a szkołami, przedszkolami i placówkami
wychowawczymi, służące szybkiemu rozwiązywaniu mogących pojawić się problemów
(np. kontrole stanu sanitarnego szkoły i wydawanie doraźnych zaleceń, podejmowanie
decyzji o zamknięciu szkoły, możliwość badania dziecka podczas nieobecności rodzica
etc.) i w czyjej gestii leży koordynacja tych działań.

