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W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka znak ZSS.422.17.2015.EK

z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie działań podejmowanych przez Głównego Inspektora

Sanitarnego w związku z wystWowaniem zachorowań na odrę i zwiększającej się liczbie

rodziców odmawiających poddania dzieci szczepieniom ochronnym w trybie wskazanym

w tym wystąpieniu przesyłam obecnie stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tej

sprawie.

Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP władze publiczne są obowiązane do

zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Szerzące się

epidemicznie zakażenia i choroby zakaźne były bowiem w przeszłości powodem wysokiej

śmiertelności i chorobowości, powodowały znaczące straty społeczne i ekonomiczne.

Zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych oraz imiych chorób o charakterze społecznym jest

możliwe dzięki racjonalnym działaniom w obszarze zdrowia publicznego podejmowanym

przez organy i instytucje państwa w zakresie posiadanych przez nie kompetencji. Działania te

skupiają się na właściwej regulacji prawnej szczepień ochroniych, działalności oświatowo

zdrowotnej, egzekwowaniu obowiązku poddawania się szczepieniom w odniesieniu do tych

szczepień ochronnych, które są szczepieniami obowiązkowymi, zapewnieniu bezpieczeństwa

szczepień ochronnych. Nie można bowiem podzielić argumentów podnoszonych przez



niektóre stowarzyszenia i nieformalne ruchy głoszące fałszywą tezę o rzekomym

bezwzględnym prymacie wolności wyboru i wolności życia rodzinnego od ingerencji

organów państwowych, w tym żądające zapewnienia swobody przy podejmowaniu decyzji

o poddaniu się szczepieniom ochronnym. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

w demokratycznym państwie prawa konstytucyjne wolności i prawa mogą być ograniczane

w drodze ustawy, m.in. gdy jest to niezbędnie dla ochrony zdrowia. Zwalczanie zakażeń

i chorób zakaźnych jest też jednym ze strategicznych celów każdego kolejnego programu

polityki zdrowotnej państwa (obecnie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-20 1 5).

Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie społecznie

akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno

w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym

(prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na

zachorowania (prewencji zbiorowej). Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji

jest bowiem wysoki odsetek zaszczepionych osób (zwykle odporność populacyjną osiąga się

przy zaszczepieniu wysokiego odsetka populacji — tj. co najmniej ok. 95%), co skutecznie

zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne nie tylko na osoby uodpornione

w drodze szczepienia, ale również u tych osób, które ze względu na przeciwwskazania

zdrowotne nie mogą być przeciw nim szczepione lub osób, które pomimo prawidłowo

przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły odporności immunologicznej.

Zapewnienie wysokiego odsetka osób uodpornionych w populacji jest wspierane

działaniami oświatowo-zdrowotnymi propagującymi wiedzę o roli szczepień w zapobieganiu

chorobom zakaźnym lecz jednocześnie zostało zabezpieczone prawnym obowiązkiem

poddawania się szczepieniom ochronnym oraz przewidzianymi prawem środkami egzekucji

wykonania tego obowiązku przez osoby do tego zobowiązane.

Nałożenie przez ustawodawcę powszechnego obowiązku poddawania się

szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio

wysoki odsetek osób uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecznie zmniejsza ryzyko

epidemicznego szerzenia się tych chorób zakaźnych w populacji, a nawet może prowadzić do

skutecznego przerwania krążenia czynnika zakaźnego w populacji i następnie do

wykorzenienia choroby zakaźnej. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych

przeciw wybranym chorobom zakaźnym zrnniejsza także społeczne skutki związane

z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami

leczenia tych chorób oraz ich powikłań ponoszonymi przez sektor finansów publicznych.
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Przykładem choroby zakaźnej, której zwalczenie w skali światowej było możliwe

w drodze powszechnych i obowiązkowych szczepień ochronnych, była ospa prawdziwa

(obecnie uznawana za chorobę już całkowicie wykorzenioną). Polska uczestniczy

w międzynarodowych działaniach Światowej Organizacji Zdrowia prowadzących do

wykorzenienia zakażeń wirusem polio (obecnie choroba uznana za wykorzenioną w Europie),

a w dalszej kolejności chorób takich, jak odra i różyczka.

Jak wspomniano wcześniej obowiązek szczepień ochronnych bywa wprowadzany

wobec niektórych chorób zakaźnych również wtedy, gdy powszechne i obowiązkowe

szczepienia nie prowadzą do eliminacji tych chorób. Służy to jednak przede wszystkim

prewencji indywidualnej tych chorób, a ponadto zmniejsza społeczne skutki występowania

tych chorób w populacji (np. związane z kosztami wielomiesięcznego leczenia tężca

w oddziałach intensywnej terapii).

Podstawą prawną do nałożenia obowiązku szczepień przeciw wybranym chorobom

zakaźnym jest art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.), który

zobowiązuje osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do poddawania się

obowiązkowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w ustawie, przy czym

zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy w odniesieniu do osób nieposiadających pełnej zdolności

do czynności prawnych (m.in. dzieci) odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku

ponosi osoba sprawująca nad tą osobą prawną pieczę albo jej opiekun faktyczny (zwykle są to

rodzice). Wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych i grupy osób obowiązane do

poddania się tym szczepieniom zostały określone w art. 17 ust. 1 ww. ustawy

i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych

szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1086, z późn.zm.) wydanym na podstawie

upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 10 ww. ustawy. Rozporządzenie to określa m.in. dla

poszczególnych rodzajów szczepień ochronnych przedział wieku lub przesłanki

epidemiologiczne i kliniczne, w przypadku których obowiązek szczepień staje się wymagany.

Uzupełnieniem ww. regulacji prawnych jest ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora

Sanitarnego w drodze komunikatu Program Szczepień Ochronnych przeznaczony dla lekarzy

i pielęgniarek będących realizatorami obowiązkowych szczepień ochronnych, który jest

dokumentem o charakterze technicznym i zawiera zgodne z aktualną wiedzą medyczną

informacje oraz wytyczne nt. sposobu realizacji obowiązku szczepień, w tym wskazuje wiek,

w którym dane szczepienie powinno być przeprowadzone.
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Szczepienie przeciw odrze jest w Polsce od 1975 roku szczepieniem obowiązkowym

i jego powszecłme przeprowadzanie doprowadziło do zaniku epidemicznych zachorowań na
odrę. Z powodu wysokiego odsetka osób uodpornionych w drodze szczepień, zaś
w odniesieniu do osób urodzonych przed 1975 rokiem wskutek powszechnego przebycia tego
zakażenia i nabycie odporności poinfekcyjnej, nie istnieją obecnie w Polsce warunki dla

epidemicznego szerzenia się zakażeń wywołanych wirusem odry. W odniesieniu do odry,
która jest najbardziej zakaźną chorobą i spośród występujących w Polsce chorób, odporność
populacyjna jest zapewniona pod warunkiem utrzymania wysokiego tj. powyżej 98% odsetka
osób uodpornionych w populacji. Wobec powszechnej w Polsce akceptacji społecznej dla
szczepień ochronnych, jako skutecznej metody zapobiegania chorobom zakaźnym, nadal
w odniesieniu do odry utrzymany jest wysoki odsetek zaszczepienia poszczególnych
roczników dzieci i młodzieży tj. powyżej 98,7% (wg danych NIZP-PZH w Warszawie za rok
2013). Jedynie w najmłodszych rocznikach był niższy i wyniósł 82,8% wśród dzieci w wieku
2 i 97,5% u dzieci w wieku 3 lat — co wynika z faktu, że nie wszystkie dzieci w tych
rocznikach w okresie objętym sprawozdaniem osiągnęły wiek powyżej 13 miesiąca życia,
w którym szczepienie jest przeprowadzane łub u dzieci tych wystajiły przesłanki do
czasowego odroczenia przeprowadzenia szczepienia przeciw odrze. Zachorowania na odrę

w Polsce pomimo wykazywanego w wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka nieznacznego
wzrostu liczby zachorowań w stosunku do lat wcześniejszych są zachorowaniami nadal
sporadycznymi (nie dającymi się powiązać w ogniska epidemiczne) i dotyczą osób
nieszczepionych przeciw odrze (w tym obcokrajowców nieszczepionych przeciw odrze
w kraju pochodzenia, jak m.in. w medialnie nagłośnionym niedawnym przypadku romskiego
dziecka z odią które przyjechało z Berlina) łub dotyczą tych nielicznych osób, które nie
wytworzyły odporności poszczepiennej pomimo prawidłowego wykonania u nich
szczepienia. Wg danych NIZP-PZH w Warszawie w roku 2012 na odrę zachorowało w Polsce
70 osób, w roku 2013 zachorowało 83 osoby zaś w roku 2014 zachorowało 110 osób.

Podzielam niepokój Rzecznika Praw Dziecka związany z coraz częstszym uchylaniem
się rodziców od spełnienia ustawowego obowiązku poddawania dzieci obowiązkowym

szczepieniom ochronnym, jako potencjalnie mogącym prowadzić do spadku odporności
populacyjnej i wskutek tego możliwego występowania w przyszłości ognisk epidemicznych
zachorowań na odrę. Czyni to ponadto nieskutecznymi wysiłki podejmowane przez Światową
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Organizację Zdrowia w celu całkowitego wykorzenienia odry oraz godzi w zobowiązania

Polski w tym zakresie.

W związku z obserwowanym od 2010 roku wykładniczym narastaniem liczby osób

uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych dzieci Główny Inspektor Sanitarny od

2012 roku zintensyfikował konieczne działania zarówno w obszarze oświaty zdrowotnej

i promocji szczepień ochronnych, jak też w kierunku nasilenia egzekwowania przez organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej spełnienia obowiązku poddawania dzieci szczepieniom

przez osoby prawnie do tego zobowiązane (rodziców lub opiekunów dzieci). Działania te

zostały też uwzględnione w wykazie priorytowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

przewidzianych w planach działania na 2015 rok.

Uprzejmie informuję, że w ramach tych działań od 2013 roku została przygotowana i jest

prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie

wakcynologii akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych pt. ZASZCZEP W SOBIE

CHĘĆ SZCZEPIENIA. Akcja, która jest skierowana głównie do rodziców i opiekunów

dzieci, ale także do lekarzy i pielęgniarek będących realizatorami szczepień ochronnych, ma

na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania

chorobom zakaźnym. Nie jest natomiast planowana odrębna akcja oświatowo-zdrowotna

dotycząca wyłącznie szczepień przeciw odrze. Ponadto Główny Inspektor Sanitarny mając na

względzie korzyści płynące dla zdrowia publicznego obejmuje patronatami honorowymi

liczne podejmowane lokalnie inicjatywy oświatowo zdrowotne promujące szczepienia

ochronne.

Zgodnie z art. 5 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) organy Państwowej Inspekcji

Sanitarnej są uprawnione do żądania w drodze egzekucji administracyjnej wykonania

obowiązku szczepień, tj. są wierzycielem tego obowiązku. Art. 6 1 tej ustawy jednocześnie

nakłada na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako wierzycieli tego obowiązku, prawny

obowiązek podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zastosowania

przewidzianych prawem środków egzekucyjnych w celu nakłonienia osoby uchylającej się do

wykonania obowiązku szczepień ochronnych.

Niezależnie od zastosowania ww. środków egzekucji administracyjnej prowadzących

do wykonania przez rodziców obowiązku szczepień ochronnych dzieci możliwe jest po

wyczerpaniu środków egzekucji administracyjnej stosowanie również przepisów karnych tj.

grzywien nakładanych w postępowaniu karno-wykroczeniowym na te osoby, które pomimo
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zastosowania środków egzekucji administracyjnej dalej uchylają się od obowiązku

poddawania dzieci szczepieniom ochronnym. Zgodnie z art. 115 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja

1970 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz.275, z późn. zm.) kto, pomimo
zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu
ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej podlega karze grzywny do 1500

złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą maloletnią

lub bezradna., pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej

określonemu szczepieniu ochronnemu. Zgodnie z art. 17 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133 poz. 848, z późn. zm.)
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organy kontroli właściwe w zakresie sprawowania
nadzoru na wykonaniem obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym, w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia sporządzają wniosek do sądu o ukaranie i występują przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

W związku z żądaniem udzielenia informacji nt. czy obecna liczba specjalistów

z zakresu chorób zakaźnych oraz liczba łóżek na oddziałach zakaźnych dla dzieci jest

wystarczająca dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w razie zwiększonej zachorowalności

na choroby zakaźne uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny nie posiada

informacji na ten temat i nie wyrażał opinii w tym zakresie, gdyż ocena zabezpieczenia

potrzeb zdrowotnych, w tym oceny liczby potrzebnych łóżek szpitalnych oraz specjalistów

w poszczególnych dziedzinach medycyny, nie należy do zadań organów Państwowej

Inspekcji Sanitarnej.

Informuję ponadto, że zgodnie art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 126 j.t.) do zadań konsultantów

medycznych należy wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych na rzecz

organów administracji, w tym sporządzanie opinii dotyczących ocen zasobów kadrowych

i potrzeb kadrowych reprezentowanych przez tych konsultantów, prognozowanie potrzeb

zdrowotnych w tych dziedzinach medycyny oraz kontrola dostępności świadczeń

zdrowotnych. Oczekiwaną informację w tym zakresie mogą zatem Rzecznikowi Praw

Dziecka przedstawić konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach np. chorób

zakaźnych i pediatrii, oraz Minister Zdrowia, dla którego są sporządzane przez odpowiednich

konsultantów krajowych opinie nt. oceny zasobów kadrowych i potrzeb kadrowych oraz

prognozowanych potrzeb zdrowotnych w zakresie poszczególnych dziedzin medycyny.
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