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STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO WOBEC
WYPOWIEDZI PANA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY
podważającej zasadność obowiązkowości szczepień ochronnych
oraz celowości i zasadności szczepienia przeciwko grypie
Polskie Towarzystwo Pediatryczne pragnie z całą stanowczością wyrazić głęboki sprzeciw wobec
promowania przez polityków postaw i sądów podważających zasadność szczepień. Promowanie błędnych
przekonań zdrowotnych, szkodliwych i niebezpiecznych postaw uważamy za działanie skrajnie
niebezpieczne i skutkujące narażeniem wielu obywateli na nieuzasadnione ryzyko zdrowotne powstałe
wskutek powielania tych sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną, niepopartych faktami nieracjonalnych
sądów. Skuteczność, bezpieczeństwo i potrzeba powszechnego szczepienia populacji została w sposób
wiarygodny i niepodważalny ustalona w oparciu o zgromadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat dane
naukowe opierające się o globalne doświadczenia praktyki i nauki. Podważanie w XXI wieku aksjomatów
współczesnej medycyny stanowi niezrozumiały akt intencjonalnego i nieodpowiedzialnego wprowadzania
wielu milionów osób w błąd, który może skutkować wzrostem zachorowań, hospitalizacji a także zgonów
będących wynikiem zachorowania na choroby zakaźne osób, które wysłuchawszy błędnych porad
zdrowotnych niepotrzebnie ulegną zakażeniu.
Osoba publiczna, piastująca urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej musi zdawać sobie
sprawę z konsekwencji nadawania swoim słowom siły autorytetu i zaufania do najwyższego urzędu RP.
Oddziaływanie to skutkuje odbiorem społecznym prezentowanych informacji jako wiarygodnych,
sprawdzonych i nie wymagających osobistej weryfikacji. Co więcej, publiczny autorytet Pana Prezydenta
postawiony w sprzeczności z wiedzą i postawami setek tysięcy polskich lekarzy, pielęgniarek, położnych i
farmaceutów każdego dnia promujących, zlecających i przeprowadzających szczepienia ochronne
znacząco obniża wiarygodność i zaufanie do osób wykonujących zawody medyczne.
Stanowczo sprzeciwiamy się poddawaniu merytorycznych kwestii leżących w obszarze medycyny,
w szczególności pediatrii, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa dzieci przymiotowi dyskusyjności debaty
politycznej. Medycyna jest nauką ścisłą i jedynie fakty, poparte niepodważalnymi dowodami naukowymi
stanowią podstawę do podejmowania dyskusji wokół zasadności postępowania profilaktycznego.
Nie jest przedmiotem samodzielnej i indywidualnej dyskusji poddanie się profilaktycznym
szczepieniom. Bez profesjonalnej wiedzy oraz bez oparcia się o niepodważalne dane naukowe nie można
wypowiadać w przestrzeni publicznej sądów o zasadności wykonania lub zaniechania szczepienia
ochronnego u milionów Obywateli.
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W Polsce grypa w sezonie 2019/20120 była przyczyną 3 828 848 zachorowań oraz 17 037
hospitalizacji. Grypa wiąże się z 10-14 dniowym wyłączeniem z aktywności zawodowej lub społecznej.
Szczególnie dzieci, kobiety w ciąży oraz seniorzy stanowią grupę najbardziej narażoną na ciężki przebieg
i poważne powikłania grypy1.
Szacowany średni roczny wskaźnik śmiertelności związany z grypą wynosi dla osób poniżej 65 lat
od 0,1 do 6,4 na 100 000 osób, dla osób 65-74 lat - 2,9 do 44,0 na 100 000 osób, dla osób powyżej 75 lat
to 17,9 do 223,5 na 100 000 osób. Szacuje się, że roczna liczba zgonów na świecie związanych z grypą
wynosi 291 243 – 645 832, a wśród dzieci poniżej 5 roku życia liczba ofiar śmiertelnych to 9243–
105 6902.
Dlatego niezrozumiałe i skrajnie nieodpowiedzialne jest publicznie namawianie do powstrzymania się
przed szczepieniem przeciwko grypie.
Szczepienia ochronne to jeden z kluczowych fundamentów zdrowia publicznego, a dbałość o zdrowie
publiczne jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa, władz publicznych – zarówno centralnych, jak
i samorządowych.
Żaden urzędnik państwowy nie powinien, a wręcz nie może – jeśli nie chce się sprzeniewierzyć
Konstytucji RP – propagować postaw antyzdrowotnych, sprzecznych z aktualną wiedzą.
Warto podkreślić, że wszystkie znane i szanowane towarzystwa naukowe i ośrodki akademickie
zalecają powszechne szczepienia przeciwko grypie.
Prezentowana postawa Pana Prezydenta jest w sprzeczności z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego, towarzystw naukowych, konsultantów krajowych, jak również
organizacji międzynarodowych, takich jak Europejskie Centrum ds. Kontroli Chorób (ECDC) czy Światowa
Organizacja Zdrowia. Wielu obywateli oczekuje, że ich Prezydent, Premier, Marszałkowie Sejmu i Senatu
oraz inni wysokiej rangi urzędnicy państwowi będą należycie i wzorcowo uodpornieni przeciwko
chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Dlatego oczekujemy, iż obaj kandydaci na Prezydenta Polski w ciągu pozostałych dni kampanii
wyborczej, zdając sobie sprawę z wysokiej siły swoich wypowiedzi, rozpoczną kampanię zachęcającą
obywateli do szczepień ochronnych, szczególnie tak ważnych w nadchodzącym sezonie szczepień
przeciwko grypie.
W imieniu Zarządu Głównego PTP
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

prof. dr hab. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
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