Petycja do Ministra Zdrowia

…………………………………………
[miejscowość, dnia]

Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl
serwis@mz.gov.pl

Petycja
do
Ministra
Zdrowia
o
zobowiązanie
lekarza
przeprowadzającego lekarskie badanie kwalifikacyjne do szczegółowego
poinformowania rodziców lub opiekunów dziecka podlegającego
obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu o ryzyku i zagrożeniach
związanych z obowiązkowym zabiegiem szczepienia.
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.
2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi, konstytucyjnego prawa do
zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym
petycję do Ministra Zdrowia o uzupełnienie art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi o ustęp 2a
w proponowanym brzmieniu:
2a. Lekarskie badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, jest poprzedzone
poinformowaniem osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym
szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą
małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1.
pkt 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, przez przeprowadzającego to badanie lekarza, o zagrożeniach
związanych z przeprowadzeniem szczepienia ochronnego zgodnie z CHPL
produktu, a w szczególności:
1) o przeciwwskazaniach do szczepienia i o metodach ich wykluczania;
2) o możliwych niepożądanych reakcjach organizmu po podaniu szczepionki,
których wystąpienia nie można wykluczyć i o ich możliwych skutkach dla
zdrowia lub życia osoby poddawanej obowiązkowemu szczepieniu
ochronnemu, w tym także o ryzyku wystąpienia trwałego upośledzenia
fizycznego bądź umysłowego oraz o ryzyku zgonu dziecka w wyniku
zabiegu szczepienia;
3) o wpływie Programu Szczepień Ochronnych (dalej: “PSO”), w ujęciu
statystycznym, na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej chorób
nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych i
psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym
przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej lub o braku badań
dotyczących wpływu PSO na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej
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4)

5)

6)

7)

chorób nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych,
immunologicznych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z
płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i
żeńskiej;
o wpływie PSO, w ujęciu statystycznym, na ogólną kondycję zdrowotną
osób szczepionych lub o braku badań dotyczących wpływu PSO na ogólną
kondycję zdrowotną osób szczepionych;
o wpływie szczepienia, które ma zostać wykonane po zakończeniu
lekarskiego badania kwalifikacyjnego, w ujęciu statystycznym, na ryzyko
wystąpienia u osoby szczepionej chorób nowotworowych, metabolicznych,
neurologicznych, immunologicznych i psychicznych oraz potencjalnych
problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci
męskiej i żeńskiej lub o braku badań dotyczących wpływu szczepienia,
które ma zostać wykonane po zakończeniu lekarskiego badania
kwalifikacyjnego, na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej chorób
nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych i
psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym
przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej;
o wpływie szczepienia, które ma zostać wykonane po zakończeniu
lekarskiego badania kwalifikacyjnego, w ujęciu statystycznym, na ogólną
kondycję zdrowotną osób szczepionych lub o braku badań dotyczących
wpływu tego szczepienia na ogólną kondycję zdrowotną osób
szczepionych;
o prawidłowym sposobie podania preparatu oraz możliwym ryzyku
wystąpienia powikłań wynikających ze złego podania produktu do
organizmu.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (zwana dalej “Ustawą”) nakłada na osoby określone na
podstawie ust. 10. pkt 2. Ustawy obowiązek poddawania się szczepieniom
ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określonym na podstawie ust. 10. pkt
1. Ustawy. Jednocześnie przepisy Ustawy nakładają na lekarza obowiązek
przeprowadzenia przed szczepieniem lekarskiego badania kwalifikacyjnego w
celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia
ochronnego. Ustawa nakłada również na lekarza sprawującego profilaktyczną
opiekę zdrowotną obowiązek poinformowania osoby obowiązanej do poddania
się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną
pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w
rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się tym szczepieniom,
a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych.
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Z kolei art. 31. ust. 1. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (dalej “uzld”) nakłada na lekarza przeprowadzającego lekarskie
badanie kwalifikacyjne obowiązek poinformowania osoby zakwalifikowanej do
szczepienia (lub jej prawnych opiekunów) o “stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych,
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
wynikach leczenia oraz rokowaniu”. Jest to jednak przepis o charakterze bardzo
ogólnym, pozostawiający lekarzowi w praktyce pełną swobodę decydowania,
jakie informacje zostaną przekazane osobie zakwalifikowanej do szczepienia (lub
jej prawnym opiekunom). I tak na przykład jeśli w ocenie lekarza
przeprowadzającego lekarskie badanie kwalifikacyjne jedynym “dającym się
przewidzieć następstwem” zabiegu szczepienia może być podwyższona
temperatura lub podrażnienie w miejscu wkłucia, to realizując obowiązek opisany
w art. 31. ust. 1 uzld lekarz poinformuje rodziców dziecka podlegającego
szczepieniu, że po szczepieniu można się spodziewać zaczerwienienia w miejscu
wkłucia lub lekkiej gorączki. Rodzice mogą tę informację odczytać w taki sposób,
że gorączka lub zaczerwienienie w miejscu wkłucia, to są JEDYNE niepożądane,
potencjalne następstwa zabiegu szczepienia ich dziecka. W tej sytuacji rodzice
dziecka wyrażą zgodę na jego szczepienie działając w błędnym przekonaniu, że
zabieg szczepienia nie zagraża ich dziecku niczym innym poza ewentualnie
gorączką lub zaczerwienieniem w miejscu wkłucia. Jednocześnie, marginalizując
możliwe działania niepożądane, lekarz może rodzicom udzielić obszernej
informacji o korzyściach mogących się wiązać ze szczepieniem ochronnym ich
dziecka.
W ten sposób zgoda na wykonanie zabiegu szczepienia może być przez rodziców
dziecka (często po prostu zupełnie nieświadomych, o co powinni lekarza zapytać
przed OBOWIĄZKOWYM szczepieniem) wyrażona w stanie zupełnie błędnego
przekonania, że obowiązkowe szczepienie to wręcz same korzyści przy niemal
braku jakiegokolwiek ryzyka.
Tymczasem zabieg szczepienia w ramach obowiązkowego Programu Szczepień
Ochronnych jest - jako zabieg obowiązkowy - zabiegiem o wyjątkowym
charakterze. Odmowa poddania dziecka szczepieniom ochronnym może
prowadzić do nałożenia przez Aparat Urzędniczy Państwa Polskiego na rodziców
dziecka dotkliwych kar finansowych w celu nakłonienia ich do podjęcia
ustawowego obowiązku szczepień ochronnych.
Skoro więc osoba podlegająca obowiązkowym szczepieniom ochronnym jest
zobowiązana poddać się szczepieniu, to prawo powinno jej umożliwić wyrażenie
dobrowolnej zgody na obowiązkowy zabieg szczepienia dopiero po uzyskaniu
wyczerpujących informacji nie tylko o możliwych korzyściach płynących z
obowiązkowych szczepień ochronnych, ale także o możliwych negatywnych
następstwach obowiązkowego zabiegu szczepienia.
Celem niniejszej petycji jest więc wprowadzenie stanu równowagi między
obowiązkiem szczepienia, a obowiązkiem informacyjnym związanym z zabiegiem
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szczepienia, poprzez nałożenie na lekarza przeprowadzającego lekarskie badanie
kwalifikacyjne prawnego obowiązku poinformowania osoby podlegającej
obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu (lub jej prawnych opiekunów) o
potencjalnych zagrożeniach związanych z obowiązkowym zabiegiem szczepienia
ochronnego, w tym także - o ile zachodzi taka sytuacja - o braku badań, które
wykluczałyby negatywny wpływ Programu Szczepień Ochronnych, oraz samych
szczepionek wykorzystywanych w PSO, na ogólną kondycję zdrowotną osób
szczepionych, w tym także na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej chorób
nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych,
psychicznych i innych.
Niniejsza petycja jest składana w interesie publicznym, albowiem bez wątpienia
w interesie każdego, kto podlega obowiązkowym szczepieniom ochronnym, leży,
aby jego dobrowolna zgoda na wykonanie zabiegu obowiązkowego szczepienia
była wyrażana nie tylko przy świadomości korzyści płynących ze szczepienia, ale
także przy pełnej świadomości wszelkich zagrożeń, jakie mogą się wiązać z tym
zabiegiem. Wydaje się bowiem być niedopuszczalnym, aby rodzice dziecka
wyrażali dobrowolną zgodę na obowiązkowe szczepienie ochronne ich dziecka nie
mając świadomości, że poddając dziecko obowiązkowemu szczepieniu
ochronnemu biorą na siebie pełne ryzyko utraty przez dziecko zdrowia lub w
skrajnym przypadku nawet życia w wyniku zabiegu szczepienia, zwłaszcza że w
razie prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego wobec pacjenta, lekarz
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne następstwa
zabiegu szczepienia, bo ryzyko tych następstw ponosi wyłącznie osoba
szczepiona, lub - gdy jest nieletnia - ponoszą je w całości rodzice, lub prawni
opiekunowie.
Z uwagi na powyższe, niniejsza petycja jest w pełni zasadna i wnoszę o jej
pozytywne rozpatrzenie.
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 8. ust. 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o petycjach, niniejsza petycja podlega niezwłocznieopublikowaniu na stronie
internetowej http://www.bip.mz.gov.pl/petycje/
Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych
osobowych.
……………………………………….
[imię nazwisko, adres zamieszkania]
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