Gléwny lnspcktor Sanitarny

Minister Edukacji Narndowe]

MROSLAW FINKAS

ANNAZALEWSKA

Ik‘Va/tt‘quli/ll,

Q ”mm/1'

5’

Wynn/c; 2078 wk”

[viva/o,

”i7 334105.]7rgm11mém3z'p/mviwckzm’y/zatuwu/r,

mlcdziezy zwracamy sic do Paristwa
problcmu, jakim iest zapcwmeme
bezpicczeﬁstwn dzmclom przed wkurlmml choréb mkaénych

w poczuciu Lmsla o zdrowie dzicci
z gomcym apclcm <> doccnicnie wagl

i

W Europic Szcchxcma ochronne sq pmwndzone mi pomd 200 lat.
W'osmmich dziesigcioleciach w duiym stnpniu przyczynily 31C one do spadku
znchomwaﬁ na choroby zakﬂins, co znaczgco wplymﬂo rm poprawt; sytuacii
epidemiologiczuej. 'I'nk niski poziom zuchomwaﬁ zawdziccznmy wysoldcj
\Vyszcchialnoéci spnleczcﬁsrwn w laruch 90, XX w., utrzymujqcej sic nit poliomie 9598‘7/1». Nicpokoiq zatcm usmtnie dame, kréte wsknzujq, zc spade Liczba oséb
poddaiqcych ‘iq sz plmmm przy jcdnoczcsnym wzroécic nséb uchylajacych sic
ad njch 1 wytninjmych negatywnc opmic m temat szczepionck,
zwrénﬁé uwngq n21 dmmntyczny wzrost liczby zachorowaﬁ m: 0dr:
w Bumplc, ktéry obccmc obsexwujcmy. 0d stycvnia do wrzcénia 2018 roku
nrlnomwnno pound 52 tys. przypadkéw ochy. DO 5 paidzicrnika 2018 r. najwiécej
zachomwali zarsjestmwann \v Rumunii (5 100 pryypadkéw)> Francji (2 702), Grecji
(2 290) omz we Wloszcch (2 248). \X" krmnch spozn UE naiwiccej zachotownﬁ
odnomwujc sic m Ukrnirxic 7 pound 32 tys. przypadkéw. Problem odry wystcpuje
réwniei w Czechach, Nicmczcch, Bulgarii, m \Y/ggrzech, Slowacji) thwie i Lotwie.
Na ten obraz naklada sic sytuacia w naszym kxaju, Wedlug najnowszych danych
<>d1 scycznia do 30 paidzlemika 2018 r. w Polscc zarejcsuownno 144 przypadki
\V nmloglcznym okrcsie roku 2017 zgloszonc ich 59V Liczby
zachorowaﬂ na
tc jcdnoznaczm'e wskazﬁjq na fakt njezwyklc dynamicznego rozprzesttzmiania Sig
chomby W zwiazku z rnancym zagtoicnjem zdmwia dzieci i mlodziciy z pewnoéciq
jest to dubry czas, icby zwtécié szczcgélnq uwagc na kwestic proﬁlaktyki choréb
zukaénych poprzez rcahzacjg szcchicﬁ obowiqzkowych.

ngnicmy

0er

Pamicmjmy, 2c odm jest gwina Hie tylko z powodu bezpoérednﬁch skutkéw
zachotowania, ah: 1'6wmc2 ze wzglgdu m wystcpowamc citikich powiklar’x, ktérc

przypadkach mega ptuwadmé do émlcrci‘ Szczegéhﬂc zagroZone
13. micsiqca iycia 01712 lime osoby
sq osuby mcz
4;chan w tym dzieci do dzieci
szczepieniom 0c mnnym moi:
z obnizona odpormﬁ iiL Odmowu poddanin
skurkuwﬂé pow nymi konsckwenqaml din 2dr()\\da najmludszych.

w skmgnych

Nalezy w“ \zmc podkt 'é, in dziekﬁ zczepicniom udnlo Sig zmm'njszyé
niclw calkowicic wycliminowac’.
lic b9 zachomwnﬁ nil wicle chordb, 2| nick )1?
Poddanie dzieci
rpicniom (:chmnnmn jest gwamnciq ich bezpieczcdstwa,
Lakzc
medycznych.
()chmng 0301mm mezauczepionym z powodu wska
Zapcwnia
:1,

C

Majqc
apclcm, aby»

m uwudzc drmiosloéé problcmu, zwmcamy sic do l’aﬁstwa z gorqcyrn
is w poczuciu odpowiedzinlnuéd Zn zdrowic Paﬁstwa podopiccznych

pudicﬁ dialog mmczyciclami, todzicnmi lub opickLmamj ucmiéw ma term: szczepier’x
ochronnych. valcdzcnic ”15pm zapcbicgné mi leczyé" stajc Sig bowicm obccnie
‘1,

mezwykle aklualnc.

Z ug'mzﬂmz “'Wmﬂ’é"

1mm lama/Aka
M/rm'fvr Erin/Edy;

I

3

'

’mwdmﬂgi

\ﬂuik, ..... 17;)?
,

,

j/mullml
[WWI/19‘

'
M

-

I’irzkau

ekmr S'anfrangy
(

MM}

