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nawiązując do publikacji w „Polityce Zdrowotnej”, w dniu 22.01.2019 r., danych 

pochodzących z odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego na apel Rzecznika Praw 

Obywatelskich „o kampanię promującą znaczenie szczepień ochronnych”, proszę o przyjęcie 

podziękowań za istotne zaangażowanie w sprawie trendu wzrostowego liczby osób 

uchylających się od szczepień ochronnych, z czym mieliśmy do czynienia na przestrzeni kilku 

ostatnich lat.

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że Główny Inspektor Sanitarny podejmuje wszelkie 

możliwe działania mające na celu zahamowanie, a następnie odwrócenie tej niekorzystnej 

tendencji. Wyniki badania CBOS, opublikowane w komunikacie nr 9/2019, pt.: „Stosunek do 

szczepień ochronnych dzieci”, jasno wskazują, na pierwsze sukcesy tych działań. Osiągnięty 

efekt jest składową intensywnej i konsekwentnej pracy przedstawicieli Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i współpracujących z nami: ekspertów, organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej poziomu regionalnego i lokalnego, a także wsparcia naszych działań ze 

strony samorządowych organów zawodów medycznych, towarzystw i stowarzyszeń 

działających w obszarze ochrony zdrowia, jak również środowiska naukowego.

Stosowane przez nas, w działaniach infomiacyj no-edukacyjnych na rzecz różnych 

grap społecznych, argumenty, są niczym innym jak wnioskami z rzetelnie przeprowadzonych 

i metodologicznie poprawnych badań naukowych realizowanych przez wiarygodne instytucje 

naukowe, a także skrupulatnych oraz kompetentnych naukowców, cieszących się zaufaniem 

środowiska naukowego (w przeciwieństwie do niewiarygodnych informacji przekazywanych
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przez stronę przeciwników szczepień, których źródło pochodzenia nie jest znane, a są one 

zdecydowanie zaprzeczeniem wyników badań realizowanych zgodnie z EBM).

Główny Inspektor Sanitarny zweryfikował też nieco kierunek polityki Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w kontekście działań podejmowanych na rzecz promowania znaczenia 

szczepień ochronnych dla zdrowia człowieka, poprzez m.in. intensywne wykorzystanie 

narzędzi i możliwości współczesnej informatyki. Dynamicznie rozwijamy stronę internetową 

Urzędu z dużą dbałością nie tylko o jej walory merytoryczne, ale też funkcjonalność, również 

poprzez aplikację na telefon. Aktywnie i regularnie komunikujemy się ze społeczeństwem 

poprzez media społecznościowe, w tym, z wykorzystaniem najpopularniejszych serwisów 

takich jak: Facebook, Twitter, You Tube, czy Instagram oraz komunikatorów 

społecznościowych. Realizujemy szereg akcji popularyzujących rzetelną wiedzę na temat 

szczepień ochronnych z których ostatnia to hasztagowa inicjatywa #zaszczepieniBezpieczni, 

z udziałem mam małych dzieci oraz wsparciem lekarzy, którzy brali udział w likwidacji 

ognisk chorób zakaźnych, które dzięki konsekwentnej realizacji programu szczepień 

ochronnych obecnie w Polsce nie występują lub występują sporadycznie.

Jednocześnie zwracam się z prośbą do Pana Ministra o włączenie się w intensywne 

działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz promowania szczepień ochronnych jako 

skutecznej formy profilaktyki, poprzez jak najszersze popularyzowanie naszych aktywności. 

Naszym celem jest bowiem dotarcie z rzetelną wiedzą do jak najszerszej grupy mieszkańców 

Polski.
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