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Szgnowni Państwo,

W niniejszym liście zwracam się do Państwa z gotąaym apelem, o docenięnie wagi

problemu, jakim jest zńezpieczenie Pństwa Dziecka przed skutkami zachorowń na choroby

zakńnę.

Pragnę zwrocić uwagę nabieżącą sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań

na odrę w Europie. Do 5 pńdziemika 2018 r. najwięcej zachorowń wystąpiło w Rumunii

(5 100 przypadków), Francji (2702), Grecji (2290), Włoszech (224S). W tym samym czasie

na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje równiez

w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz

nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przęz

Głównego Inspektora Sanitamego, w okresie od l stycznia do 3l pńdziemika 20l8 r. w Polsce

zarejestrowano I44 ptzypńki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017

zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.

Choroby nie znają granic. W kźdej chwili mozemy zetknąć się z patogenem

wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich

skutków zachorowań, ale równieżzewzględu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych

przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby nięzaszczepione

w tym dzięci do 13 miesiąca życia czy tez inne osoby, którę z rożnych przyczyn nie mogły

zostać poddane szczepieniu.

Gwarancją bezpieczeństwa Pństwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym.

Podniesie to również znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych

z powodu wskazń medycznych. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało się

zmniejszyó ilość zachorowń na wiele chorób, a niektóre całkowicie wyeliminowaó.

Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiędzialni za zdrońę swoich

Dzieci, ponownie przeanalizowali zasadnośó zaszczepienia swojego Dziecka, w kontekście

aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Proszę pamiętać, iz pochopna decyzja odmowy

poddania dzięci szczepieniom ochronnym moze skutkowaó negatywnymi konsekwencjami dla

Jego zdrowia.

,-,'*rrĘ re | :ir,;;,,.".,*-^" ^



Lic-ąc na Partstwa rozwagę, prosz§ o dokorrarrie wyboru i podjęcie pozytywnej decyzji

o ?Ąszc?śpieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia ,,lepiej

zapobiegać ńżleczyć".

Zvrvraz.ąnt szacunku


