„Szczepimy bo myślimy” - obywatelski projekt ustawodawczy: szczepienia jako jedno z
kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka czy przedszkola.
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W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost liczby uchyleń od obowiązku szczepień
ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, czego najlepszym wyrazem jest
40000 takich odmów w roku 2018 oraz prognozowane prawdopodobne ponad 50000 w roku
2019. Uchylanie się od obowiązku szczepień w oczywisty sposób prowadzi do wzrostu liczby
przypadków zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego. Najlepszym przykładem jest
odra, jako choroba o znacznej zakażalności. W roku 2017 zarejestrowano 63 potwierdzone
przypadki, w roku 2018 było już ich 339, natomiast od 1 stycznia do 15 kwietnia 2019 r.
zarejestrowano 788 potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę. Zgodnie z prognozami
do końca roku może być ich nawet ok. 5000.
Uchylanie się od obowiązkowych szczepień jest spowodowany w znacznej mierze przez
rozpowszechnianie przez ruchy antyszczczepionkowe nieprawdziwych informacji
dotyczących bezpieczeństwa samych szczepionek. Koronnym argumentem jest tutaj rzekome
wywoływanie autyzmu po szczepionce, obecnie też pojawia się argument, że przywołana
liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę nie została wywołana przez dzikiego
wirusa, ale jest to odra poszczepienna. Oczywiście są to niczym niepoparte twierdzenia,
sprzeczne z obecnym poziomem wiedzy medycznej.
Obawiając się o zdrowie i życie dzieci oraz powrotu epidemii niebezpiecznych chorób
zakaźnych, w oparciu o przepisy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
przygotowany został projekt ustawy pod nazwą „Szczepimy, bo myślimy”. Celem Inicjatywy
jest umożliwienie samorządom terytorialnym wprowadzenie jako dodatkowego,
punktowanego kryterium przy przyjęciu do publicznych żłobków i przedszkoli posiadania
przez dzieci aktualnych obowiązkowych szczepień. Posiadanie szczepień lub
przeciwwskazania do szczepienia zgodnie z kalendarzem, zgodnie z projektem, będzie
potwierdzać zaświadczenie, wystawiane przez lekarza. Dodatkowe punkty mają spełniać rolę
nagrody i w pewnym sensie podziękowania dla rodziców, którzy szczepiąc swoje dzieci
troszczą się nie tylko o ich zdrowie, ale chronią jednocześnie tą część społeczeństwa, która
jest szczególnie narażona na różnego rodzaju choroby, tj. dzieci z przeciwwskazaniami
medycznymi do szczepień czy osoby starsze. Obecnie kończymy zbiórkę podpisów pod
projektem. Ostateczny termin złożenia w Sejmie 100000 ważnych podpisów to 6 maja 2019 r.

