
Oświadczenie

22.06.2011r.  w  25  numerze  Życia  Kalisza    ukazał  się   artykuł  podważający  zasadność 
wydatkowania środków publicznych na szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w kaliskich żłobkach . 
Treść artykułu,  jego forma i  wydźwięk mogą wywoływać niepokój wśród mieszkańców Kalisza co do  
skuteczności i bezpieczeństwa szczepień. 
Stawiane zarzuty są bardzo poważne i nie mogą pozostać bez odpowiedzi i wyjaśnienia.

Czym się sugerowaliśmy wydając środki publiczne na szczepienia przeciwko pneumokokom i czy są 
one bezpieczne?
Po pierwsze zastosowana w kaliskich żłobkach szczepionka została dopuszczona do obrotu jako produkt 
leczniczy  przez  Komisje  Europejską  .  Rejestracja  i  dopuszczenie  do  obrotu  poprzedzają  lata  badań  
klinicznych i kilka tysięcy przebadanych dzieci.
Nadzór  Europejskiej  Agencji  ds.  Produktów Leczniczych  jest  gwarancją  bezpieczeństwa  i  skuteczności 
stosowania leku. 

Po drugie,  jednoznacznie  pozytywne jest  stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego  zawierające szereg argumentów i rekomendację dla realizacji programów profilaktycznych 
przeciwko pneumokokom w Polsce (w załączeniu kopia).
Podstawowe argumenty   użyte  przez P T P to   rekomendacja  Światowej  Organizacji  Zdrowia (WHO) 
nadająca chorobom pneumokokowym obok malarii  najwyższy priorytet w grupie chorób, którym można 
zapobiegać poprzez szczepienia, doskonałe efekty szczepień ochronnych w USA  prowadzonych od  2000r.i  
powszechne  stosowanie  szczepionek  pneumokokowych  (jako  obowiązkowych)  w  45  krajach,  w  tym w 
prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Życie Kalisza stawiając ciężkie zarzuty instytucjom i realizatorom szczepień ochronnych przeciwko 
pneumokokom powołuje się na  autorytet naukowy p. prof. M. Majewskiej i jej  doświadczenia zdobyte w  
instytutach amerykańskich. Najwyraźniej amerykańscy koledzy nie podzielają zdania Pani Majewskiej, gdyż  
w USA i Kanadzie szczepienia przeciwko pneumokokom są powszechne i obowiązkowe. Tak samo jest w 
Europie Zachodniej, a nie jak twierdzi Życie  Kalisza – szczepienia dobrowolne.

W Polsce Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii p. prof. Anna Dobrzańska twierdzi, wręcz, iż  
priorytetem  w  zmianach  Polskiego  Kalendarza  Szczepień  powinno  być   wprowadzenie  powszechnych 
szczepień przeciwko pneumokokom.

Powyższe argumenty wskazują jednoznacznie, iż działania władz Miasta są zasadne i dobrze służą 
ochronie zdrowia najmłodszych mieszkańców Kalisza. 
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