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i OPiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci t młodzieży zwracamy się
do Państwa z gorącym apelem o docenienie wąi problemu, jakim jest
zabezpieczenie Państwa Dzieckaprzed skutkami zachotowań na choroby zakaŹne.
§(/ Eutopie szczeptenia ochronne są pro§/adzone od ponad 200 lat.
§7 ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu ptzyczyńŁy się one do spadku
zachotowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na popfav/ę sytuacji
epidemiolog1cznej. Tak niski pożiom zachoto,wań zawdzięczamy wysokiej
wszczeplalności społeczeństwa w latach 90. XX w., utfzymującej się n^ poziornje
95-98o/o. Niepokoją z^tem ostatnie dane, które wskazujŁ że spada liczba osób
poddających się szczepieniom ptzy jednoczesnym wzrościeosób uchylających się
od nich iwytażajacych negafine opinie na temat sżczepionek.
Pragniemy z:wtocic uwagę na dtamatyczny wztost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do wtześnia 2018 roku
odnoto,,,iano porrud 52 tys. przypadków odry. Do 5 paźdzterntka 2018 r, .rafficej
zachotowań iarcjesaowano w Rumunii (5 100 prz:padkow), Francjlfę 702), Grecji
ę 290) oraż we Włoszech ę 248). W ktajach spoż^ UE najwięcej zachotowań
odnotowuje się na Ukrainie _ ponad 32 tys. prypadków. Problem odry występuje
tówńeż w Czechach, Niemczech, Bułgatli, na §7ęgrzech, Słowacji, Lit,wie i Łot'wie.
Na ten obnz nakłada się sytuacja w n^szym kaju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 paździetńka 201,8 t. w Polsce zarclesttowano 144 przyPadl<t
zachotowań na odrę. §7 analogicznym oktesie rcku2017 zgŁoszono ich 59. Liczby
te jednoznacznie wskazujĄ na fakt niezwykle dynamicznego fozpf zesttzeniania się
choroby. W związku z tosfiącym zagfozeniem zdtowia dzieci i młodziezy z
pewnością jest to dobry czas, zeby zwtócic szczegó|nąuwa$Q na kwestie profilakryki
c ho ró b z akaźnych p op r z ez rc altz acj Q sz cz epteń o b owi ąz ko!\Tch.

Pamiętajmy, że w każdej chwili mozemy zetknąć się z patogenem
wywołującym niebezpieczną infekclę. O<lta jest groźna nie tylko z Powodu
bezpośrednich skutków zacllorowania, ale tównież ze wzg\ędu na \x/ystęPov/anie

ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogL prowadzić do Śmierci.
Szczególńe zagtożone są osoby niezaszczepione, w tym dziect do 13. miesiąca życia
otaz Inne osoby z obniżonąodpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmńejszyc liczbę zachotowań rn

wiele
szczepieniom
chotób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dziect
ochronnym jest gwatancją ich bezpteczeństwa. Zapewnia takze ochronę osobom
niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.
Mając na u,wadze doniosłośćptoblemu, żwfacamy się do Państwa z gofąCym
apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialnt za zdtońe swoich dzieci wyciągnęli
odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologczne1. Ważne, aby Pamiętali
Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepteniom ochtonnym
moze skutkować poważnymi konsekwencjami zdtowotnymi zvliązanymi
z powikłaniami chotób zakaźnych takich jak odta.

ffi

Licząc na Państwa tozwagę, prosimy o lwazfle dokonanie wyboru i Podjęcie
decyzliw myśltak aktualnego obecnie powiedzenia ,,lepie1 zapobiegaĆ niż leczyĆ".
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