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Prośba udostępnienie szczepionki oraz o rzeczowe i konstruktywne rozwiązanie problemu
społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu ludzkiego

Szanowny Panie Ministrze,

ze względu na nałożony przez Ministerstwo Zdrowia na rodziców obowiązek realizacji Programu Szczepień
Ochronnych dzieci proszę o udostępnienie mi szczepionki wytworzonej w sposób etyczny, bez
wykorzystania linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich. Apeluję także w
interesie publicznym do Ministerstwa Zdrowia o zagwarantowanie rodzicom możliwości szczepienia dzieci
środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia.
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Jako matka niedługo stanę przed obowiązkiem zaszczepienia małego dziecka na odrę, świnkę i różyczkę.
Obecnie w Polsce obligatoryjnie szczepi się dzieci potrójnie skojarzonymi szczepionkami przeciw tym
chorobom, do produkcji których wykorzystywane są linie komórkowe pochodzące z abortowanych płodów
ludzkich. Moim zdaniem, podobnie jak wielu innych rodziców, akceptacja przez właściwe podmioty
nadzorcze użycia do produkcji szczepionek hodowli ludzkich komórek wywodzących się z tkanek ciał
dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji, jest niegodziwa.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż obecnie istnieje pewien dysonans między wartościami, na których straży
stoi państwo, a realnymi działaniami. Przypomnieć w tym miejscu wypada, że niedawno, bo 22.10.2020r.
Trybunał Konstytucyjny uznał niedopuszczalność aborcji eugenicznej, opowiadając się za niezbywalnym
prawem do życia każdej osoby ludzkiej od momentu poczęcia, do naturalnej śmierci. Tymczasem z drugiej
strony organa państwowe nakładają na rodziców obowiązek szczepień swoich dzieci szczepionkami
powstałymi z wykorzystaniem komórek pobranych z abortowanych dzieci, niezapeniając im, mimo takiej
możliwości, innej alternatywy.

Na złożoną dnia 22 kwietnia 2016 roku w Ministerstwie Zdrowia „Petycję w sprawie zagwarantowania
rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia”, odpowiadający
przypomniał, iż jeśli skład szczepionki budzi sprzeciw sumienia, rodzice mogą we własnym zakresie
zakupić szczepionkę, prosząc o jej podanie dziecku. W przypadku braku takiej szczepionki w kraju istnieje
możliwość jej sprowadzenia z zagranicy. Niemniej jednak w przypadku szczepień na odrę, świnkę i
różyczkę rodzice praktycznie nie mają możliwości we własnym zakresie sprowadzić właściwą, tj
niebudzącą wątpliwości moralnych szczepionkę. Nadto, nawet gdyby lekarz pediatra wypisał receptę na
takową szczepionkę, to otwarty pozostaje problem sprowadzenia do Polski pojedynczej dawki przez aptekę
z zachowaniem wymaganych procedur. Co istotne nakładając na rodziców obowiązek szczepień dzieci pod
groźbą kary państwo winno jednocześnie zapewnić rodzicom możliwość wyboru, szczepionki niebudzącą
dylematów moralnych. Rozwiązanie problemu społecznego szczepionek związanych z aborcją płodu
ludzkiego należy więc do obowiązków państwa.

Gwoli jasności nie jestem przeciwna szczepieniom jako takim, ale uważam, iż winnam mieć możliwość
wyboru preparatu, który zostanie podany mojemu dziecku, tak jak to ma miejsce w przypadku pozostałych
szczepień obowiązkowych. Dostępne preparaty powinny być wolne od dylematów moralnych, a tak nie jest
w przypadku szczepionki na różyczkę, skojarzonej ze szczepionkami na odrę i świnkę.

Aktualnie na świecie istnieją czterej producenci etycznych szczepionek przeciw odrze i różyczce, w tym trzej
japońscy. Apeluję zatem o podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia rozmów z producentami etycznych szczepionek
przeciw odrze i różyczce w celu zainteresowania producentów rejestracją tych produktów w Polsce. Gdyby rozmowy
okazały się skuteczne, etyczne szczepionki byłyby dostępne dla rodziców, przynajmniej w tym zakresie. Proszę także
o udostępnienie mi takowej szczepionki abym mogła bezpiecznie i bez sprzeciwu sumienia zaszczepić swoje dziecko.
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Znane mi są przepisy o RODO.
Z wyrazami głębokiego szacunku

Do wiadomości:
1. Prezes Rady Ministrów RP

-

In ternetu.
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