
WIADOMOŚĆ WYSŁANA PRZEZ STOWARZYSZENIE STOP NOP DO MINISTERSTWA 

ZDROWIA DOTYCZĄCA ZMUSZANIA DO PODPISYWANIA NIEZGODNYCH Z PRAWDĄ 

OŚWIADCZEŃ TZW. ŚWIADOMEJ ODMOWY SZCZEPIENIA: 

 

----- Original Message -----  

From: "Justyna Socha" <juso@stopnop.pl> 

To: "Kancelaria" <kancelaria@mz.gov.pl> 

Cc: "Departament Matki i Dziecka - Sekretariat" <dep-md@mz.gov.pl> 

Sent: Tuesday, January 07, 2014 3:36 PM 

Subject: Skarga dotycząca żądania podpisania tzw. świadomej odmowy szczepienia 

ochronnego w przychodniach 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" 

os. Jagiellońskie 69/1 

61-217 Poznań 

 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

Otrzymujemy informacje od rodziców, którzy rezygnują lub odraczają z różnych  względów 

szczepienia ochronne (najczęściej jest to wystąpienie niepożądanych odczynów i powikłań 

poszczepiennych), że są zmuszani do podpisywania niezgodnego z prawdą oświadczenia, 

którego wzór załączam do tej wiadomości.  

 

Personel przychodni szantażuje również rodziców odmawiając np. wydania recepty na mleko 

dla alergika, wydania skierowania do lekarza specjalisty i utrudniając dostęp do innych 

świadczeń finansowanych z ubezpieczenia, uzależniając to od podpisania tego dokumentu. 

Oświadczenie zawiera informację, że rodzice otrzymali pełne informacje dotyczące 

szczepień. Przekazując petycję dostępną na stronie http://petycje.pl/7000  zgłaszaliśmy już 

Państwu problem braku pełnych informacji udzielanych pacjentom przed wykonaniem 

zabiegu medycznego jakim  jest szczepienie, szczególnie o ryzyku, które się z nim wiąże 

(punkt 4 petycji "Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych  

odczynów poszczepiennych i brak dostępu do podstawowych dokumentów, takich  jak ulotka 

dla pacjenta"). W odpowiedzi na ten postulat przekazaliście Państwo do placówek komunikat, 

który miał pomóc rozwiązać ten problem - bezskutecznie. Pediatrzy kwalifikujący do 

szczepień nie informują pacjentów o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych, nie wyjaśniają też wyczerpująco i zrozumiale korzyści i zagrożeń 

płynących z przechorowania wszystkich chorób, przeciwko którym ma być zaszczepione  

dziecko, w stosunku do korzyści i zagrożeń płynących ze szczepień pojedynczo i łącznie, w 

mailto:juso@stopnop.pl
mailto:kancelaria@mz.gov.pl
mailto:dep-md@mz.gov.pl
http://petycje.pl/7000


perspektywie indywidualnej i ogólnospołecznej. W związku z tym zgoda na zabieg nie jest 

świadoma, co łamie podstawowe prawa pacjenta i sprawia, że wykonanie go jest nielegalne w 

świetle przepisów prawnych. 

 

W związku z tym proszę o informację czy żądanie podpisania oświadczenia akceptowane 

przez Ministerstwo Zdrowia oraz jaką ma podstawę prawną? 

Jak oceniacie Państwo fakt uciekania się do szantażu i utrudniania dostępu do świadczeń 

finansowanych z ubezpieczenia w celu wymuszenia złożenia podpisu pod nieprawdziwym 

oświadczeniem? 

 

Czy Ministerstwo Zdrowia akceptuje fakt, że autorem wzoru tego oświadczenia jest 

działająca niezależnie od MZ Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń?  

 

Oczekujemy również informacji jak planujecie Państwo rozwiązać wyżej wymienione 

problemy oraz ciągle aktualny problem braku informacji na temat wystąpienia NOP i 

powikłań poszczepiennych dla rodziców przed wykonaniem szczepienia, razem z ponad 10 

000 rodziców, którzy podpisali naszą petycję. 

 

Z poważaniem. 

 

Justyna Socha 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP 

www.stopnop.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stopnop.pl/


MINISTERSTWO ZDROWIA                                          Warszawa, 2014-01-24 

                    Departament  

                 Matki i Dziecka 

MZ-MD-S-054-4919-8/JK/14 

 

 

 

Pani  

Justyna Socha 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie  

Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP 

 

juso@stopnop.pl 

 

 

Szanowna Pani. 

W nawiązaniu do pism z dnia 7 i 8 stycznia 2014 r. przekazanych elektronicznie na adres 

Kancelarii Ministerstwa Zdrowia, Departament Matki i Dziecka informuje, co następuje.  

Odnosząc się do wzoru oświadczenia opracowanego przez Zakład Profilaktyki Zakażeń 

i Zakażeń Szpitalnych (Narodowy Instytut Leków) oraz wzoru oświadczenia opracowanego 

przez Pana dr med. Pawła Grzesiowskiego (Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń), 

przekazanych przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., a także druku wezwania na szczepienie, 

Departament informuje, że wszystkie załączniki nie są drukami, których wymóg stosowania 

lub wzór określają przepisy prawne. Konieczność podpisania przez rodzica druku, 

lub formularza w sytuacji odmowy na wykonanie szczepienia ochronnego u dziecka, może 

wynikać z organizacji pracy i dokumentowania realizacji świadczeń w danym podmiocie 

leczniczym. W odniesieniu do druku wezwania na szczepienie, brak informacji o jego autorze 

lub dystrybutorze wyklucza możliwość interwencji przez Departament Matki i Dziecka. 

Zgodnie z ust. 1 § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych, informacje na temat przeprowadzonych 

obowiązkowych szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane 

i uzupełniane w:  

1. karcie uodpornienia, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

2. książeczce szczepień, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,  

3. dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach dotyczących rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania. 

Zarówno wzór karty uodpornienia, jak wzór książeczki szczepień nie zawiera rubryki 

lub formularza, które byłyby przeznaczone na złożenie oświadczenia „o wyrażeniu zgody 

przez pacjenta lub opiekuna prawnego na wykonanie obowiązkowego szczepienia”. 



Natomiast, informacje o zgłoszeniu się na szczepienie, woli wykonania obowiązkowego 

szczepienia u dziecka lub sprzeciw oraz fakt poinformowania przez lekarza rodziców 

o możliwości wystąpienia odczynów poszczepiennych, powinny zostać odnotowane 

w dokumentacji medycznej pacjenta. Art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, poz. 742), wskazuje, 

że pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych 

lub odmowy takiej zgody. Konieczność uzyskania zgody pacjenta lub opiekuna prawnego 

dziecka, będąca po stronie lekarza, wynika z art. 32 ust. 1-2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.). 

Wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga poinformowania pacjenta o realizowanym 

świadczeniu oraz wymaga uzyskania zgody od pacjenta w formie  ustnej lub pisemnej. 

W przypadku, gdy pacjent nie może samodzielnie udzielić zgody (np. ze względu na wiek), 

stosuje się konstrukcję tzw. zgody zastępczej. Wyraża ją wówczas tzw. przedstawiciel 

ustawowy, którym wobec małoletnich dzieci są najczęściej ich rodzice. 

Odnosząc się do przekazanej informacji o zmuszeniu rodziców, którzy rezygnują lub sami 

odraczają szczepienia ochronne dzieci, do podpisywania niezgodnego z prawdą oświadczenia 

woli, a także o przypadkach odmawiania wystawiania recept na mieszanki mlekozastępcze, 

odmawiania wydawania skierowania do lekarza specjalisty i utrudniania dostępu 

do świadczeń zdrowotnych, informuję, że udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może być 

warunkowane podpisaniem „Oświadczenia świadomiej odmowy szczepienia ochronnego”. 

W każdym indywidualnym przypadku, gdy rodzice uważają, iż wobec nich zastosowano 

przemoc lub groźbę w celu zmuszenia do określonego działania, należy bezwzględnie zgłosić 

zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania. 

Ponadto, informuję, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, lekarz ma obowiązek 

zgłoszenia pogorszenia stanu zdrowia dziecka, które wystąpiło w okresie 4 tygodni 

po podaniu szczepionki. Lekarz na podstawie objawów klinicznych oraz badania lekarskiego 

podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia danego przypadku do nadzoru jako Niepożądany 

Odczyn Poszczepienny (NOP), kierując się listą NOP wymienioną w załączniku 

do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych 

oraz kryteriów ich rozpoznawania oraz prawdopodobną lub ustaloną etiologią rozpoznanych 

zaburzeń (np. guz mózgu u dziecka, u którego wystąpiły drgawki).  

Dagmara Korbasińska  

Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka 

 


