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Wroclaw, dnia 23 sierpnia 2019 roku

stoworzyszenie centrum tnformocji o Zdrowiu DoBRosrAN

Unqd Gminy Brorisk
Szonowny Pon

Andnej Jankowski
W6jt Gminy Brarlsk

ZAWIADOMIENIE

dotyczy pzekazania materiat6w

o charaheze informacyjnym,

zwiqzanych ze stosowaniem

szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
oraz wezwania paristwa do
n iezwtocznego podjqcia dziala rl za pobiegawczych

Szonowny Ponie,

Zwracamy siq do Pano

w imieniu stowarzyszenia Centrum

lnformacji

o

Zdrowiu

DoBRoSTAN z siedzibq we Wroctawiu (dalej zwane w
skr6cie Stoworzyszeniem),w zwiqzku

prowadzonym

i

z

finansowanym przez jednostki samorzqdu terytorialnego programem

Profi laktyki za ka2eri wi rusem brodawcza ka I udzkiego

(

H

pv).

Majqc na uwadze cele Stowarzyszenia, do kt6rych nalezy m.in. rozpowszechnianie
wiedzy na temat skutecznych metod profilaktyki zdrowotnej aktywnie
uczestniczymy w
monitorowaniu nieprawidlowoici zar6wno na ptaszczyinie stanowienia, jak
i

stosowania prawa

w zakresie ochrony zdrowia i 2ycia.

Ze szczeg6lnq troskq

i

obawami zaobserwowali6my wzmo2onq aktywnosi instytucji

publicznych, zachqcajqcych do wziqcia udzialu

w programie

szczepie6 przeciwko wirusowi

brodawczaka ludzkiego' co prawda, do dnia dzisiejszego szczepienia

krajowym programem szczepiefi obowiqzkowych,

te nie zostaly objqte

a Ministerstwo Zdrowia nie wydato

rekomendacjiodnoSnie szczepieri pzeciw HPV jako elementu profilaktykiraka
szyjkimacicy. Nie
jednak,
mniej
organy samorzqdowe, wla5nie w taki spos6b argumentujqc zasadno5i
dziatania,
zachqcajq, a wrQcz monitujq do przystqpienia do ww. szczepienia.
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Nasze obawy wynikajq nie tylko z faktu przekazywania niepotwierdzonych informacji, co

do efeh6w stosowania szczepionki (zmniejszenie, a wrqcz uchronienie przed zachorowalno5ciq
na raka szyjki macicy), ale przede wszystkim z faktu nieudzielenia petnych informacji o wszystkich

kt6re wystqpujq po podaniu szczepionek przeciw Hpv, a tak2e o
wymogach/kryteriach kwalifikujqcych do szczepienia, a w szczeg6lnoSci o zagro2eniach
powiklaniach,

wynikajqcych z braku ich

W oficjalnych

weffikacji.

przekazach medialnych, samorzqdowych materialach informacyjno-

edukacyjnych, a tak2e informacjach adresowanych przez NIZP-PZH, Polskie Towarzystwo
Wakcynologii czy GlS, podkre6lane sq jedynie potencialne (niepotwierdzone badaniami).
oczekiwane korzySci tych szczepionek. Natomiast przemilcza siq wqtpliwoSci, co

do

ich

bezpieczeristwa i efektywno6ci, a w szczeg6lno6ci, pomija siq informacje o stosunkowo czqstych

i powa2nych skutkach ubocznych wystqpujqcych po podaniu szczepionki. Wiqkszo6d dotychczas
opublikowanych wqtpliwoSci naukowych zostala przedstawiona w sporzqdzonym przez nasze
Stowarzyszenie opracowaniu pod tytutem Biala Kiqga Szczepieri HPV (dalej w skr6cie grolo
Ksiqga, dostqpna na stronie stowarzyszenia:
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na stronie sejmowej:

http:''ka.seim.gov.pl/opinieS.nsf 'nk?openAgent&371 20190614
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kt6re zalqczamy do niniejszego pisma w celu umo2liwienia Pafistwu zapoznania siq z jego
tre6ciq. Prezentowana Paristwu Biala Ksiqga jest to zbi6r badaf naukowych publikowanych
przez wybitnych naukowc6w

w

recenzowanych czasopismach naukowych z catego 6wiata,

przeglqd oficjalnych dokument6w

i

stanowisk rzqdowych

z innych kraj6w, a tak2e badad

klinicznych producent6w szczepionek przeciwko wirusom HPV, przedto2onych

rejestracji szczepionek. Biata Ksiqga

jest wiqc kompilacjq wielu badai

w

procesie

naukowych

prowadzonych przez ostatnie kilkanaicie lat przez instytuty naukowe, jak r6wnie2 renomowane
uczelnie Swiatowe oraz stojqce za tymi badaniami, wybitne autorytety naukowe. Opracowanie

omawia zagadnienia dotyczqce profilaktyki i leczenia zaka2ed HPV, statystyk zachorowalnoici

na raka szyjki macicy po zastosowaniu szczepie6, specyfikacji szczepionek, analizq
skuteczno$ci

i

bezpieczeistwa, przeglqd zagro2eri wynikajqcych

ich

z ich stosowania,
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w szczeg5lno5citych zidentyfikowanych przez samych producent6w,
zagadnienia efektywnoSci
kosztowej stosowania szczepiefi, a takze przeglqd sytuacji na
iwiecie.
Dowodem na zagro2enie dla zdrowia i 2ycia dzieci oraz ekonomii przyszlo6ci
i
naszego

kraju sq skutki uboczne wystgpujqce po podaniu szczepionki,
kt6re udokumentowano w
krajach, gdzie wcze6niej podjgto kontrowersyjnq decyzjq o
dopuszczeniu stosowania
szczepionek przeciwko wirusowi HPV (wiqcej na ten temat w zalqczonym
opracowaniu Biala
Ksigga szczepiei HpV).

Uwzglgdniajqc ryzyka, zidentyfikowane

w

ramach badad klinicznych producent6w

szczepionek, jesteSmy bardzo zaniepokojeni faktem, i2 szczepienia
wykonyrane

w

ramach

Programu profilaktyki zaka2er{ wirusem brodawczaka ludzkiego (HpV)
sq realizowane bez
przeprowadzenia test6w serologicznych oraz badaf na
nosicielstwo wirusa HpV typu zawartego
w szczepionce przed zaszczepieniem. Jest to niewqtpliwie kluczowe i najbardziej
niebezpieczne
uchybienie, poniewa2 zaniechanie pzeprowadzenia wy2ej wspomnianych
test6w

skutkuie wrecz

o
prowadzqce Programy profilaktyki zaka2efi HPV nie informujq

czym podmioty

w materiatach informaryjno-

edukacyjnych. lnformacje o tym zagro2eniu zawarte sq natomiast w powszechnie
dostqpnych
badaniach klinicznych producent6w szczepionek, przeprowadzonych i przedlo2onych
w procesie

rejestracji produktu.

Z

danych tych wynika, 2e

wDu wirusa HPV zawartePo w szczeoionce. nastapit vvzrost wvsteoowania clN2.
ClN3 oraz raka

szviki macio/

o

44.5%

a

Cervarit'em odpowiednio

o

32

5% (por. pkt 15

zalaczoneeo

opracowania). Nazprajqc wprost, w takiej sytuacji podana szczepionka wrecz
zwiqksza rlayko
zachorowania na raka szyjki maciry. W zwiqzku z powy2szym ka2dorazowe szczepienie pzeciwko

wirusom HPV powinno byC obligatoryjnie popzedzone informacjq o koniecznojci
przeprowadzenia testu na obecno6d przeciwcial oraztestu na
nosicielstwo wirusa HpV, w celu
unikniqcia podwyiszenia ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.

W tym miejscu nale2y zauwaiyi,2e we wszystkich krajach, kt6re osiqgnqly wysoki
wskainik wszczepialno3ci przeciw wirusom HPV, oficjalne rejestry nowotwor6w wykazujq
wzrost czqstotliwo(ci wystqpowania inwazyjnego raka szyjki macicy w6r6d zaszczepionej
populacji (por' pkt 39 Bialej Ksiqgi). Zachqcamy Pafstwa do zapoznania
siq z przeglqdem danych
statystycznych w wy2ej wymienionym zakresie autorstwa dr G6rard'a Del6pine,
zamieszczonym

w opracowaniu na stronach sejmowych:
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Poza wystqpieniem dr G6rard'a Del6pine oraz omawianq Biatq Ksiqgq,
na stronach sejmowych

znajdq Paristwo r6wniez list otwarty wybitnego polskiego ginekologa doktora
Grzegorza Jacka

Madeja, w kt6rym omawia on zagadnienia zwiqzane z szczepionkami p/HpV:

W zwiqzku z powy2szym, oraz z uwagi na fakt przekazywania niepelnych informacji na

temat produktu, kt6rego stosowanie mo2e nieii szereg negatywnych

konsekwencji

zdrowotnych, lqcznie ze Smierciq (fakt stwierdzony prawomocnym wyrokiem sqdu, (por. pzyp.
2 zatqczonego

opracowania), a takze z uwagi na mo2liwo6i wprowadzania w biqd, co do korzyici

ptynqcych z ww. szczepienia

,

otaz mo2liwo6i nara2enia na zwiqkszone ryzyko zachorowania na

raka szyjki macicy, chcieliby6my zwr6cit Pana/Pani uwagQ na realne

zagro2enie

odpowiedzialno5ci prawnej, zwiqzanej zzaangalowaniem jednostki samorzqdu terytorialnego

w prowadzenie programu profilaktyki zaka2ed wirusem brodawczak ludzkiego, jako wqtpliwej
profilaktyki raka szyjki macicy. Ewentualne dzialanie jednostki samorzqdu terytorialnego (bqdl
te2 zaniechanie

- w przypadku nieudzielenia w pelnym zakresie, potwierdzonej podpisem

informacji o produkcie, w szczeg6lno6ci informacji o koniecznoSci przeprowadzenia test6w
serologicznych oraz na nosicielstwo u os6b kwalifikowanych do szczepieri) oraz wszelkiego
zwiqzanego z tym ryzyka po zaszczepieniu moie rodzii zar6wno odpowiedzialno$i karnq jak

i

cywilnq, zar6wno jednostki samorzqdu terytorialnego prowadzqcej program, jak r6wnie2
odpowiedzialno5i osobistq poszczeg6lnych urzqdnik6w.

W tym zakresie, poza odpowiedzialno5ciq przewidzianq w art. 156 ustawy z dnia
czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. z 201,9 r., poz. 1600

-

6

t.j. z poin.zm.) na szczeg6lnq

uwagQ zastuguje art. L65 zgodnie, z kt6rym:

,,$ 1' Kto sprowadza niebezpieczeristwo dla 2ycia lub zdrowia wielu os6b albo dla

mienia w wielkich rozmiarach: [...]

1)

Powodujqc zagro2enie epidemiologiczne lub szerzenie siq choroby zaka2nej
albo zarazy zwierzqcej lub ro6linnej[...]

podlega karze pozbawienia wolnojci od 6 miesiqcy do lat g.

Na marginesie

nale2y dodai,

i2

przywolane przepisy przewidujq r6wnie2

odpowiedzialnoii karnq dla sprawcy ww, przestQpstwa, kt6ry dziala nieumy5lnie. Nie mniej

a)

'
jednak' nalezy uzna(,

i2 z
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chwilq otrzymania niniejszego pisma wraz dolqczonym
zbiorem badari

naukowych cytowanych

w opracowaniu Biata Ksiqga szczepied Hpv,

powzigli paristwo

informacjq na temat zagrozenia, zwiqzanego z podawaniem
szczepionki przeciwko HpV, m.in.
przeprowadzenia
bez
uprzednio test6w serologicznych oraz na nosicielstwo
Hpv, stqd paristwa
dalsze dziatanie bqdzie rozumiane, jako Swiadome,
tj. podejmowane z pelnq wiedzq i
rozeznaniem, a ta k2e wyn ikajqcq odpowiedzialno5ciq.
Niezaleznie od odpowiedzialno6ci karnej, dziatanie jednostek
samorzqdu terytorialnego

polegajqce na prowadzeniu programu profilaktykizaka2e6
Hpv bez udzielenia petnej informacji
na temat dzialania oferowanych szczepionek,
a tak2e warunk6w i konsekwencji ich przyjqcia,
moze r6wnie| rodzic odpowiedzialnoSi cywilnoprawnE, przewidzianq
w Kodeksie cywilnym, w
szczeg6lnosci art' 417
4172. Co istotne, do odpowiedzialnoici cywilnej
mo2e zostai
pociqgniqty ka2dy, kto przyczynia siq do powstania
szkody, r6wnie2 te osoby, na skutek decyzji
kt6rych szczepionka przeciw wirusowi Hpv zostala
zastosowana u dzieci.

-

Pojqcie szkody rozumiane jest szeroko i obejmuje
takie uszczerbek na zdrowiu w postaci

zachorowania

na raka szyjki macicy wskutek pzyjqcia szczepionki p/Hpv pnez

seropozytywnq bqdqcq nosicielem HPV typu zawartego

w

szczepionce,

a

osobg

odszkodowania

i zadoicuczynienia mogq siqgac kwot liczonych w
setkach tysiecy, a nawet milionach zlotych.

Jak ju2 wczesniej wskazano

mo2na dochodzii zar6wno

- zaptaty odszkodowania

od jednostki

bqdi zadoi6uczynienia

samorzqdu terytorialnego,

bqdzie

ale r6wnie2

od

funkcjonariuszy publicznych, w tym czlonk6w organ6w
kolegialnych, kt6rzy uczestniczyli przy
wydawaniu stosownych decyzji czy tei uchwal. Powy2sze
wprost wynika z ustawy z dnia 20

stycznia 201't

r. o

odpowiedzialno6ci majqtkowej funkcjonariuszy publicznych

naruszenie prawa (Dz. U. 22016 poz. 1169

-

za

ra1qce

t.j. z poin.zm.). Przepisy przywotanej ustawy dajq

wiqc mo2liwosi uzyskania odszkodowania wprost od radnego podejmujqcego
uchwalq w
sprawie finansowania programu szczepiefi pzeciwko HpV.
Z uwagi na brak jednoznacznego potwierdzenia skutecznoici
szczepionki przeciw HpV
(por' pkt 8,22,33, 34 Bialej Ksiqgi), jej finansowanie
mo2e r6wnie2 jawii siq, jako naruszenie
zasady gospodarno3ci, co skutkuje odpowiedzialno5ciq

w Swietle zapis6w ustawy

z

dnia

t7

grudnia 2oo4 r' o odpowiedzialnoici za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U.
2O!8r. poz. 1458 -t.i.zp6Zn.zm.).

z

Reasumujqc, z uwagi na uzasadnione wqtpliwo5ci, co
do skutecznosci i bezpieczeristwa

szczepionek przeciwko HPV, a tak2e, co do sposobu informowania
przez jednostki samorzqdu
terytorialnego o produkcie, istnieje realne zagro2enie powstaniem
odpowiedzialnoSci karnej, a

a)
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a takze

stosujqcych przepisy miejscowe,

uchwalone w zwiqzku z programami profilaktyki zaka2ei
wirusem brodawczaka ludzkiego, jak
r6wnie2 odpowiedzia nosci jed nostki sa morzqd
u terytoriarnego.
r

w mysl arl' \7 ust. L ustawy o pracownikach urzqd6w paristwowych

(Dz.

u. 19g2 nr 31,
poz' 21'41, sprawujqc funkcjq urzgdnika pafistwowego
sE paristwo zobowiqzani do ochrony
interes6w pafistwa oraz prawa i slusznych interes6w
obywateli. Zgodnie z art.24ust 1 ustawy
o pracownikach samorzqdowych (dz. U. 200g, nr 223, poz. 145g)
podstawowych

,,do

obowiqzk6w pracownika samorzqdowego nale2y dbato6i
o wykonywanie zada6 publicznych
oraz o 6rodki publiczne, z uwzglqdnieniem interesu publicznego
oraz indywidualnych interes6w

obywateli".

w zwiqzku z uzasadnionymi wqtpliwo5ciami, co do zakresu informacji przekazywanych
w
zwiqzku z przystqpieniem do programu szczepie6 przeciwko
wirusowi Hpv (niepelnych, a wrqcz

btqdnych, kt6re stanowiq zagro2enie dla 2ycia

i

zdrowia os6b przyjmujqcych szczepionkq)

oczekujemy na podjqcie przez Padstwa niezwlocznych i
niezbqdnych czynnoSci majqcych na
celu wyeliminowanie z obrotu prawnego dotychczas podjgtych przez pafistwa
dzialari (o ile
takowe mialy miejsce), zwiqzanych z prowadzeniem szczepieri p/HpV
w spos6b zwiqkzajqcy
ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a tak2e podjqcie dziatar{ majqrych na
celu
zmi n ima izowa nie ich negatyrnych konsekwencji.
I

Ponadto,

w

przypadku powziqcia decyzji

o prowadzeniu/kontynuacji programu

szczepied HPV, rekomendujemy, aby samorzqdowy Program profilaktyki
zaka2er,r wirusem
brodawczaka ludzkiego (HpV) objql przede wszystkim:

1)

wykonywanie badania na nosicierstwo wirusa HpV oraz na obecnoSi
przeciwcial ka2dorazowo przed zaszczepieniem, w celu
wyeliminowania
ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy po zaszczepieniu,

2)

Edukaciq o wszystkich dostgpnych sposobach ochrony przez
wirusami

przenoszonymi drogq plciowq (por. pkt 40 Bialej Ksiqgi),
3

)

4)

Fi

na nsowa n ie skoja

rzonych

ba da ri

cytologiczno-kol poskopowych,

Przekazywanie spoleczedstwu, a w szczeg6lnoSci rodzicom
decyduiqcym o
zaszczepieniu swoich dzieci, pelnej informacji o mo2liwych zagro2eniach

oczekiwanych korzysciach zwiqzanych ze szczepieniem przeciwko
HpV.

i

a)

'
5)
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skuteczny monitoring efektywno5ci kosztowej oraz
zalo2onego efektu
zdrowotnego poprzez prowadzenie monitoringu zakazeri
HpV oraz

zachorowalnoici na raka szyjki macicy u os6b zaszczepionych
przez okres co
najmniej 30-40lat,

6)

Zabezpieczenia z bud2etu gminy funduszy na odszkodowania
za mo2liwe

powiklania poszczepienne dra os6b biorqcych
udzial w programie szczepieri
przeciwko HPV,

7)

Zabezpieczenie zaplecza medycznego w celu Swiadczenia pomocy
osobom

poszkodowanym w skutek wystqpienia powikla6 po
szczepieniu p/HpV na
wz6r o6rodk6w specjalistycznych w Danii (por. pkt 34, zob.Dania
2015 r).
iednoczeSnie chcieliby6my Paistwu wskazai argument prawny,
stanowiqcy podstawq
do wstrzymania programu szczepiefi przeciwko wirusom HpV,
dotyczqcy Zasady ostro2noSci
wymienionej w art. 191 Trahatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Wspomniana zasada
pozwala zapobiec dystrybucji preparat6w, kt6re
mogE stwarzai zagrozenie dla zdrowia, a
nawet wycofai je z rynku' wy2ej wymienionq zasadq mo2na przywolai, je2eli
spelnione sq trzy
warunki:
1)

Zidenffi

kowa no potencjaln ie negat!

skutki,
^/ne

2) Pneprowadzono ocene dostqpnych danych naukowych,
3) Nie ma pewnoScinaukowej.

W przypadku szczepionek przeciwko HPV trzy powy2sze warunki
sq w pelni spelnione:
Ad 1)' Na podstawie badafi klinicznych producenta szczepionki przeciwko
HpV u 73,3%
zdrowych dziewczqt uczestniczqcych w badaniach klinicznych po podaniu
szczepionkiwystqpity
powiklania, kt6re producent zakwalifikowal, jako
,,nowe stany chorobowe,, (pkt 19 Biatej
Ksieei)' Jest wiele badaf omawiajqcych ciq2kie choroby

o podlo2u

autoimmunologicznym,

neurologicznym, kt6re wystqpity po podaniu szczepionki przeciwko
HpV (pkt 23 do 31 Bialej
Ksiqgi)' R6wnie2 prawomocne wyroki sqdowe z wielu kraj6w potwierdzaiE,
ie szczepionka
przeciwko HPV wywotuje problemy autoimmunologiczne powodujqce
nagle oslabienie i/lub
Smieri (przypis 2 Biatej Ksiegi).
Ad 2)' wszystkie badania naukowe, przywotywane w zatqczonym
opracowaniu, przed
publikacjq przeszty proces weryfikacji w powszechnie
znanych i szanowanych czasopismach
medycznych o zasiqgu Swiatowym.

r J D;.qFOsrA,Il
,'--,

Ad 3)' Zdania naukowc6w, co do skutecznoSci i bezpieczefistwa
stosowania szczepionek

przeciwko HpV, sq podzielone.

Z uwagi na wezwanie jednostki samorzqdu terytorialnego do podjqcia
niezwlocznych
dziata6, oczekujemy od Pafistwa zar6wno publicznej informacji
o podjqtych dziataniach w tym
zakresie, jak r6wniei odpowiedzi na niniejsze pismo. Z
uwagi na cele statutowe naszego
stowarzyszenia, w oparciu o tre6i art. 51 1 pkt. 5 Kodeksu postqpowania
$
cywilnego oraz art.
304 S 1 Kodeksu postqpowania karnego, jesteSmy uprawnieni
nie

tylko do zloienia stosownego

pow6dztwa, czy wstqpienia do toczqrych siq postqpowa6,
ale r6wniei do zto2enia zawiadomienia
o uzasadnionym podejzeniu popetnienia przestqpstwa. W przypadku
braku jakiejkolwiek reakcji
z Padstwa strony w terminie 30 dni od dnia dorqczenia niniejszego pisma,
zastrzegamy sobie
mo2liwo6C skozystania z przyrotanych powy2ej praw.

W zwiqzku z powy2szym niniejsze pismo naleiy trahowad, jako pismo procesowe.

Zastnegamy sobie r6wnie2 mo2liwoid udostqpnienia dokument6w przestanych
wraz z
niniejszym pismem osobom poszkodowanym, jako dowodu w
sprawie. Udostqpnienie, o h6rym
powy2ej, dotyczyd bqdzie os6b poszkodowanych podjqtymi przez paristwa
dzialaniami, o ile
osoby te wystqpiq na drogq sqdowq postqpowania odszkodowawczego
lub karnego wobec
sprawc6w skutk6w zwiqzanych z podaniem szczepionki pzeciw HpV. powy2sze
zastrzeienie
dotyczy r6wnie2 wystqpowania poszkodowanych w ramach pow6dztwa
zbiorowego.

Przekazujqc powy2sze pismo

do Pafistwa wiadomoSci drogq elektronicznq

i

majqc

potwierdzenie przyjqcia tej wiadomo6ci oraz z uwagi na fakt, przepisy
i2
ustawy z dnia 20
stycznia 2o7t r. o odpowiedzialnoici majqtkowej funkcjonariuszy publicznych

za ra1qce

naruszenie prawa (Dz' U.

z 2ot6 poz. 1169 - t.j, z poin.zm.) dajq mo2liwo6i

uzyskania

odszkodowania wprost od radnego podejmujecego uchwalq w sprawie
finansowania programu

szczepied przeciwko HPV, uwa2amy za bezwzglqdnie konieczne przekazanie
niniejszego
materiatu osobom kompetentnym w zakresie podjqcia decyzji o prowadzeniu
i finansowaniu

profilaktyki zaka2ei HPV

ti.

W6jt/Burmistrz/Starosta/Marszalek/przewodniczqcy

Rady/Czlonkowie Rady oraz dzial zdrowia i edukacji itp. Uznajemy r6wnie2,
i2 informacje te
zostaly wla6ciwym w/w osobom przekazane z chwilq otrzymania niniejszego pisma.
Jednocze6nie wyra2amy gotowo5i do udzielenia dodatkowych wyja5nie6
pisemnej, telefonicznej lub spotkania osobi6cie w dogodnym
dla paristwa terminie.

w formie

a)

I

L)
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Z powa2aniem,

stowarzyszenie centrum rnformacji o Zdrowiu Dobrostan
Zalqczniki:

L.

Biolo Ksiqgo Szczepieri HpV

