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STANOWISKO Nr 14/P-VIII/2020  

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  
z dnia 7  lipca  2020 roku 

 
Prezydium ORL w Łodzi  stanowczo  protestuje przeciwko wygłaszaniu publicznie  

przez osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w kraju, a także aspirujące do tych 
stanowisk, twierdzeń stawiających pod wątpliwość zasadność szczepień profilaktycznych. 
Pandemia z jaką mamy do czynienia obecnie jest najlepszym dowodem na ogrom 
niebezpieczeństw wynikających z braku szczepień. Wypowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy w 
trakcie kampanii wyborczej i jest przykładem skrajnej nieodpowiedzialności. Jej efektem 
może być dramatyczne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Wypowiedź pana Andrzeja Dudy w toku kampanii prezydenckiej, jaką wygłosił           
w dniu  6 lipca 2020 roku  w czasie, gdy cały świat obawia się kolejnej fali pandemii, to 
przykład braku odpowiedzialności i nie liczenia się z wiedzą opartą na rzetelnych badaniach 
naukowych, a stawianie własnej osoby jako Prezydenta, który propaguje unikania szczepień 
to promowanie w społeczeństwie postaw antyzdrowotnych i skrajnie nieodpowiedzialnych. 
To zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego, to ryzykowanie zdrowiem publicznym dla 
wątpliwych korzyści politycznych. 

Nikomu, zwłaszcza Prezydentowi, nie wolno szafować bezpieczeństwem zdrowotnym 
obywateli, szczególnie w okresie pandemii i realnego zagrożenia drugą falą zakażeń. 
Obecna sytuacja na świecie związana z zakażeniami koronawirusem wskazuje jak wygląda 
świat bez szczepień. Tylko właściwe postępowanie przeciwepidemiczne i szczepienia 
ochronne na masową skalę mogą powstrzymać zagrożenie, jakie stanowi infekcja SARS-
COV-2. 

Oczekujemy od Ministra Zdrowia oraz GIS stanowczego głosu w sprawie 
konieczności wykonywania szczepień profilaktycznych, w szczególności mogących wygasić 
propagacje pandemii SARS CoV-2 a od Prezydenta Andrzej Dudy natychmiastowego 
sprostowania niefortunnej wypowiedzi. Apelujemy do wszystkich lekarzy oraz pozostałych 
środowisk medycznych, w szczególności do pielęgniarek i ratowników, o nieustające 
szerzenie wiedzy na temat konieczności wykonywania szczepień profilaktycznych. 

Apelujemy do wszystkich mediów o jak najszybsze włączenie się do akcji 
propagującej szczepienia. Nie pozwólmy na szerzenie zabobonów, guseł i ciemnogrodu 
rodem ze średniowiecza w czasach, gdy  jedynie  medycyna  oparta  na  naukowych  
dowodach,  rzetelnych  badaniach  i  doświadczeniach  stanowi  podstawę  do  prowadzenia  
skutecznej  diagnostyki,  terapii i  profilaktyki  oraz  zezwala  na  formułowanie  wypowiedzi  
dotyczących  zdrowia. To od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo  zdrowotne obywateli. 
Bądźmy odpowiedzialni! 

Popieramy stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, a także stanowiska 
poszczególnych Izb w tym zakresie. 
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