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Szanowny Panie Marszałku,
Szczepienia ochronne to jedna z najlepszych inwestycji w zdrowie mieszkanek i mieszkańców
województwa - choroby zakaźne wciąż stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia populacji,
ich leczenie wiąże się z poważnymi kosztami hospitalizacji i rehabilitacji, a także z kosztami
zwolnień lekarskich pracownic i pracowników - na choroby ich i ich dzieci.
Programy szczepień ochronnych są bezpiecznym i skutecznym sposobem redukcji problemów
i zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych. Szczególnie duże korzyści
pojawiają się, gdy odpowiednio wysoki odsetek zaszczepionych pozwala na niemal całkowite
zatrzymanie szerzenia się zakażeń.
Niestety, ceny zalecanych szczepień ochronnych są poważną barierą dostępu do nich,
szczególnie dla mniej zasobnych mieszkanek i mieszkańców: pełna realizacja zaleceń GIS może
kosztować kilka tysięcy złotych. W związku z tą barierą wyszczepialność przy chorobach
ujętych w dziale II PSO nie jest wysoka i nie osiągamy największych korzyści płynących
z uzyskania odporności grupowej u mieszkańców i mieszkanek województwa.
Osobnym tematem są szczepienia pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej i aptek na
grypę - w związku z niebezpieczeństwem związanym z przenoszeniem wirusów przez
personel jest to rzecz pierwszej potrzeby by zapobiegać epidemiom tej choroby.
Mamy jednocześnie świadomość, że przy większej skali zakupów jaką gwarantowałby
regionalny program refundacji szczepień można umożliwić zakup szczepionek dla dużo
szerszej grupy mieszkanek i mieszkańców niż jest to możliwe przy samodzielnym zakupie
w aptekach po cenie rynkowej. Zapewnia to też dostęp dla osób, których z racji dochodów
nigdy nie byłoby na nie stać.
Mając wszystko powyższe na uwadze, zgodnie z artykułem 221 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, działając w ważnym interesie publicznym zwracamy się z petycją o objęcie
refundacją na terenie województwa w ramach regionalnego programu zdrowotnego szczepień
zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach aktualnego Programu
Szczepień Ochronnych (dział II PSO).
Zwracamy się również o objęcie refundacją w ramach regionalnego programu szczepień na
grypę dla personelu Zakładów Opieki Zdrowotnej i aptek na terenie województwa.

