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Apel do Premiera RP ws. ruchów antycovidowych

Aktualizacja 5.07.2021: Pismo Prezesa NRL zostało przekazane "według kompetencji" do Ministra
Zdrowia Adama Niedzielskiego.
30 czerwca Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się w imieniu środowiska lekarzy i lekarzy
dentystów do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilną interwencję Rządu
w sprawie szerzącej się niezrozumiałej i niepopartej rzetelną wiedzą naukową fali dezinformacji na
temat epidemii i programu szczepień przeciwko koronawirusowi.
W piśmie prof. Matyja wskazuje, że środowisko lekarskie obserwuje m.in. z poczuciem
zmarnowanego wysiłku fakt, że mimo ofiarności i zaangażowania w niesienie pomocy pacjentom w
czasie pandemii oraz równie dużego zaangażowania w realizację programu szczepień ochronnych
przeciwko koronawirusowi, w przestrzeni publicznej, przede wszystkim w mediach, popularność
zyskują różnego rodzaju teorie kwestionujące zasadność szczepień i ich bezpieczeństwo.
W ocenie samorządu lekarskiego wciąż brakuje zdecydowanej reakcji Rządu na tego typu
działalność i szerzenie poglądów negujących istnienie epidemii lub kwestionujących zasadność i
legalność wykonywania szczepień, co utrudnia walkę z epidemią i ochronę obywateli przed
ryzykiem utraty zdrowia czy życia. Ponadto, Prezes NRL informuje, że do samorządu lekarskiego
zostały zgłoszone przykłady zastraszania lekarzy biorących udział w programie szczepień oraz
gróźb kierowanych pod adresem lekarzy promujących szczepienia.
W piśmie Prezes NRL przypomina, że Rząd, kierując się troską o stan zdrowotności społeczeństwa,
ma szczególne zobowiązanie, aby chronić życie i zdrowie ludzkie oraz zapobiegać szerzeniu się
zjawisk negatywnie rzutujących na funkcjonowanie całego państwa i ogółu mieszkańców naszego
kraju. Aktywne działania, które mają odstręczyć obywateli od szczepień przeciwko koronawirusowi
lub zastraszyć osoby realizujące program szczepień, w ocenie prof. Matyi są szczególnie naganne i
szkodliwe z punktu widzenia interesu społecznego.
Samorząd lekarski wielokrotnie podejmował działania mające na celu upowszechnianie wiedzy na
temat koronawirusa i o zasadności szczepień, apelując do lekarzy i społeczeństwa o uczestniczenie
w programie szczepień. W piśmie zaznaczono, że wiele spośród składanych przez samorząd
lekarski zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczących zniesławiania i próby
zastraszenia lekarzy jako grupy zawodowej zaangażowanej w walkę z COVID-19 zostało
umorzonych lub potraktowanych jako przestępstwa prywatnoskargowe, które nie leżą w kręgu
zainteresowania prokuratury. W opinii Prezesa NRL jest to wyraz niezrozumienia ze strony organów
publicznych oraz, że jest już najwyższy czas, aby Rząd wyraźnie zdefiniował swoje podejście do
omawianego problemu i podjął zdecydowane działania, które ukrócą szerzenie się tego zjawiska.
Prezes NRL podkreśla, że powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby jak najmniej osób
chorowało i umierało z powodu koronawirusa, aby nasz kraj wyszedł z kryzysu wywołanego
kolejnymi lockdownami, aby nie wracały kolejne tak silne jak dotychczas fale epidemii,
paraliżujące działanie gospodarki i powodujące zanik życia społecznego oraz aby system ochrony
zdrowia mógł powrócić do normalnej pracy. Wskazuje również, że Rząd nie powinien pozwolić, aby
górę brały nieracjonalne poglądy opowiadające się przeciwko akcji szczepień.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że ochrona zdrowia obywateli to kluczowy sektor
zainteresowania władz państwowych, Prezes NRL zaapelował do Premiera RP o pilne podjęcie

wszelkich możliwych działań, w szczególności prawnych, legislacyjnych i informacyjnych, mających
na celu zapobieganie potencjalnym szkodom dla zdrowia, jakie może wywołać kampania
wymierzona przeciwko akcji szczepień. Tym samym zadeklarował ze strony samorządu lekarskiego
pełne wsparcie, także eksperckie, dla działań nakierowanych na realne wzmocnienie wagi i
znaczenia
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legislacyjnych zmierzających do realizacji tego celu.
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