Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 listopada 2009 r.
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister!
Niepokoj¹ce wiadomoœci, jakie p³yn¹ do nas zza naszej wschodniej granicy, dotycz¹ce rozprzestrzeniaj¹cego siê wirusa, rodz¹ wiele obaw spo³ecznych i pytañ o etap przygotowañ Polski na wypadek wybuchu epidemii grypy. W chwili obecnej nie ma w Polsce ani epidemii, ani znacz¹cego wzrostu
zachorowañ na grypê, jednak¿e w ka¿dej chwili mo¿e siê to zmieniæ. Dlatego tak wa¿ne jest odpowiednie
przygotowanie siê na mo¿liwoœæ jej nadejœcia, co poczyni³o ju¿ wiele pañstw europejskich.
Z moich informacji wynika, i¿ do dziœ Ministerstwo Zdrowia nie zakupi³o jeszcze ani jednej szczepionki przeciw temu wirusowi. O zamierzeniach w tym zakresie s³yszymy ju¿ od miesiêcy, jednak¿e Polska w dalszym ci¹gu nie dysponuje przedmiotowymi szczepionkami. Jeœli weŸmie siê pod uwagê to, i¿
wiele pañstw europejskich ju¿ kilka miesiêcy temu profilaktycznie zaopatrzy³o siê w ww. szczepionki
oraz fakt, ¿e wirus zaatakowa³ naszych wschodnich s¹siadów, jest to sytuacja niepokoj¹ca.
Polskie spo³eczeñstwo w obawie przed wirusem, który zabi³ ju¿ setki osób na Ukrainie, masowo wykupuje z aptek maseczki higieniczne oraz wszelkie leki na grypê. Ich brak jest ju¿ odczuwalny w hurtowniach.
St¹d te¿ moje pytania do Pani Minister.
1. Co robi rz¹d, aby zapobiec rozprzestrzenieniu siê wirusa grypy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy na dzieñ dzisiejszy Ministerstwo Zdrowia zamówi³o ju¿ szczepionki przeciw grypie? Kiedy ta
szczepionka do nas dotrze? Ile bêdzie dawek, jakiej firmy i kto w pierwszej kolejnoœci je otrzyma?
3. Czy zosta³y zakoñczone badania kliniczne dotycz¹ce tych szczepionek? Je¿eli nie, to jaka jest przewidywana data ich zakoñczenia? Na jakim etapie znajduj¹ siê obecnie te badania? Co w sytuacji, gdy
Polskê zaatakuje wirus, a badania te nie zostan¹ zakoñczone? W jaki sposób wówczas bêdziemy walczyæ z wirusem?
4. Jak¹ kwotê rz¹d jest w stanie przeznaczyæ na walkê z epidemi¹ grypy? Na jakie konkretne dzia³ania i œrodki zostan¹ one przeznaczone? Co w sytuacji, gdy œrodki te oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

