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Petycja w sprawie zagwarantowania rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia

/Szanowny Panie Ministrze!/

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o zagwarantowanie rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia. Gorąco prosimy
o podjęcie wysiłków zmierzających do sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej etycznych szczepionek przeciwko różyczce, ospie wietrznej i
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Wiemy dobrze, jak ważną rolę w ochronie zdrowia dzieci pełnią szczepienia. Rozumiemy rodzicielski obowiązek, aby poddawać dzieci szczepieniom zgodnie
z  Programem  Szczepień  Ochronnych  w  Polsce.  Niestety,  w  Urzędowym  Wykazie  Produktów  Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się szczepionki wytworzone w oparciu o linie komórkowe WI-38 i MRC-5 pochodzące z ciał dzieci, które straciły życie w
wyniku aborcji.



Chodzi o stosowane w trzynastym miesiącu i dziesiątym roku życia dziecka potrójnie skojarzone szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce - Priorix
/szczep RA 27/3; MRC-5/ lub M-M-RvaxPro /szczep RA 27/3; WI-38/, również o tymczasowo wykorzystywaną w szóstym roku życia dziecka poczwórnie
skojarzoną szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis - Quadracel /DTaP-IPV/ /MRC-5/ oraz o przewidzianą do podawania dzieciom do
ukończenia dwunastego roku życia w dwukrotnej dawce szczepionkę przeciwko ospie wietrznej - Varilrix /MRC-5/.

Ministerstwo Zdrowia zaleca dzieciom nieobligatoryjne szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Tymczasem dopuszczone do obrotu
szczepionki: Avaxim 160 U /MRC-5/, Havrix 720 Junior /MRC-5/, Havrix Adult /MRC-5/, Vaqta 25 /MRC-5/ lub Vaqta 50 /MRC-5/ są dla nas nie do przyjęcia.

W latach 60. XX wieku dokonano jednorazowego pobrania tkanki płucnej od dwóch płodów ludzkich: dziesięciotygodniowego i czternastotygodniowego, które
straciły życie na drodze zaplanowanej i przeprowadzonej aborcji. Pobrane tkanki posłużyły do wyprowadzenia z nich linii komórkowych WI-38 i MRC-5, które
znajdują  się  obecnie  w  Światowym Banku Komórek,  gdzie  są  stale  namnażane i  skąd  są  pozyskiwane przez  koncerny  farmaceutyczne  do  produkcji
szczepionek.

Aby wyprodukować szczepionki Priorix i M-M-RvaxPro przeciwko odrze, różyczce i śwince, na liniach komórkowych MRC-5 i WI-38 musi zostać namnożony
wirus różyczki ze szczepu Wistar RA 27/3, którego pochodzenie jest następujące: Podczas epidemii różyczki w latach 60. w Stanach Zjednoczonych niektórzy
lekarze zalecali kobietom w ciąży, które miały kontakt z chorobą dokonanie aborcji. Z abortowanych ciałek dzieci pobierano tkanki i badano je pod kątem
obecności wirusa różyczki. Uzyskany tą drogą wirus oznaczono symbolem RA/27/3, gdzie R oznacza - różyczkę, A - aborcję, 27 - dwudziesty siódmy płód, 3 -
trzecie pobranie tkanki. Tak więc wytworzenie szczepionek Priorix i M-M-RvaxPro nie byłoby możliwe bez przeprowadzenia dwudziestu dziewięciu aborcji.

Argumentacja, że obecnie już nie ma konieczności przeprowadzania kolejnych aborcji aby produkować nowe szczepionki, ponieważ linie komórkowe MRC-5 i
WI-38 w warunkach laboratoryjnych podlegają ciągłemu odtwarzaniu i z tego tytułu nie mają już one nic wspólnego z dokonanymi w latach 60. aborcjami - jest
nieprzekonywująca. Związek przyczynowo skutkowy pomiędzy tymi dwoma faktami istnieje, a brak protestów społecznych wobec nieetycznych szczepionek
sprawia  wrażenie,  że  są  one  powszechnie  akceptowane,  co  powoduje,  że  na  przestrzeni  lat  koncerny  farmaceutyczne  w  coraz  większym stopniu  są
zainteresowane pozyskiwaniem nowych linii komórkowych wytworzonych w oparciu o tkanki pochodzące z ciał abortowanych dzieci /HEK 293 - 1972; IMR-90
- 1975; PER C6 - 1985/. Nie jest to jednak jedyny możliwy sposób wytwarzania szczepionek. Wirusy potrzebne do ich produkcji można też hodować np. na
komórkach macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej lub ze szpiku kostnego osoby dorosłej.

Uważamy, tak jak miliony rodziców o prawym sumieniu, że każdy człowiek posiada niezbywalną godność osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, a
odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej jest czynem zawsze i wszędzie moralnie niesłusznym. Uważamy też, że wykorzystywanie embrionów i
płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciwko ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku
jak każdy człowiek, niezależnie od prawodawstwa poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych.

Z powyższych racji zwracamy się z prośbą o legislacyjne gwarancje prawa rodziców do szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia i
apelujemy o umożliwienie rodzicom korzystania ze szczepionek etycznych. Jednocześnie pragniemy wyraziście podkreślić, że na świecie istnieją różnorodne
szczepionki  etyczne  przeciwko  różyczce,  istnieje  też  szczepionka  etyczna  przeciwko  wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu  A,  ponadto  wkrótce  będzie
dostępna szczepionka etyczna przeciwko półpaścowi. Czy umożliwienie polskim rodzicom korzystania z tych szczepionek jest niewykonalne dla Ministerstwa
Zdrowia?



Wobec powyższego rodzą się następne pytania: Czy jest realne wytworzenie pożądanych szczepionek w Polsce? Czy polscy wakcynolodzy są w stanie
wytworzyć linie komórkowe wywodzące się z ludzkich komórek macierzystych ale pochodzących z krwi pępowinowej lub ze szpiku kostnego dobrowolnego
dorosłego dawcy i korzystać z nich w hodowli wirusów groźnych chorób zakaźnych? Czy Ministerstwo Zdrowia byłoby zainteresowane sponsorowaniem
badań, które mogłyby doprowadzić do wytworzenia krajowych szczepionek etycznych gdyby znalazł się potencjalny producent?

Prosimy zauważyć, iż brak rozwiązań alternatywnych w tej kwestii prowadzi nieuchronnie do rozgoryczenia, frustracji i wzmożonych protestów wielu rodziców,
a mniejsze zapewne byłyby tego konsekwencje gdyby dostęp do szczepionek etycznych był zapewniony przynajmniej dla szczepień obowiązkowych.

Tymczasem z ulgą odnotowujemy fakt, iż w związku z kampanią eradykacji wirusa polio z Programu Szczepień Ochronnych w Polsce definitywnie została
wyłączona z dniem 1 kwietnia 2016 roku szczepionka atenuowana OPV poliwalentna /zawierająca 1, 2, 3 typ wirusa/, jaką była stosowana od lat szczepionka
Polio Sabin - oral zawierająca wirus polio namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych pochodzenia płodowego /MRC-5/. Mając na uwadze dobro
wszystkich  dzieci,  żywimy  nadzieję,  że  nieetyczny  preparat  Polio  Sabin  –  oral  będzie  zastąpiony  niebudzącą  sprzeciwu  sumienia  rodziców  etyczną
szczepionką inaktywowaną IPV.

Stoimy mocno na stanowisku: Kwestionowane szczepionki to nie jest problem surowca czy tkanki, ale to jest problem zabitych przed narodzeniem dzieci.
Wzywamy lekarzy i farmaceutów do podjęcia działań na rzecz eliminacji zjawiska, które ma charakter wspierający kulturę śmierci. Liczymy na zrozumienie i
odważne decyzje Ministerstwa Zdrowia. Oczekujemy, że postulat szczepionek etycznych znajdzie należne miejsce w Narodowym Programie Zdrowia na lata
2016-2020.
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Załączniki:/2/

1. Petycja autorstwa Magdaleny Kaliszuk w sprawie szczepionek skierowana do Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2016 roku wraz z listą 29.460 osób, które
podpisały petycję,
http://www.citizengo.org/pl/lf/33093-petycja-o-etyczne-szczepionki [2016-04-18].

2. Petycja autorstwa Andrzeja Nagórko o zagwarantowanie rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia do Ministra
Zdrowia, koncernów farmaceutycznych Merck&Co, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Aventis Pasteur z dnia 21 kwietnia 2010 roku wraz z listą 2.868
osób, które podpisały petycję,
http://www.petycje.pl/petycja/5246/zagwarantowanie_rodzicom_mozliwozci_szczepienia_dzieci_zrodkami_niebudzscymi_sprzeciwu_sumienia_.html
[2016-04-18].
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