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Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

 

         W dniu 26 lutego 2020 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Dzieci, poświęcone dysfunkcjom rozwojowym u dzieci, takim jak autyzm, zespół 

aspergera czy mutyzm oraz - w drugiej części - problematyce szczepień dzieci.  

         Członkowie Zespołu wraz z zaproszonymi przedstawicielami NFZ, Ministerstwa 

Zdrowia, lekarzy oraz rodziców wysunęli postulaty, mogące pomóc w radzeniu sobie  

z autyzmem, który jest postrzegany jako plaga dzisiejszych czasów.  

Według nich należy postawić na: 

- wczesną diagnozę, gdyż to ona zapewnia najefektywniejszą pracę z chorym dzieckiem;  

- edukację lekarzy w zakresie umiejętności przekazania rodzicom informacji o dysfunkcji ich 

dziecka; 

- wczesne wspomaganie dziecka wielowymiarową rehabilitacją.  

Zdaniem gości, biorących udział w posiedzeniu, państwo powinno zagwarantować narzędzia 

ułatwiające funkcjonowanie rodziny z dzieckiem dysfunkcyjnym, pozostawiając jednocześnie 

możliwość samodecydowania, natomiast dzieci te powinny mieć szansę na naukę życia  

w społeczeństwie. 

Uczestnicy spotkania zgłosili wspólnie,  następujące wnioski do realizacji: 

•  należy stworzyć międzyresortową platformę konsultacyjną do wymiany informacji  

na temat dziecka i jego rodziny; 

•  konieczna jest edukacja kadry przedszkolnej i szkolnej w zakresie istoty problemu  

i sposobu radzenia sobie z nim (zaburzenia zachowania u dzieci i komunikacji); 

• potrzebna jest edukacja społeczeństwa (programy edukacyjne i inne formy) w zakresie 

wiedzy na temat odmienności zachowań dzieci z chorobami ze spektrum autyzmu 

(rozróżnienie i zrozumienie czy dziecko jest niegrzeczne, czy chore); 

•  niezbędna jest edukacja dla neonatologów w zakresie umiejętności rozpoznawania 

dysfunkcji, a dla rodziców w zakresie wiedzy, na co powinni zwrócić uwagę  

u dziecka; 



•  konieczne jest zapewnienie wszechstronnej rehabilitacji; 

•  potrzebne jest wdrożenie edukacji włączającej; 

•  należy ułatwić proces wydania diagnozy, obecnie kosztowny, nierzadko z odesłaniem 

do lekarza prywatnego; 

•  należy przygotować standardy edukacji pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.  

  Wszystkie wymienione powyżej propozycje zostały przyjęte przez uczestników posiedzenia. 

 

W drugiej części posiedzenia omówiono problematykę szczepień u dzieci. Zebrani 

zwrócili uwagę na duży poziom wyszczepialności, który przekracza 97%, przy jednoczesnym 

niskim poziomie, sięgającym 75%, zaufania do szczepień. Stwierdzono bardzo niski poziom 

wyszczepialności dzieci na grypę. Podkreślono, że szczepienie dzieci na grypę skutkuje 

znacznym zmniejszeniem użycia antybiotyków, a jednocześnie przynosi wymierne efekty 

finansowe.  

Uczestnicy posiedzenia zwracali uwagę na problem szczepienia 10 i 13- walentnymi 

szczepionkami. Szczepionki 10- walentne są bezpłatne, podawane jednakże w kilku dawkach. 

Szczepionki 13- walentne podawane są jednorazowo lecz odpłatnie, a ich koszt w całości 

ponoszą rodzice. Z niezrozumiałych powodów rodzice nie mogą dopłacić do różnicy między 

kosztem 10 a 13- walentnej szczepionki.  

Na posiedzeniu wspomniano także o szczepionkach HPV. Zdaniem uczestników 

posiedzenia szczepionki te, mające zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, 

powinny być również podawane chłopcom, bowiem zmniejszają one ryzyko zachorowania na 

raka gardła.  

Podsumowując posiedzenie i mając na uwadze ważkość poruszanych problemów, 

przewodnicząca Zespołu zwróciła się do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z prośbą  

o pisemne ustosunkowanie się do nich i przesłanie stanowiska resortu do członków 

Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.  
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