
Pragnę poinformować Panią Minister, że napływają do mnie głosy 

obywateli zaniepokojonych ewentualnymi zagrożeniami, jakie może 

spowodować dotarcie do Polski na szerszą skalę wirusa grypy A/H1N1. To 

poruszenie opinii publicznej jest zrozumiałe, cały czas bowiem docierają 

informacje z całego świata na temat rozprzestrzeniania się zakażeń. 

Z uwagą śledzę wypowiedzi i podejmowane przez Panią Minister 

działania mające na celu zapobieżenie zachorowaniom w Polsce na tę 

odmianę grypy, a w razie ich wystąpienia - ograniczenie skutków 

epidemiologicznych oraz zapewnienie skutecznego leczenia pacjentom. 

Zapoznałem się również z treścią Komunikatu Ministerstwa Zdrowia 

informującego o spotkaniu Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy 

w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia tzw. V fazy 

prepandemicznej, podczas której Komitet ocenił stopień realizacji działań, 

rekomendacji i zaleceń przekazanych służbom sanitarnym, granicznym 

i jednostkom ochrony zdrowia. 

Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego - dwa województwa 

(śląskie i podkarpackie) nie dysponują w ogóle oddziałami zakaźnymi dla 

dorosłych i dzieci oraz oddziałami obserwacyjno-zakaźnymi dla dzieci. 
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W następnych trzech województwach - lubuskim, opolskim, świętokrzyskim 

- nie ma oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych dla dzieci. Z kolei 

w województwach - kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim 

i pomorskim - brak jest oddziałów zakaźnych dla dzieci. Niewątpliwie 

sytuacja ta wymaga wprowadzenia szczególnych rozwiązań organizacyjnych, 

w tym zapewnienia odpowiedniego transportu sanitarnego. 

W związku z powyższym - działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (jt. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 14, poz. 147 z póź.zm.) - zwracam się z uprzejmą prośbą do 

Pani Minister o poinformowanie mnie o bieżącej sytuacji związanej 

z zagrożeniem epidemiologicznym tzw. świńską grypą. Stosownie do art. 13 

ust. 2 powołanej ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, wnoszę 

o udostępnienie również danych w tej sprawie stanowiących tajemnicę 

państwową — na zasadach i w trybie określonym w ustawie o ochronie 

informacji niejawnych. Szczególnie będę zobowiązany za informacje 

dotyczące przygotowań prepandemicznych w zakresie nadzoru 

epidemiologicznego, bazy łóżkowej, personelu fachowego, możliwości 

diagnostyki mikrobiologicznej, zaopatrzenia w leki oraz transportu 

sanitarnego. 


