Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
District Chamber of Nurses and Midwives in Warsaw

Warszawa, dnia 7 lipca 2020 roku

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00 – 902 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
w związku z Pana wypowiedzią w trakcie programu w Telewizji Polskiej w dniu 6 lipca
2020 roku, iż nie jest Pan zwolennikiem jakichkolwiek szczepień, którą to wypowiedź w
części sprostował Pan za pośrednictwem portalu Twitter we wpisie z dnia 7 lipca 2020
roku, zwracam się z apelem o zachowanie szczególnej rozwagi przy formułowaniu
wypowiedzi dotyczących tak ważnej kwestii jak ochrona zdrowia.
Kampania wyborcza jest z pewnością czasem trudnym dla osób kandydujących,
wymagającym uczestniczenia w wielu spotkaniach i wypowiadania się na wszelkie
istotne tak dla całego kraju jak i dla danego regionu zagadnienia. To także czas, który
charakteryzuje się często specyficznym językiem, używaniem skrótów myślowych, tak
aby w możliwie jak najkrótszym czasie dotrzeć do największej liczby wyborców.
Tym niemniej, nawet pamiętając o powyższych trudach i specyfice kampanii
wyborczej zaprezentowane w niej stanowisko nie może nigdy służyć do wspierania
działań szkodliwych dla społeczeństwa a za takie uznać należy podważanie czy też
kwestionowanie szczepień ochronnych. Nie muszę zapewne uzasadniać jak dalece
szkodliwe jest sformułowanie, nawet poprzez niedopowiedzenie lub niefortunną
konwencję wypowiedzi, takiej tezy przez najważniejszą osobę publiczną w państwie,
która jako osoba przemawiająca do milionów obywateli promuje określone postawy.
Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą aby w przypadku poruszania przez Pana
zagadnień związanych z ochroną zdrowia - z pewnością jednego z kluczowych i
budzących największe emocje tematów w kampanii wyborczej - zachował Pan
szczególną wrażliwość i ostrożność w głoszeniu poglądów dotyczących szczepień
ochronnych.
Zważywszy na duże emocje jakie wywołały Pana słowa w trakcie wczorajszego
programu w Telewizji Polskiej i szeroki negatywny odbiór tego wystąpienia ośmielam
się poddać pod rozwagę sformułowanie stanowczego dementi za pośrednictwem
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mediów telewizyjnych bowiem zamieszczone stanowisko w Internecie nie stanowi tej
formy przekazu co przekaz telewizyjny.
Z wyrazami szacunku,
Anna Dudzińska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
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