……………………………, dnia ………………… 2019 r.
JEST TO WZÓR PISMA ,KTÓRE MUSICIE PAŃSTWO DOPASOWAĆ DO
WŁASNYCH PRZYPADKÓW I OKOLICZNOŚCI . OPISY CHOROBY W
TEKŚCIE SĄ TYLKO WZOREM DO WŁASNYCH MODYFIKACJI
Do
Prokuratury Okręgowej
w…
ul. …
…
Pokrzywdzona
Imię i nazwisko rodzica
ul. …

ZAWIADOMIENIE
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Niżej

podpisana

Imię

Nazwisko

na

podstawie

art. 304 k.p.k., zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na:
Podaniu w dniu ………. r. w miescowość……….. przez personel
medyczny np.. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –…………………..,
pokrzywdzonemu nazwisko dziecka

szczepionki przeciwko WZW typu B

(Euvax B), czym spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego
w

postaci

trwałej choroby psychicznej,

to

jest

autyzmu./Lub

innej

zdiagnozowanej choroby/
tj. o czyn z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 156 § 1 k.k.
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Jednocześnie, na podstawie art. 304a k.p.k., wnosi się o sporządzenie
protokołu
z
przyjęcia
ustnego
zawiadomienia
o
przestępstwie
i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.
Nadto wnosi się o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z
dokumentów:
 karty porodu, karty stanu noworodka po urodzeniu, odpisu skróconego
aktu urodzenia na okoliczność daty narodzin pokrzywdzonego,
długości i przebiegu ciąży, a także stanu niemowlęcia po urodzeniu,
 karty szczepień na okoliczność podania szczepionki przeciwko WZW
typu B w dniu 5 sierpnia 2012 r.,
 wszelkiej dokumentacji dotyczącej zdiagnozowanych dolegliwości
(w szczególności dokumentacji medycznej), dokumentacji dotyczącej
zdiagnozowania autyzmu, dokumentacji potwierdzającej podjęcia
terapii na okoliczność wystąpienia u pokrzywdzonego trwałej choroby
psychicznej w postaci autyzmu oraz podjęcia terapii łagodzącej jej
skutki,
 charakterystyki produktu leczniczego – Euvax B na okoliczność
stosowania w szczepionce przeciwko WZW typu B tiomersalu
(związku

rtęci)

oraz

adiuwantów

w

postaci

związku

glinu

(aluminium);

U ZA S A D NI ENIE
I.

Zdiagnozowanie trwałej choroby psychicznej oraz jej przyczyny.
Poszkodowany

imię

i

nazwisko

dziecka

jest

synem/córką

zawiadamiającej. Urodził się w ….. tygodniu ciąży dnia… r. na Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym ..nazwa szpitala …Uzyskał on podczas dwóch
badań po 10 punktów w skali Apgara, a ogólny stan zdrowia dziecka został
przez personel medyczny oceniony jako dobry. Następnie w dniu ……….. r.,
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został zaszczepiony przeciwko gruźlicy – BCG oraz podano pierwszą dawkę
szczepionki przeciwko WZW typu B – EUVAX B.
Dowód:
- karta porodu,
- karta stanu noworodka po urodzeniu,
- odpis skróconego aktu urodzenia,
- karta szczepień;
PROSZĘ W TYM MIEJSCU OPISAĆ SWÓJ INYWIDUALNY PRZYPADEK

np…

WZÓR „Po upływie miesiąca od zaszczepienia, pokrzywdzony stał się
niespokojny, co przejawiało się w szczególności trudnością w adaptacji zmian
otoczenia, bezsennością, częstym i nieuzasadnionym płaczem zwłaszcza
podczas: jedzenia, przewijania, przebierania, kąpieli czy jazdy samochodem.
Wraz z upływem czasu powyższe objawy przybierały na intensywności, inne
natomiast, takie jak asymetria ciała oraz niskie napięcie mięśniowe, dopiero
dawały się rozpoznać. W rezultacie ujawniania się kolejnych dolegliwości,
dziecko w okresie od 3 miesiąca życia do upływu pierwszego roku było
poddawany rehabilitacji, a po jej zakończeniu

rodzice samodzielnie

wykonywali z pokrzywdzonym zalecone ćwiczenia.”
Dowód:
- wszelka dokumentacja dotycząca zdiagnozowanych dolegliwości (w szczególności
dokumentacja medyczna);

Działania rehabilitacyjne były jednak bezskuteczne. W okresie do 3 roku
życia, pokrzywdzony posługiwał się jedynie pięcioma wyrazami. Nie był w
stanie zrozumieć kierowanych do niego prostych wyrażeń. Unikał także zabawy
z rówieśnikami od których istotnie odróżniał go sposób zachowania.
W 2015 r. u DZIECKA zdiagnozowano autyzm, przy czym stwierdzono,
że zaburzenia na tym tle występowały już w okresie noworodkowym. W
następstwie postawionej diagnozy został on objęty specjalistyczną terapią
pozwalającą osiągnąć przynajmniej minimalny stopień samodzielności.
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Dowód:
- wszelka dokumentacja dotycząca zdiagnozowania autyzmu,
- dokumentacja potwierdzająca podjęcie terapii;

Zawiadamiający wskazuje, że bezpośrednią przyczyną zachorowania na
autyzm ich syna, było podanie szczepionki przeciwko WZW typu B, a
dokładniej, zawartych w niej substancji pomocniczych już w pierwszej dobie po
urodzeniu. Owe substancje pomocnicze to: konserwant w postaci tiomersalu
(związek rtęci) oraz adiuwant w postaci związku glinu (aluminium).
Dowód:
- charakterystyka produktu leczniczego – Euvax B;
Konserwanty, to substancje zabezpieczające przed zanieczyszczeniem
mikrobiologicznym. W szczepionkach przeciwko WZW typu B stosuje się
wspomniany tiomersal, będący związkiem rtęci, który niezależnie od
zastosowanej ilości stanowi źródło szeregu potencjalnych zagrożeń. Istnieje
uzasadnione podejrzenie, wsparte zagranicznymi badaniami naukowymi, że
podanie noworodkom w pierwszej dobie życia szczepionki, może powodować
wystąpienie zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych. Taką informację między
innymi podał na oficjalnej stronie internetowej Narodowy Instytut Zdrowia przy
US National Library of Medicine National Institutes of Health (USA), gdzie
w wyniku przeprowadzonego badania uzyskano nowe dane epidemiologiczne,
potwierdzające związek między rosnącą ekspozycją na rtęć organiczną zawartą
w szczepionkach dla dzieci z tiomersalem, a późniejszym ryzykiem wystąpienia
zaburzeń ze spektrum autyzmu.
źródło:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24354891
Wskazuje się także, iż podanie etylortęci (tiomersalu) wchodzącej w skład
szczepionek, w pierwszej dobie życia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń
neurorozwojowych, polegających w szczególności na zaburzeniach mowy
oraz snu (Proceedings of the EpidemicIntelligence Service Annual Conference,
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t. 49, Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom; Atlanta, GA, USA,
kwiecień 2000).
Szczepionki zawierające tiomersal mogą wpłynąć niekorzystnie na rozwój
psychomotoryczny

niemowląt

–

zdolność

raczkowania,

chodzenia

i biegania.(Ekspozycja niemowląt na tiomersal zawarty w szczepionkach
a rozwój dziecka w ciągu pierwszych trzech lat życia, NeurotoxicolTeratol,
listopad-grudzień 2012; 34(6): 592-97).
W medycynie określono dopuszczalne poziomy rtęci w organizmie
człowieka uwzględniając przy tym wiek i masę ciała, przy czym wskazuje się że
każda ilość tego pierwiastka może doprowadzić do trwałej utraty zdrowia.
Omawiana szczepionka przeciwko WZW typu B, podawana jest w trzech
dawkach,

kolejno:

w

pierwszej

dobie

po

urodzeniu,

następnie

po 7 tygodniach od urodzenia i ostatnia po 6 miesiącu życia Pierwsza dawka
przekracza

dopuszczalną

ilość

rtęci

250

razy,

druga

16

razy,

a trzecia 11 razy.
Niezależenie od powyższego wskazuje się, że rtęć negatywnie wpływa
na mechanizm reparacji, który odpowiada za rozpoznawanie i eliminację
mutacji w organizmie człowieka. Nadto wpływa ona toksycznie na mózg
człowieka

przez

wyniszczanie

mikrogleju

w

mózgu

oraz

bariery

krew-mózg, co prowadzi od osłabienia procesów pamięciowych, ograniczenia
zdolności logicznego myślenia, zanikania postrzegania przestrzennego, a także
może być przyczyną depresji, stanów lękowych, apatii oraz stałego poczucia
osłabienia. Podkreśla się, że szczepionka przeciwko WZW typu B, była
pierwotnie przeznaczona dla osób tzw. wysokiego ryzyka, a stosowanie jej
również z tego względy w sposób powszechny nie jest zasadne.
Adiuwanty natomiast to substancje, które mają na celu przyspieszenie i
zwiększenie dynamiki odpowiedzi immunologicznej. Najczęściej stosowanymi
adiuwantami są związki glinu, które mogą wywołać u noworodka opóźnienia w
nabywaniu umiejętności ruchów. W kwestii zawartości aluminium, wskazuje się
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że dopuszczalny poziom tego pierwiastka to 2 mikrogramy na kilogram masy
ciała (ug/kg mc.), podczas gdy już przy pierwszym szczepieniu przeciwko
WZW typu B możliwa do przyswojenia dawka, zostaje przekroczona 25 razy.
W odniesieniu do powyższej szczepionki, producent zadeklarował
stosowanie ich dopiero od wieku niemowlęcego czyli od 2 miesiąca życia,
a nie w okresie noworodkowym, to jest od 1 do 28 dnia życia.
Reasumując, wskazane wyżej okoliczności stanu faktycznego i prawnego
sprawy, a w szczególności podanie przez personel medyczny szczepionki
przeciwko WZW typu B, zawierającej toksyczny dla zdrowia związek rtęci oraz
związek glinu, wbrew zaleceniom producenta już w pierwszej dobie życia
pokrzywdzonego, prowadzą jednoznacznie do wniosku, iż istnieje uzasadnione
podejrzenie zaistnienia opisanego na wstępie przestępstwa z art. art. 156 § 2 k.k.
w zw. z art. 156 § 1 k.k.
Mając na uwadze powyższe wnosi się o wszczęcie i przeprowadzenie w
tej sprawie postępowania przygotowawczego.

(podpisy)
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