Súhlas žiakov stredných škôl pri návšteve školskej očkovacej ambulancie
August 2019
V zmysle oznámenia Okresnej školskej rady Toronto (TDSB) na jej júnovom zasadnutí,
Odbor verejného zdravotníctva Toronto (Toronto Public Health, TPH) urobil zmenu v
očkovacích predpisoch s účinnosťou od školského roku 2019-20.
Žiaci vo veku 14 rokov a starší budú mať právo dať súhlas dať sa zaočkovať v školských
očkovacích ambulanciách, ktoré bude na stredných školách organizovať Zdravotný odbor
mesta Toronto. K zmene došlo kvôli týmto dôvodom:


kvôli včasnému zaočkovaniu v prípade výskytu osýpok. V Severnej Amerike dochádza
k výskytu osýpok. Vysoká účasť na očkovaní im predchádza a napomáha udržať ich
pod kontrolou,



v snahe prispôsobiť sa existujúcej praxi vo verejných očkovacích ambulanciách TPH,
ktoré v súčasnosti požadujú od stredoškolákov ich súhlas,



na zníženie počtu zameškaných hodín žiakov. V školskom roku 2017/18 vynechalo
školskú dochádzku z dôvodu včasného nezaočkovania až 4 500 žiakov stredných škôl
spadajúcich pod TDSB. Uľahčenie prístupu žiakov k zaočkovaniu, ktoré je podmienkou
školskej dochádzky, zníži počet absencií,



na pomoc rodinám, ktoré nemajú poskytovateľa primárnej zdravotnej starostlivosti
alebo nemajú zdravotné poistenie.

Rodičia budú vždy vopred informovaní o blížiacich sa ambulanciách v škole ich
dieťaťa, aby za mohli zúčastniť rozhodovania. Zároveň budú mať čas porozprávať sa o
tejto problematike so svojím dieťaťom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ešte
pred návštevou ambulancie. Žiakov nebude do očkovania nikto nútiť.
Zdravotné sestry Odboru verejného zdravotníctva mesta Toronto musia pred zaočkovaním od
každého žiaka získať informovaný súhlas. Okrem iného sa musia žiaka opýtať:
 či sa o zaočkovaní porozprával s rodičom/i. Žiakom sa odporúča porozprávať o
očkovaní s rodičom/i aj počas návštevy ordinácie,
 či chápu výhody a riziká spojené s vakcínou, ktorou budú o chvíľu zaočkovaní,
 či majú nejaké otázky.
Zámerom je zlepšenie zdravotného stavu žiakov každej školy. Táto zmena je v súlade s
praxou už uplatňovanou v rámci ostatných okresných školských rád Toronta - Kraj a v súlade
so Zákonom o súhlase so zdravotnou starostlivosťou. V provincii Ontário nie je uzákonený
minimálny vek na takýto súhlas.
S prípadnými otázkami sa obráťte na Odbor verejného zdravotníctva Toronto (Toronto Public
Health) na čísle 416 392 1250.
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