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Warszawa, 24 kwietnia 2014

Inauguracja Europejskiego Tygodnia Szczepień 2014:
konferencja w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH:
Zaszczep w sobie chęć szczepienia
15 kwietnia 2014 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny

odbyła się

konferencja pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta
RP Pani Anny Komorowskiej „Zaszczep w sobie chęć
szczepienia”.

Konferencja

zainaugurowała

obchody

9.

Europejskiego Tygodnia Szczepień (22.04-25.04.2014), którego głównym celem jest
edukowanie na temat potrzeby szczepień we wszystkich grupach wiekowych.

Tematem

przewodnim

tegorocznej

konferencji

było

bezpieczeństwo szczepień i szczepionek.
Zaproszonych
przedstawiciele

gości,

wśród

stacji

epidemiologicznych,

których

byli

między

innymi

sanitarnopielęgniarki

epidemiologiczne oraz dziennikarze,
powitali:

prof. Mirosław J. Wysocki,
dyrektor Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego-PZH

prof.

Mirosław

Wysocki

dyrektor

Narodowego

Instytutu

Zdrowia

Publicznego-PZH

oraz

dyrektor Biura WHO w Polsce dr
Paulina Miśkiewicz.

Konferencję rozpoczął dr Tomasz Sobierajski z Instytutu
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,
który zaprezentował wyniki badań i opowiedział co zrobić by

dr
Tomasz
Sobierajski,
Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych
Uniwersytetu
Warszawskiego

komunikacja

lekarza

z

pacjentem

była

skuteczniejsza i bardziej efektywna. W dalszej
części prof. Andrzej Radzikowski, kierownik
Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawskiego

Uniwersytetu

Medycznego,

rozwiał narosłe mity i opowiedział o rzeczywistych
przeciwskazaniach do szczepień, zaś prof. Teresa
Jackowska, kierownik Kliniki i ordynator Oddziału
Pediatrycznego

Szpitala

Bielańskiego

o

prof. Andrzej Radzikowski, kierownik Kliniki
Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

bezpieczeństwie szczepień stosowanych u dzieci z grup ryzyka.
Ostatnie wystąpienia dr Iwony Paradowskiej-Stankiewicz
konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii i prof.
NIZP-PZH Ewy Augustynowicz redaktor naczelnej portalu
Szczepienia.info z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek
NIZP-PZH dotyczyły drażliwej kwestii bezpieczeństwa samych
szczepionek oraz sposobu ich badania, monitorowania i kontroli.
Na zakończenie głos zabrał minister Marek Posobkiewicz, p.o.
dr
Iwona
ParadowskaStankiewicz,
konsultant
krajowy
w
dziedzinie
epidemiologii, NIZP-PZH

Głównego

Inspektora

Sanitarnego

konferencji prof. Lidia B. Brydak,

oraz

gość

honorowy

kierownik Zakładu Badań

Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w Narodowym

Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH.

Europejski Tydzień Szczepień (European Immunization Week) został ustanowiony, by
promować szczepienia, jako sposób na zapobieganie chorobom, a przez to ochronę życia
i zdrowia dzieci. Jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację
Zdrowia, a realizowana przez państwa członkowskie. Hasło WHO „Zapobiegaj. Chroń.
Szczep” („Prevent. Protect. Immunize.”) ma szczerzyć ideę szczepień w całej Europie,
a głównym celem jest zwiększenie ilości osób zaszczepionych poprzez wzrost świadomości
o tym jak ważne są szczepienia. Przypominając rodzicom o szczepieniach dzieci,
pamiętajmy, że szczepić należy się przez całe życie, gdyż jest to najskuteczniejsza
ochrona przed wieloma chorobami zakaźnymi.

Z okazji tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień, eksperci z Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego-PZH we współpracy z ekspertami GIS, WHO Polska oraz Ministerstwa
Zdrowia przygotowali również ulotkę informacyjną na temat szczepień, która dostępna
będzie dla rodziców w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Kontakt dla mediów:
Monika Wróbel
Rzecznik Prasowy
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
(NIZP-PZH)
ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa
tel. +48 22 542 12 88, tel. kom. +48 696 498 578
mwrobel@pzh.gov.pl / www.pzh.gov.pl / na
Twitterze: @nizp_pzh
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona zdrowia
ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy, prace naukowobadawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski i jego uwarunkowań, a także
prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia. NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką
zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO,
PCA), w tym laboratorium BSL-3 oraz 9 laboratoriów diagnostycznych, akredytowanych przez PCA. Instytut
kształci specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty
Higieniczne, dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków
sanitarnych i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu
rzetelną wiedzą na temat szczepień (Szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju
(Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat).

