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Powrót do zdrowia! Profilaktyka! Bezpieczeństwo!
Recovery! Prevention! Safety!
Założenia merytoryczne:

Kongres VACCINE FORUM 2022 to kolejna edycja wydarzenia poświęconego tematyce szczepień ochronnych,
mająca na celu zmianę świadomości oraz budowanie pozytywnej komunikacji w tym obszarze.
Rzeczywistość ostatnich dwóch lat skłania do analizy sytuacji, w jakiej znajduje się system ochrony zdrowia oraz
do budowania pozytywnej komunikacji nt. szczepień ochronnych w oparciu o trudne doświadczenia pandemii.
COVID-19 pokazał, że niektóre rozwiązania dotąd niemożliwe do wdrożenia, stały się realne – eksperci podkreślają konieczność wykonywania w aptekach szczepień nie tylko przeciwko grypie, ale także przeciw innym chorobom, takim jak krztusiec, czy zakażeniom wywołanym przez pneumokoki.
Dodatkowo, wyzwania, jakie stoją przed nami w wyniku kryzysu humanitarnego wywołanego wojną w Ukrainie,
wymagają merytorycznej dyskusji.
Podczas VACCINE FORUM 2022 w gronie wybitnych ekspertów chcemy zastanowić się nad sposobami budowania zaufania do szczepień ochronnych oraz wzmacniania świadomości profilaktyki zdrowotnej już od najmłodszych lat poprzez edukację w szkołach.
Do dyskusji zapraszamy specjalistów i decydentów, od których zależy budowanie polityki zdrowotnej, programów szczepień ochronnych oraz komunikowanie w przestrzeni publicznej pozytywnego przekazu dotyczącego
szczepień. Rozmawiać będziemy także o implementacji niezbędnych zmian w Programie Szczepień Ochronnych, zwłaszcza w kontekście włączenia w niego uchodźców zza wschodniej granicy, indywidualnego podejścia
do obywateli Ukrainy oraz szerokich działań informacyjnych nt. szczepień skierowanych do uchodźców.

Konkurs VACC Award
W ramach drugiej edycji Kongresu zostanie przeprowadzony konkurs w poniższych kategoriach:
Instytucja Publiczna / Organizacja Społeczna • Firma • Propagator zdrowia / Twórca nowych mediów
Głównym celem konkursu jest wyróżnienie instytucji oraz organizacji, które promują działalność profilaktyczną,
firm przyjaznych szczepieniom swoich pracowników w miejscu pracy oraz osób przekazujących wiarygodne
i merytoryczne treści nt. szczepień ochronnych.

2022
PROGRAM RAMOWY
10.00–10.05
POWITANIE
		
10.05–10.20
		
		

Prezentacja Raportu
Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych 			
narzędzi komunikacji i wpływu społecznego – prezentacja wyników badania
Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez
opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń
medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy
podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć
na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień.

Prowadzący:
• dr n. o zdr. Aneta Tomaszewska, adiunkt, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych,
Alergologii Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
• prof. Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
		
10.20–11.25
DEBATA INAUGURUJĄCA
		Odpowiedzialność społeczna w zdrowiu – stosunek Polaków do szczepień ochronnych
Pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie na dobre zmieniły postrzeganie współczesnego świata,
wpłynęły relacje międzyludzkie oraz sposób komunikowania się z innymi. Podczas dyskusji podjęta
zostanie próba analizy sytuacji, ocena, w jakim miejscu się znajdujemy pod względem poczucia
bezpieczeństwa, odpowiedzialności za siebie i innych, świadomości zachorowań, wyszczepialności
przeciw chorobom zakaźnym, budowania zaufania do szczepień oraz prowadzenia merytorycznej
dyskusji w tym obszarze. W jaki sposób należy podejść do osób uchylających się od szczepień
ochronnych? Gdzie jest granica wolności? Jaką rolę odgrywa edukacja i penalizacja? W jaki sposób
powinna być prowadzona edukacja w szkołach?

Moderator: dr hab. Filip Raciborski, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych,
Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dyskusja:
• Katarzyna Czyżewska, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka
• Wawrzyniec Roch Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania
i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki
• Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej
• prof. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
• prof. Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
		

11.30–12.25
		

PANEL DYSKUSYJNY
Program Szczepień Ochronnych w Polsce na tle krajów europejskich
Program Szczepień Ochronnych wymaga ciągłych aktualizacji w związku ze zmieniającymi się potrzebami epidemiologicznymi, rozwojem wiedzy medycznej w zakresie prewencji chorób zakaźnych, w tym
dostępności coraz to nowszych i doskonalszych szczepionek. Zadaniem polityki zdrowotnej państwa jest
zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich etapach życia. Naturalnym i oczywistym faktem są szczepienia
ochronne dla dzieci i młodzieży, jednak od kilku lat coraz głośniej mówi się o potrzebie stworzenia
kalendarza szczepień dla osób dorosłych. Wg jakich kryteriów podejmowane są decyzje dot. kalendarza
szczepień? Jakie dane epidemiologiczne są brane pod uwagę? Jak wygląda finansowanie szczepień
ochronnych? Podczas debaty chcemy również przedstawić dobre praktyki, dane i przykłady z innych
krajów europejskich, jak wygląda dostęp do realizacji szczepień w różnych krajach, jakie możemy
wyciągnąć wnioski, gdzie taki system działa od lat.

		
Moderator: Piotr Wójcik, redaktor Medexpress.pl

Dyskusja:
• dr hab. Ewa Augustynowicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB,
redaktor portalu SZCZEPIENIA.INFO, przewodnicząca Zespołu ds. Szczepień Ochronnych
przy Ministrze Zdrowia.
• prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy ds. pediatrii, wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego
• dr n. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
• Anna Vicere’, Senior Manager, Access Policy & Public Affairs, Vaccines Europe
		
12.30–13.45
BLOK MERYTORYCZNY
		Choroby i profilaktyka na różnych etapach życia
Podczas dyskusji w gronie ekspertów, chcemy pokazać, jak wygląda profilaktyka zdrowotna na różnych
etapach naszego życia. Life course vaccination to idea szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym
od wieku dziecięcego do późnej starości. Niektóre choroby wśród małych dzieci są zagrożeniem dla
seniorów i odwrotnie. W czasie dyskusji chcemy prześledzić choroby układu oddechowego (krztusiec,
pneumokoki, grypa, COVID-19) na osi czasu życia człowieka, ocenić, jakie stanowią zagrożenie oraz jak
można im zapobiec. Wirus HPV to nie tylko zagrożenie dla kobiet w postaci raka szyjki macicy, ale to
również rak odbytu oraz nowotwory głowy i szyi. Szczególną uwagę należy zwrócić również na szczepienia
poekspozycyjne, które mogą być skuteczną ochroną przed chorobami zakaźnymi.

Moderator: Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl
Dyskusja:
• prof. Adam Antczak, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
• dr hab. Ewa Augustynowicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB,
redaktor portalu SZCZEPIENIA.INFO, przewodnicząca Zespołu ds. Szczepień Ochronnych
przy Ministrze Zdrowia
• dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Uczelnia Łazarskiego
• prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy ds. pediatrii, wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego
• dr hab. n. med. Ewa Kalinka, kierownik Kliniki Onkologii w Instytucie Centrum Zdrowia
Matki Polki w Łodzi
		
13.45–14.00
LUNCH
		
14.00–14.20
		

STANDUP Jak pandemia zmieniła język polski?
dr Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM
W czasie pandemii COVID-19 każdy z nas „stał się ekspertem” w obszarze tematyki szczepień ochronnych.
W wyniku pandemii powstał nowy język. Część słów zyskała nowe znaczenie, inne zostały wyparte
z naszego języka. Jak używać nowych słów, jakie formy są poprawne?

		

14.20–15.20
		

PANEL DYSKUSYJNY
Gotowi na sezon – jak budować autorytety w mediach?
Szerokie działania profilaktyczne powinny być oparte na wiedzy, a nie na strachu. Jakie czynniki wpływają
na nasz stosunek do postaw prozdrowotnych, profilaktyki oraz prowadzenia aktywnego trybu życia,
tak aby cieszyć się życiem jak najdłużej? Czy szczepienia ochronne mogą być pomoce w osiągnięciu
zaplanowanych celów, nie tylko sportowych? Czy pandemia pomogła budować autorytety w medycynie?
W jaki sposób budować autorytet nauki w sytuacji powszechnej dezinformacji?

Moderator: Kalina Gierblińska, prezes Instytutu Komunikacji Zdrowotnej
Dyskusja:
• dr Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM
• dr n. med. Jarosław Krzywański, lekarz sportowy, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej,
członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
• prof. Paweł Łuków, bioetyk, Uniwersytet Warszawski
• dr Małgorzata Ponikowska, ekspert projektu edukacyjnego „Zaszczep się wiedzą”
• dr n. hum. Tomasz Sobierajski, socjolog, wakcynolog społeczny, Uniwersytet Warszawski
• dr Anna Zimny-Zając, redaktor naczelna MedOnet
		
15.20–15.30
PODSUMOWANIE KONKURSU VACC AWARD
		

Całość wydarzenia będzie transmitowana na stronach:

www.medexpress.pl oraz www.szczepienia-ioz.pl
Organizatorzy:

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach – to niezależna grupa złożona z przedstawicieli kluczowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, mająca na celu zabranie wspólnego głosu w dyskusji na temat stosowania szczepień ochronnych w Polsce przy wykorzystaniu potencjału merytorycznego i społecznego każdego z członków inicjatywy.
Instytut Ochrony Zdrowia – prężnie rozwijający się think tank działający w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, przygotowujący
opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży
zdrowotnej. Wydawca wielu interdyscyplinarnych, pogłębionych prac naukowo-badawczych, m.in. raportu „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.
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