
Zaproszenie 
 

do uczestnictwa w Seminarium Edukacyjnym pt.: 

„Innowacje w systemie szczepień ochronnych – kiedy można oczekiwać zmian  
w dostępności do szczepień w Polsce?” 

 
 
W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się 16 kwietnia 2014 r. 
(rozpoczęcie o godz. 11:00) w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. 
 
Celem nadrzędnym Seminarium jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do szczepień ochronnych oraz dyskusja dotycząca 
sposobów poprawy tego stanu. Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, 
jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium, zwłaszcza lekarzy specjalizujących się w zakresie sczepień 
ochronnych. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych, towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom 
organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.  
  
Seminarium składać się będzie z 2 części: 
 Pierwsza część – wystąpienia prelegentów 

 Druga część – debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do 
szczepień ochronnych, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, 
organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie odnosił się do 
najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.  

 
 
Komitet Naukowy Seminarium: 
 
 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski – Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Przewodniczący Komitetu Naukowego); 
 Dr n. med. Paweł Grzesiowski – Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie;  
 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu 

Bioetyki PAN; członek Rady Przejrzystości; 
 Lek. med. Krzysztof Łanda – Fundator Fundacji Watch Health Care; 
 

 
TERMIN I MIEJSCE:  16 kwiecień 2014 r. (rozpoczęcie o godz 11:00), Instytutu Biocybernetyki (ul. Trojdena 4,  Warszawa) 

KONTAKT: Marcin Pająk, tel.:  504 741 313, email: pajak@korektorzdrowia.pl  

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW : prosimy o  potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo sekretariat@korektorzdrowia.pl 

Liczba miejsc jest ograniczona – o rejestracji decyduje kolejność napływania zgłoszeń. 
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PROGRAM SEMINARIUM 
 
11:00-11:15 Lek. med. Krzysztof Łanda – otwarcie Seminarium, przedstawienie Komitetu Naukowego, powitanie gości 

11:15-11:45  Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy           
i Polityki Społecznej (w oczekiwaniu na potwierdzenie) 

11:45-12:05  Prof. Andrzej Radzikowski – Szczepienia ochronne w Polsce – czy oraz co się zmieniło w porównaniu             
z rokiem ubiegłym z perspektywy ekspertów i pacjentów 

12:05-12:20 Dr n. med. Hanna Czajka – Szczepienia pacjentów z grup ryzyka – dylematy lekarzy i rodziców w kontekście 
wykonywania szczepień obowiązkowych i zalecanych 

12:20-12:35  Doc. Iwona Paradowska-Stankiewicz – Sytuacji epidemiologicznej Polski – konieczne zmiany w systemie 
raportowania zakażeń i rejestracji szczepień 

12:35-12:50 Lek. med. Krzysztof Łanda – Ocena możliwości wprowadzenia zmian w dostępności do szczepień w Polsce 
– kiedy możemy spodziewać się pierwszych wyników? 

12:50-13:10  Przerwa kawowa 

13:10-13:25 Robert Plisko – Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych 

13:25-13:40 Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik – Nowe ścieżki finansowania szczepień w Polsce w świetle przepisów 
prawa 

13:40-13:55 Dr n. med. Andrzej Nowakowski – Kierunki zmian w prewencji pierwotnej chorób zakaźnych w Polsce, na 
przykładzie nowotworu szyjki macicy 

13:55-14:10 Dr n. med. Paweł Grzesiowski – Polska a Europa – dostęp do szczepień dla polskich pacjentów na tle Unii 
Europejskiej, na przykładzie pneumokoków i szczepień wysokoskojarzonych 

14:10-14:25  Karolina Skóra – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na 
przykładzie wakcynologii; Działalność Fundacji Watch Health Care 

14:25-15:25  Dyskusja z konferencja prasową, dotycząca możliwości zniesienia barier dostępu do szczepień ochronnych 
w Polsce, w ramach ograniczonych środków finansowych (prowadzenie dyskusji: Krzysztof Łanda) 

15:25-16:00 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer 
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