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23 września 2015 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie miało miejsce 26-
ste Seminarium edukacyjne pt.: „Innowacje w systemie szczepień ochronnych – obraz Polski na tle Europy w dostępie do szczepień”. Uczestnicy 
seminarium, tj. lekarze specjaliści z różnych dziedzin (klinicyści, jak i pracownicy naukowi), prawnicy oraz politycy dyskutowali na temat możliwości 
redukcji ograniczeń dostępu do szczepień ochronnych w naszym kraju. W seminarium wzięło udział ok. 140 uczestników.  

 

Poruszane były następujące kwestie: zakres szczepień ochronnych w Polsce (szczepienia obowiązkowe/zalecane, optymalny program szczepień, 
priorytety w dostępie do szczepień zalecanych), aktualna sytuacja epidemiologiczna zakażeń bakteriami otoczkowymi, rola lekarzy pediatrów w 
kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej szczepień, Polska na tle Europy w szczepieniach ochronnych. Podjęto również zagadnienia natury 
etycznej, tj. prawo do wolnego wyboru oraz te prawno-ekonomiczne, tj. projekt zmian w ustawie o szczepieniach, nowe zasady finansowania 
szczepionek, szczepienia w świetle przepisów prawa oraz miejsce i rola nowoczesnych szczepień w polisach ubezpieczeń komplementarnych. 

 

Główne zagadnienia omówione podczas spotkania: 

1. Deficyt kalendarza szczepień ochronnych. 

2. Brak ustalenia odpowiednich priorytetów w dostępie do szczepień zalecanych – wirus HPV przeciwko wirusowi IChP. 

3. Szczepienia przeciw pneumokokom wciąż na liście szczepień dodatkowych (nierefundowanych) w Polsce, gdzie według badań Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) to priorytet. 

4. Starsi ludzie w grupie ryzyka zakażeń pneumokokami. 

5. Dążenie do profesjonalizacji kontaktu lekarz-rodzic w przypadku szczepień dla dzieci. 

6. Niezaszczepienie pacjenta generuje często większe koszty leczenie czy opieki w przypadku zapadnięcia na daną chorobę niż inwestycja w nowe 
szczepionki. 

7. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie wprowadził jeszcze szczepionek wysokoskojarzonych do obowiązkowych szczepień 
ochronnych i jednym z ostatnich, który nie wprowadził obowiązkowych szczepień przeciw pneumokokom dla całej populacji. 

8. Z badań wynika, że 40% polskich dzieci uodporniono przy użyciu szczepionek wysokoskojarzonych zakupionych przez rodziców. 

9. Wdrażanie programów zdrowotnych (szczepiennych) w jednostkach samorządu terytorialnego szansą na rozszerzenie zakresu szczepień 
ochronnych. 
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Prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski - Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

W zakresie zainteresowań prof. Radzikowskiego leży antybiotykoterapia, szczególnie górnych dróg 
oddechowych. Jest współautorem polskich rekomendacji antybiotykoterapii dróg oddechowych 
zwanych: Rekomendacje 1997, Rekomendacje 2003 i Rekomendacje 2010.  

 

Prof. Anna Skoczyńska – Kierownik ZakładuEpidemiologii i Miktobiologii Klinicznej w Narodowym 
Instytucie Leków  

 

 

Dr hab. med. Piotr Albrecht - Lekarz pediatra, gastrolog dziecięcy; Kierownik Kliniki 
Gastroenterologi ii Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

 

Dr. n. med. Paweł Grzesiowski - Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie; założyciel i 
prezes Zarządu Fundacji  

 

 

 

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 Watch Health Care. 
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10:00-10:05 Lek. med. Krzysztof Łanda – Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości 

10:05-10:25  Prof. Andrzej Radzikowski – Niedoceniana rola profilaktyki pierwotnej w polityce zdrowotnej państwa 

10:25-10:40 Prof. nadzw. NIL dr hab. n. med Anna Skoczyńska – Epidemiologia zakażeń bakteriami otoczkowymi  - aktualna sytuacja w Polsce 

10:40-10:55 Dr n med. Hanna Czajka – Rola lekarza pediatry w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej szczepień* 

10:55-11:10 Dr n. med. Paweł Grzesiowski – Optymalny Program Szczepień w Polsce 

11:10-11:25 Dr hab. med. Piotr Albrecht – Groźne, na szczęście rzadkie, meningokoki czy częsta, lecz mniej zabójcza grypa – priorytety w dostępie do 
szczepień zalecanych 

11:25-11:40 Dr Joanna Zabielska-Cieciuch – Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów. Programy profilaktyczne, a rzeczywistość – 
finansowanie szczepień ze środków publicznych 

11:40-11:55 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski –  Prawo do wolności i etyka szczepień 

11:55-12:10 Przerwa kawowa 

12:10-12:25 Lek. med. Tomasz Prycel (Stowarzyszenie Ceestahc)– Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych – cenna kropla w morzu potrzeb 

12:25-12:40 Dr Lidia Gądek (Komisja Zdrowia) - Projekt zmian Ustawy o Szczepieniach – czy można oczekiwać nowych zasad finansowania?* 

12:40-12:55 Barbara Trabszys – Możliwość wprowadzenia dodatkowego warunku przy rekrutacji do przedszkoli w postaci zaświadczenia o wykonanym 
szczepieniu w świetle przepisów prawa 

12:55-13:10 Lek. med. Krzysztof Łanda – Miejsce i rola nowoczesnych szczepień w polisach ubezpieczeń komplementarnych 
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Od lewej: Magdalena Ciupak-Zarzycka, lek. med. Krzysztof Łanda,  
dr n med.  Joanna zabielska-Cieciuch, prof. Zbigniew Szawarski 

Od lewej: prof. Andrzej Radzikowski, prof. Anna Skoczyńska, dr Hanna Czajka,  
dr Piotr Albrecht 
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• Lekarze specjaliści 

• Przedstawiciele organizacji 
pacjentów 

• Przedstawiciele AOTM 

• Przedstawiciele NFZ 

• Przedstawiciele MZ 

• Przedstawiciele 
towarzystw ubezpieczeń 
zdrowotnych 

• Eksperci w dziedzinie 
ochrony zdrowia 

• Media 
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Prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski – Niedoceniana rola profilaktyki pierwotnej w polityce zdrowotnej państwa 

 

Prof. nadzw. NIL dr hab. n. med. Anna Skoczyńska – Epidemiologia zakażeń bakteriami otoczkowymi  – aktualna 
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Tel. kom. +48 504 741 313, Tel.: +48 12 422 23 81 
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Dziękujemy za współpracę 

Pod poniższym linkiem dostępne są materiały z Seminarium: 
http://www.korektorzdrowia.pl/ 
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