Termin:

21 października 2022 r.

Miejsce:

Centrum Nauki Kopernik

Organizatorzy: Instytut Ochrony Zdrowia
Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach
Hasło:

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
• Dziennikarz / 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.

RAMOWY PROGRAM

09.00–09.10 Powitanie
09.10 – 10.10 DEBATA INAUGURUJĄCA
Jak wygląda świat po pandemii?
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 nt. szczepień oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji w tym
obszarze. W jaki sposób należy podejść do osób uchylających się od szczepień
ochronnych? Czy i jak powinny być wyciągane konsekwencji wobec nich? Gdzie jest
granica wolności? Jaką rolę odgrywa edukacja? W jaki sposób powinna być prowadzona
edukacja w szkołach?

10.10 – 10.30 Standup
Jak mówić, żeby nas słuchano? Jak pandemia zmieniła język polski?
W czasie pandemii oraz wojny w Ukrainie, każdy z nas „stał się ekspertem” od tych
zagadnień. Wszelkie dyskusje prowadzone w przestrzeni publicznej oraz na gruncie
rodzinnym sprawiły, że zaczęto zaczęliśmy używać utartych schematów, które możemy
odnieść do różnych aspektów naszego życia.
W jaki sposób mówić, aby przekaz był merytoryczny i nie ukierunkowany na spór? Jakich
argumentów używać, tak aby druga strona nie poczuła się urażona? Jak rozmawiać, żeby
poczuć się wysłuchanym, a nie ocenionym, nie tylko na gruncie szczepień ochronnych?

10.35 – 11.50 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.

11.50– 12.00

Przerwa

12.00 – 13.00 PANEL DYSKUSYJNY
Program Szczepień Ochronnych w Polsce na tle krajów europejskich
Program Szczepień Ochronnych wymaga ciągłych zmian. 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
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, danych i przykładów z
innych krajów europejskich, jak wygląda dostęp do realizacji szczepień w aptekach w
różnych krajach, jakie możemy wyciągnąć wnioski, gdzie taki system działa od lat.

13.05 – 14.05 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?

14.10 – 14.20

Podsumowanie Konkursu VACC AWARD

14.20

Lunch

Transmisja on-line
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”.

