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Program spotkania

• Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji szczepień przeciwko grypie – Jarosław

Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

• Panel ekspercki 1: SZCZEPIEĆ CZY RYZYKOWAĆ? – kto odnosi największe korzyści ze szczepienia

• Wręczenie nagród Flu Fighter

• Szczepienia w aptekach – dotychczasowe doświadczenia w Europie i na całym świecie – mgr farm.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

• Panel ekspercki 2: Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych?

• Wręczenie nagród Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

• Podpisywanie Manifestu Ekspertów UE w sprawie szczepień przeciwko grypie



Uczestnicy spotkania

• W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele instytucji publicznych,
patronów i partnerów, eksperci medyczni, samorządowcy, posłowie, a także dziennikarze z
mediów medycznych, ogólnopolskich oraz regionalnych.



Uczestnicy spotkania

• Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy 

• Patroni i Partnerzy programu, w tym:
o Posłowie

o Senatorowie

o Przedstawiciele NFZ

o Główny Inspektor Sanitarny

o Naczelna Izba Lekarska

o Naczelna Rada Aptekarska

o Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

o Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

o Federacja Pacjentów Polskich

• Samorządy 

• Media 

• Eksperci regionalni i przedstawiciele służby zdrowia



Uczestnicy spotkania



Media

Media, w tym:

• Informacyjna Agencja Radiowa

• Polskie Radio

• Agencja telewizyjna Newsrm.tv

• Puls Medycyny

• Miesięcznik 
Okręgowej Izby Lekarskiej

• Radio Eska



Prowadzący Flu Forum 2019
prof. dr hab. med. Adam Antczak, lek. med. Lidia Gądek 



Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji szczepień przeciwko 
grypie 

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny 



I Panel ekspercki 
SZCZEPIĆ CZY RYZYKOWAĆ? – kto odnosi największe korzyści ze szczepienia – prowadzenie 

Beata Cholewińska 

Uczestnicy:

• prof. dr hab. med. Adam Antczak – Rada Naukowa 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

• dr hab. Jarosław Pinkas – Główny Inspektorat 
Sanitarny 

• prof. dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz –
konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii 

• dr n.med Elżbieta Kozak-Szkopek – konsultant 
mazowiecki w dziedzinie geriatrii 

• dr Andrzej Paciorkowski – specjalista chorób 
wewnętrznych i diabetologii, Koordynator 
ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy 

• prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Konsultant 
Krajowy ds. nefrologii 

• prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska –
Konsultant Krajowy ds. pediatrii 

• dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch – Warszawski 
Uniwersytet Medyczny 

• Marek Wójcik – Związek Miast Polskich 



I Panel ekspercki 
SZCZEPIĆ CZY RYZYKOWAĆ? – kto odnosi największe korzyści ze szczepienia – prowadzenie 

Beata Cholewińska 

Tematy:

• Czy i jak można realnie policzyć grypę? –
niedoszacowanie danych odnośnie zachorowań, 
hospitalizacji i zgonów 

• Kto najwięcej ryzykuje nie szczepiąc się? – osoby 
starsze i chorujące przewlekle (nefrologia, 
diabetologia) 

• Kogo chroni szczepienie dzieci? – korzyści 
indywidulane a populacyjne? 

• Szczepienie kobiet ciężarnych – podwójna korzyść, 
lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży 

• Koszty grypy – komu szczepienie służy, a komu się 
opłaca? 

• Jak wspierać najbardziej zagrożonych lokalnie czy 
globalnie? (75+, refundacja, zakupy centralne 
programy samorządowe) 

• Samorządowe programy szczepień – dobre 
praktyki, priorytety w wyborze grup ryzyka 





Szczepienia w aptekach – dotychczasowe doświadczenia w Europie i na całym 
świecie 

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej



Wręczenie nagród Flu Fighter



II Panel ekspercki 
Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych? – prowadzenie Beata 

Cholewińska

Uczestnicy:

• prof. dr hab. med. Adam Antczak – Rada Naukowa 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

• lek. med. Lidia Gądek – Parlamentarny Zespół ds. POZ i 
Profilaktyki 

• dr hab. Jarosław Pinkas – Główny Inspektorat Sanitarny 
• mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes 

Naczelnej Rady Aptekarskiej 
• dr n. farm. Piotr Merks – Związek Zawodowy Pracowników 

Farmacji 
• dr Mariusz Janikowski – Naczelna Izba Lekarska 
• Zofia Małas – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
• dr hab. med. Ernest Kuchar – Polskie Towarzystwo 

Wakcynologii
• dr Bożenia Janicka – Porozumienie Pracodawców Ochrony 

Zdrowia 
• dr Jacek Krajewski – Federacja Porozumienie 

Zielonogórskie 
• dr n. hum. Mateusz Mądry – Domański Zakrzewski Palinka 



II Panel ekspercki 
Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych? – prowadzenie Beata 

Cholewińska

Tematy:

• Polska z perspektywy Europy – korzyści i bariery 
(społeczne, prawne i organizacyjne) implementacji 
rozwiązań europejskich 

• Jak usprawnić istniejące modele – realizacja 
szczepień w ZOZ-ach? 

• Zwiększenie uprawnień pielęgniarek – kwalifikacja i 
realizacja w zakresie porady pielęgniarskiej 

• Rekomendacje PTW w zakresie kwalifikacji do 
szczepień 

• Szczepienia wykonywane przez pielęgniarki i 
farmaceutów 

• Rola farmaceuty w rekomendacji i realizacji 
szczepień 

• Czy możliwa jest współpraca w układzie 
lekarz/pielęgniarka/farmaceuta w podnoszeniu 
wyszczepialności przeciw grypie? 



Podpisywanie 
Manifestu Ekspertów UE



Wręczenie nagród Samorządowy Lider OPZG







Wnioski i podsumowanie spotkania

• Tegoroczny sezon szczepień przeciw grypie będzie opóźniony – szczepionki będą dostępne w II połowie
września. Goście Debaty zalecili wykonywanie szczepień w dowolnym momencie sezonu szczepień
(wrzesień-grudzień).

• W opinii ekspertów, poziom wyszczepialności w Polsce wzrośnie, jeżeli szczepienia będą mogły być
wykonywane przez pielęgniarki i farmaceutów. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w ponad 10 krajach UE.

• Jarosław Pinkas podkreślił, że warto pamiętać, iż inwestycja w szczepienia jest niezwykle istotna również z
punktu widzenia gospodarki. Zdrowie to wartość dla pracownika, ale również jego pracodawcy.

• Eksperci zalecili wprowadzenie obowiązkowych szczepień wśród pracowników ochrony zdrowia. Dla
innych grup zawodowych takie szczepienia powinny być rekomendowane.

• Zebrani wskazali na potrzebę dalszego popularyzowania grypowej profilaktyki, w czym pomóc mogłoby
rozpoczęcie pilotażowych programów szczepień w aptekach. Szczególna uwaga w tym kontekście powinna
być zwrócona na praktyczne i krótkie szkolenia farmaceutów w zakresie wykonywania szczepień.

• Zgodnie z zaprezentowanymi statystykami, pacjenci szczepią się częściej i chętniej po otrzymaniu
rekomendacji od lekarza.

• Ze względu na zwiększone ryzyko hospitalizacji oraz zgonu z powodu grypy należy rozszerzyć refundację
szczepień przeciwko grypie na pozostałe grupy ryzyka: dzieci do 5 roku życia, kobiety w ciąży oraz
seniorów powyżej 75 roku życia, tak by mogli oni szczepić się bezpłatnie.

• Wielu zebranych gości podpisało Manifest Ekspertów UE – wyrażając tym samym wsparcie dla działań
podnoszących świadomość na temat szczepień przeciwko grypie.



Wyniki medialne

• Tydzień po Flu Forum w mediach pojawiło się 155
publikacji.

• Publikacje dotarły do 2 024 048 odbiorców, a ich
ekwiwalent reklamowy wyniósł
245 064 PLN.



Przykładowe publikacje
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