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POTRZEBA EDUKACJI MŁODEGO POKOLENIA 
RODZICÓW I LEKARZY NA TEMAT KORZYŚCI 
WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEPIEŃ 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ



HISTORIA RUCHÓW ANTYSZCZEPIONKOWYCH

1. 

Ospa 
prawdziwa

1796

Niektórzy obawiali się, że 
szczepienie ludzi 

materiałem odzwierzęcym 
spowoduje powstanie 
mieszańców: półludzi, 

półkrów.

2. 

DTP

1940-1970

W Europie, Azji, Australii i 
Ameryce Północnej 

protestowano w sprawie 
szczepionki przeciwko 

błonicy, tężcowi i 
krztuścowi (DTP), tzw. 

pełnokomórkowa
szczepionka 

przeciwkrztuścowa

miała rzekomo powodować 
powikłania neurologiczne.

3. 

MMR 

1998

Andrew Wakefield 
opublikował dane, z 
których wynikało, że 

istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy

między szczepionką MMR a 
zapaleniem jelita i 
autyzmem. Dało to 

początek popularnemu 
mitowi mówiącemu o tym, 
że szczepionki powodują 

autyzm. 



Liczba przypadków uchylania się 
od obowiązkowych szczepień w 

2018 roku wynosiła:
- ponad 40,3 tys. uchyleń,        
tj. o ponad 1/3 więcej w 

porównaniu do 2017 roku,
- w przeliczeniu na 1 000 osób 
w wieku 0-19 lat wynosiła 5,5.

SZCZEPIENIA OCHRONNE – SKALA PROBLEMU

Źródło danych: Biuletyny roczne „Szczepienia ochronne w Polsce” (wyd: NIZP-PZH, GIS)



Denialiści aby czuć się dobrze ze swoimi poglądami muszę je sobie 
racjonalizować. 

Jedną z metod takiej racjonalizacji jest powoływanie się na „fałszywych 
proroków”, pseudonaukowców, „alternatywne autorytety”. 

Denialiści stosują metody „cherry-picking” czyli wybiórcze traktowanie 
dokumentów i źródeł, pomijają rzetelne opracowania naukowe, 
wykorzystujące metaanalizy i skonstruowane w oparciu o poprawną 
metodologię, a powołują się na pojedyncze publikacje, często 
całkowicie nieprawdziwe, albo wybierają dane lub zdania wyrwane 
z kontekstu całego opracowania, które akurat mogą poprzeć ich tezę.

DENIALIZM – zaprzeczenie, bezzasadne wątpliwości, 
światopogląd negujący fakty naukowe 
– NAJGROŹNIEJSZA „EPIDEMIA” XXI w.



Denialiści w obronie swoich przekonań często posuwają się do ataków 
personalnych.

Próba polemiki kończy się zarzutami o stronniczość i „bycie na pasku” 
i tu w zależności od tematu odpowiedniej korporacji, mafii, rządu etc.

W przypadku ruchów antyszczepionkowych padają oskarżenia 

o finansowanie ze strony koncernów farmaceutycznych, zmowy 
milczenia, spisków mających na celu eliminację całej lub części 
populacji.

Denialiści manipulują danymi i eksperymentami naukowymi, aby 
udowodnić gotową wcześniej tezę.

DENIALIZM



Utrzymanie 
wysokiego poziomu 

zaszczepienia 
w odniesieniu do 
chorób objętych 

szczepieniami 
ochronnymi

Szerokie 
propagowanie 

szczepień 
zalecanych poprzez:
- dostęp do wiedzy

- przystępne 
tłumaczenie

- transparentność
działania 

administracji 
publicznej 

Zmniejszenie 
zapadalności na 
choroby zakaźne

Zmniejszenie 
wskaźników 
umieralności  

z powodu chorób 
zakaźnych

NASZE CELE 



Każdy ww. sposób osiągania celów zdrowia publicznego w drodze szczepień powinien być 
wspierany rzetelnymi działaniami informacyjnymi wpływającymi  na proszczepienne postawy u 

osób szczepionych.

Trzeba przekonywać, tych którzy mają wątpliwości…

DZIAŁANIA PAŃSTWA 
DZIAŁANIA 

PRACODAWCÓWDZIAŁANIA 
LEKARZY

DZIAŁANIA 
WYTWÓRCÓW 

I DYSTRYBUTORÓW 
SZCZEPIONEK

DZIAŁANIA 
SAMORZĄDU

DZIAŁANIA 
PRACODAWCÓW

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW ZDROWIA PUBLICZNEGO 
W DRODZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH = WSPÓŁPRACA



DZIAŁANIA WE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYM

Działania edukacyjne 
dla kadry medycznej –
jak rozmawiać z 
pacjentem o 
szczepieniach?

Kampania skierowana 
dla profesjonalistów w 
zakresie szczepień 
przeciwko grypie –
system promujący 
szczepienia



DZIAŁANIA ADRESOWANE DO RODZICÓW 

• Analiza grupy 
docelowej

• Działania 
informacyjne i 
edukacyjne

• Kampanie 
społeczne

• Repozytorium 
wiedzy



Promocja rzetelnych informacji w mediach społecznościowych –
edukacja młodego pokolenia rodziców tam, gdzie są najbardziej aktywni 

i gdzie spędzają najwięcej czasu – INTERNET – SOCIAL MEDIA

INTENSYFIKACJA DZIAŁANIA GIS W SIECI



INTENSYFIKACJA DZIAŁANIA GIS W SIECI



#zaszczepieniBezpieczni

FB: 405 tys. odbiorców (zasięg); 126 tys. 
wyświetleń; 
10 tys. reakcji (share)

TT: 25 tys. odbiorców;
1000+ activity

Instagram: +5 tys. nowych followersów w ciągu 2 dni 
kampanii; 
20 tys. odbiorców postów; 30 tys. wyświetleń

KAMPANIA W SOCIAL MEDIACH:



EDUKACJA W SOCIAL MEDIACH:



EDUKACJA W SOCIAL MEDIACH:



STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI 

- KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS – WZROST ZAUFANIA O 7 PKT %

Komunikat z badań CBOS nr 9/2019 - Stosunek do szczepień ochronnych dzieci 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


