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Wiedza*Zdrowie*Przyszłość! 
Założenia merytoryczne:  

Kongres VACCINE FORUM to pierwsza edycja wydarzenia, w całości dedykowanego tematyce szczepień 
ochronnych, mający na celu zmianę świadomości oraz budowanie pozytywnej komunikacji w obszarze 
szczepień. Podczas jednego dnia Kongresu, w gronie wybitnych ekspertów oraz w nowoczesnej formule 
chcemy zastanowić się nad budowaniem zaufania do szczepień ochronnych, w jaki sposób komunikować 
ważność szczepień w oparciu o sprawdzone wyniki badań naukowych. Do dyskusji zapraszamy wszystkich,  
od których zależy budowanie polityki zdrowotnej, programów szczepień ochronnych oraz komunikowa-
nie w przestrzeni publicznej pozytywnego przekazu dotyczących szczepień. 

W nowej ciekawej formule chcemy mówić o tym: 
    • Jak stworzyć przestrzeń do budowania zaufania do szczepień? 

    • Jak komunikować wiedzę nt. szczepień ochronnych? 
    • Jak budować mądrą, skuteczną i przyjazną dla pacjenta politykę pro-szczepienną?

Konkurs VACC Award 

W ramach pierwszej edycji Kongresu zostanie przeprowadzony konkurs w poniższych kategoriach:
Instytucja Publiczna / Organizacja Społeczna  •  Firma  •  Dziennikarz / Twórca nowych mediów

 
Głównym celem organizacji konkursu jest wyróżnienie instytucji oraz organizacji, które promują dzia-
łalność profilaktyczną, firm przyjaznych szczepieniom swoich pracowników w miejscu pracy oraz osób 
przekazujących wiarygodne i merytoryczne treści nt. szczepień ochronnych.

Patronat honorowy:

Organizatorzy: Partner międzynarodowy:



PROGRAM

09.00–09.10 POWITANIE
  

09.10–09.30 PREZENTACJA 
  Co zmienił COVID-19? 

  Sytuacja pandemii SARS-CoV-2 całkowicie przearanżowała cały dotychczasowy układ 
  we wszystkich obszarach naszego życia. Niewątpliwie możemy mówić o przełomie w polityce   
  zdrowotnej oraz w systemie szczepień ochronnych. Jak pandemia wpłynęła na gospodarkę 
  oraz relacje międzyludzkie? Próba analizy sytuacji oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość.
    

09.30–10.30 DEBATA INAUGURUJĄCA 
  Zaszczepione państwo – zdrowe państwo 

  Zdaniem Hipokratesa zdrowie jest najcenniejszą własnością człowieka, o które musi dbać sam,  
  ale ważne miejsce w profilaktyce zajmuje dobra polityka zdrowotna państwa. Gdy choruje 
  społeczeństwo, choruje cała gospodarka. Koszty pośrednie wynikające z absencji chorobowej 
  są niepotrzebne oraz możliwe do uniknięcia, pod warunkiem podejmowania mądrych decyzji. 
  

10.30–10.45 PRZERWA
     

10.45–11.15 WYSTĄPIENIE GOŚCIA ZAGRANICZNEGO 
   

11.15– 12.45 BLOK MERYTORYCZNY 
  Wyzwania szczepień ochronnych wśród dzieci oraz osób dorosłych w Polsce

  Dzięki szczepieniom ochronnym pozbyliśmy się groźnych chorób, jak np. polio, jednak 
  zagrożenie „powracających epidemii” nadal istnieje. Program Szczepień Ochronnych wymaga  
  ciągłych zmian. Zadaniem polityki zdrowotnej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
  na wszystkich etapach życia.
   

12.45–13.00 PRZERWA 
  

13.00–13.45 PANEL DYSKUSYJNY  
  Obalamy mity! – dlaczego warto się szczepić w XXI w.?
 
  Trudno zareagować obojętnie wobec treści i działań przeciwników szczepień.  
  W jaki sposób należy prowadzić działania edukacyjne, tak by skutecznie przeciwstawić się 
  fałszywym treściom nt. szczepień ochronnych? Dyskusja w oparciu o fakty naukowe jest 
  kluczowa, aby zrozumieć zasady działania szczepień ochronnych.
   



13.45–14.00 PRZERWA
  

14.00–14.45 PANEL DYSKUSYJNY  
  Dezinformacja w social media – brak odpowiedzialności za słowo

  Zdobyczą XXI w. jest niewątpliwie szybkość komunikowania się. Nowe technologie radykalnie  
  zmieniły sposób przekazywania informacji. Równolegle obok życia codziennego toczy się drugi  
  wymiar w social media i to tam odbywa się główny nurt przekazywania treści. Ważne, aby 
  posiadać  umiejętność weryfikacji publikowanych informacji. 
  

14.45–15.00 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU VACC AWARD 
  

15.00 LUNCH
  

Transmisja on-line 

Całość wydarzenia będzie transmitowana 
na stronach:  

www.medexpress.pl 
www.szczepienia-ioz.pl

Patronat medialny:

Patroni i Partnerzy:

PRACODAWCY MEDYCYNY PRYWATNEJ

nie używać w kontrze   |   minimalny rozmiar - 80 mm

można używać w kontrze na apli   |   minimalny rozmiar - 45 mm

można używać w kontrze na apli   |   minimalny rozmiar - 30 mm
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