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Szczepienia są jednym z największych osiągnięć cywilizacji – ponieważ chronią nas 
przed poważnymi chorobami zakaźnymi oraz związanymi z nimi powikłaniami.           
Dzięki szczepieniom większość dzieci i dorosłych w Europie jest uodporniona przeciw 
odrze, różyczce, śwince, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis i wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B. Coraz więcej osób szczepi się przeciwko pneumokokom, 
meningokokom oraz wirusowi brodawczaka ludzkiego.                                                   
Decyzja o szczepieniu naszych dzieci lub nas samych odgrywa  istotną rolę w ochronie 
całego społeczeństwa. Dlatego warto ją podejmować w sposób świadomy oraz korzystać 
z informacji o szczepieniach bazujących na dowodach naukowych. 

W dniach 23-29 kwietnia br. obchodzimy już XIII edycję Europejskiego Tygodnia 
Szczepień (European Immunization Week, EIW).  Celem tej inicjatywy, której patronuje 
Światowa Organizacja Zdrowia we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, 
Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH,  jest 
zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień 
ochronnych dla naszego zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej narażonych. 

Tegoroczna edycja Tygodnia Szczepień przebiega pod hasłem „Szczepienia działają. 
Szczepmy Europę”.    

W ostatnich latach obserwujemy  zjawisko negowania przez rodziców znaczenia 
szczepień ochronnych. Lekarze stykają się coraz częściej z rodzicami, dla których 
internet jest podstawowym źródłem informacji i wymiany myśli.                                                        
Szukając danych na temat szczepień w internecie rodzice docierają często do 
nieprawdziwego przekazu czy wręcz pseudonaukowych mitów.  Stąd wiedza o 
szczepieniach oraz medycyna oparta na faktach powinna coraz częściej propagować 
swoje zdobycze drogą najpopularniejszych form przekazu w internecie, także  za 
pośrednictwem mediów społecznościowych. Warto wiedzieć, warto szczepić!                             
Dlatego przedmiotem rozmów  będzie także zaangażowanie instytucji publicznych w 
przekazywanie informacji o szczepieniach kierowanych nie tylko do pacjentów, ale  także 
 do lekarzy i pielęgniarek za pośrednictwem portali społecznościowych.  Tą drogą 
współczesnej komunikacji lekarze mogą walczyć z dezinformacją i promować strony 
internetowe zawierające wiarygodne i prawdziwe informacje oraz poprzez bezpośredni 
kontakt z ekspertami wyjaśniać obawy i wątpliwości rodziców.                      
  

Materiały na temat tygodnia Szczepień: 

http:// http://szczepienia.pzh.gov.pl/tegoroczny-europejski-tydzien-szczepien-
przebiega-pod-haslem-szczepienia-dzialaja-szczepmy-europe//tegoroczny-
europejski-tydzien-szczepien-przebiega-pod-haslem-szczepienia-dzialaja-szczepmy-
europe/ 
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