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Szanowni Państwo, 

W imieniu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy serdecznie zapraszamy do 
Warszawy w dniu 6 kwietnia 2017 na konferencję i warsztaty: 

Flu Meeting 2017 

Jako Stowarzyszenie CEESTAHC objęliśmy to wydarzenie patronatem merytorycznym.  

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy to społeczna inicjatywa niezależnych ekspertów 
medycznych, działająca od 2013 roku. W 2017 OPZG podjął działania, mające na celu 
mobilizowanie samorządów do realizacji programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki 
grypy w swoich regionach. We współpracy z CEESTAHC powstanie nowoczesny 
generator programów zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego 
dedykowany szczepieniom przeciw grypie. Chcemy wspólnie spopularyzować tę formę 
finansowania szczepień dla pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych. 

Część spotkania będzie miała formę warsztatów z nowoczesnych metod przygotowania 
wniosków na organizację programów zdrowotnych, które są zapowiedzią planowanej serii 
szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 

Termin:  6 kwietnia 2017, godz. 10:30 
Miejsce: Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.  
W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o delegowanie przedstawicieli. 

Zgłoszenia można dokonać przekazując dane uczestników do koordynatorów zgłoszeń: 

1. Katarzyna Mąkólska | katarzyna.makolska@procontent.pl | tel. 604 774 138 

2. Natalia Zabielska | natalia.zabielska@procontent.pl | tel. 884 838 886 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 kwietnia 2017 

Zapraszamy również na strony internetowe: 

 Flu Meeting 2017 – strona organizatora spotkania 

 www.ceestahc.org – strona patrona spotkania 

 

Magdalena Władysiuk – Prezes CEESTAHC 
Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający CEESTAHC 
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Flu Meeting 2017 | Warszawa, 6 kwietnia 2017, godz. 10:30 – 15.00 

Konferencja | godz. 10.30 – 12.30 Czas 

Przywitanie gości i otwarcie spotkania 
prof. dr hab. n. med. Adam Antczak - Przewodniczący Rady Naukowej 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

10 min. 

Podsumowanie sezonu epidemicznego 2016/2017 
dr hab. n. med. Ernest Kuchar 

15 min. 

Perspektywy szerszej ochrony przeciw grypie w sezonie 2017/2018  
– rekomendacje 
prof. dr hab. n. med. Adam Antczak - Przewodniczący Rady Naukowej 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

20 min. 

Wirtualna Akademia Grypy – szkolenia e-learningowe 
dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch 

15 min. 

Samorządowe programy polityki zdrowotnej ze szczególnym 
uwzględnieniem grypy 
Katarzyna Wodzyńska - Specjalista w Dziale Analiz i Strategii AOTMiT 

15 min. 

FluMania – nauka poprzez zabawę 
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas 

10 min. 

Wręczenie nagród FluManiak 2016 15 min. 

Wręczenie nagród „Zdrowe Pióro” dla dziennikarzy 10 min. 

Dyskusja, zakończenie spotkania 10 min. 

Lunch 30 min. 

Warsztaty pt. „Nowoczesne metody przygotowania wniosków na organizację 
programów zdrowotnych dedykowanych szczepieniom przeciw grypie” 

Warsztaty z wykorzystaniem generatora programów  | godz. 13.00 – 15.00 Czas 

Opracowywanie programów polityki zdrowotnej – kompendium 
dr hab. n. med. Dorota Cianciara – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prof. CMKP 

20 min. 

Modelowy program profilaktyki przeciw grypie oraz koszty grypy 
Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC 

25 min. 

Prezentacja Kreatora Programów Zdrowotnych 
Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający CEESTAHC 

15 min. 

Dyskusja i część warsztatowa 
Po dyskusji  uczestnicy będą mieli możliwość logowania na portal 
www.dobreprogramyzdrowotne.pl i założenia darmowego konta w kreatorze 
programów zdrowotnych 

60 min. 

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 4 godz. 30 min.  

* nazwisko prelegenta w trakcie ustalania 


