W Polsce szczepimy już 200 lat
Stowarzyszenie CEESTAHC i Fundacja Watch Health Care przygotowały wystawę z okazji
jubileuszu 200-letniej historii szczepień w Polsce. Ideą wydarzenia jest upamiętnienie
dokonań polskich pionierów szczepień, którzy mieli znaczący wpływ na popularyzację
szczepionek ratujących życie ludzi w całej Europie. Uroczysta inauguracja wystawy
odbyła się 29 lipca 2011 roku w Sejmie RP, pod auspicjami znamienitych autorytetów,
reprezentujących kluczowe środowiska naukowe, polityczne oraz medialne.
Wystawa prezentuje zbiór faktów, ciekawostek i ważnych informacji przedstawiających
historię szczepień ochronnych w Polsce i na świecie. Jubileusz jest także doskonałą
okazją, aby pobudzić publiczną dyskusję nad nieustającą koniecznością szczepień.
Szczepienia ochronne należą do najbardziej efektywnych metod prewencji. Dlatego,
zdaniem organizatorów, naukowcy, którzy stworzyli fundamenty dla tak ważnej dziedziny
zasługują na wspomnienie, a jednocześnie podkreślenie szacunku dla ich dokonań.
Pomysłodawcą i głównym wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie CEESTAHC (The
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care)
w partnerstwie z Fundacją WHC (Watch Health Care). Misją obu organizacji jest
integracja postępowych środowisk branży medycznej i około medycznej Europy
Środkowej i Wschodniej, wymiana doświadczeń oraz organizacja wspólnych programów
naukowych zmierzających do poszukiwania optymalnych sposobów zapobiegania
i leczenia chorób groźnych dla współczesnych społeczeństw.
Wśród osób, które wsparły wydarzenie należy wymienić prof. Witolda Zatońskiego,
Prezesa Fundacji „Promocja Zdrowia”, który od lat propaguje zdrowy styl życia oraz
zachęca do stosowania efektywnej profilaktyki oraz Ministra Bolesława Piechę,
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.
– Szczepienia są dobrodziejstwem, z których wszyscy powinni korzystać. Kluczowa jest
wysoka wyszczepialność w społeczeństwie, ponieważ tylko wtedy będziemy mieć pełną
ochronę przed zagrożeniem jakie niesie np. niebezpieczny wirus polio – mówi prof.
Witold Zatoński.
Wydarzenie zostało poparte również przez Polskie Towarzystwo Immunologii
Doświadczalnej i Klinicznej, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Naczelną Izbę Pielęgniarek
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i Położnych, a także przez Krajowych Konsultantów ds. Pediatrii i Epidemiologii, którzy na
bieżąco przyglądają się danym obrazującym stan zdrowia polskich pacjentów i zachęcają
do profilaktyki, w tym szczepień.
Do współpracy przy tym projekcie udało się pozyskać przedstawicieli wszystkich
ugrupowań parlamentarnych.
– Sprawa szczepień to sprawa ponadpolityczna. To sprawa naszego zdrowia i zdrowia
przyszłych pokoleń – powiedziała otwierając wystawę Magdalena Władysiuk, Prezes
CEESTAHC.
Od lat szczepienia ratują życie milionom ludzi na świecie. Jednak profilaktyka to nie tylko
200-letnia historia, ale wciąż aktualne zagadnienie. Wraz z większą skutecznością
szczepionek w walce z chorobami, ludzie często zapominają jak groźne były one
w przeszłości. Część społeczeństw sądzi, że skoro choroby nie są już groźne, to nie
trzeba się szczepić, co stwarza wielkie zagrożenie dla zdrowia publicznego i przyczynia
się do indywidualnych dramatów. Może prowadzić do wzrostu zachorowań na choroby,
które do niedawna, właśnie dzięki szczepieniom, nie stanowiły większego zagrożenia.
Takie ryzyko jest wciąż żywe w Europie. Sczepienia muszą więc pozostać priorytetem
w Europie, ponieważ są jednym z najbardziej wydajnych i najskuteczniejszych osiągnięć
w dziedzinie zdrowia. Choroby zakaźne wciąż potrafią zabijać a wybuchy epidemii
wynikające z zaniedbania szczepień nadal są możliwe. Ostatnio we Francji odnotowano
12 000 przypadków zachorowań na odrę wskutek zmniejszenia liczby szczepionych
dzieci.
– Dzięki szczepieniom żyjemy ok. 40 lat dłużej niż 200 lat temu i pomimo rozwoju
medycyny, szczepienia są wciąż najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wielu
śmiertelnym chorobom – dodaje prof. Witold Zatoński.
W ramach wystawy w ciekawej, edukacyjnej formie został pokazany wpływ jaki
zastosowanie szczepień wywarło na życie i zdrowie ludzi na całym świecie – od momentu
upowszechnienia szczepień, aż do dziś.
Wystawa odwiedziła siedziby instytucji patronujących obchodom 200 – lecia szczepień
ochronnych w Polsce. Była także eksponowana podczas najbardziej prestiżowych
wydarzeń poświęconych zdrowiu publicznemu, odbywających się w Polsce w drugiej
połowie 2011 r.
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Ekspozycja gościła m.in. w:
•

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
W dniach 29.09. - 1.10.2011r., w warszawskim Instytucie Onkologii została
zorganizowana konferencja naukowa poświęcona ocenie różnic w stanie zdrowia
populacji Polaków. W spotkaniu uczestniczyły niekwestionowane autorytety
z Polski i zagranicy, od lat zaangażowane w działania na rzecz poprawy stanu
zdrowia ludzi w Polsce oraz w Europie. W ramach konferencji przewidziano
specjalne miejsce dla szczepień ochronnych, które należą do najbardziej
efektywnych narzędzi profilaktyki. Elementem uświetniającym trzydniowe
spotkanie naukowe była prezentacja wystawy pt. „200 lat szczepień ochronnych
w Polsce”.

•

Główny Inspektorat Sanitarny
Wystawa „200 lat szczepień ochronnych” była eksponowana w siedzibie Głównego
Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Osoby zainteresowane tematem
szczepień miały możliwość zwiedzania wystawy przez cały miesiąc -

październik

2011r.
•

Konferencja Ministerialna
W dniach 7 – 8 listopada 2011r. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa
konferencja „Solidarność w Zdrowiu”. Wyrównanie Różnic Zdrowotnych Miedzy
Państwami Unii Europejskiej.
Konferencja odbyła się w ramach V Międzynarodowego Kongresu Zdrowia
Publicznego. Uczestniczyło w niej wiele autorytetów z kraju i zagranicy. Wystawa
„200 lat szczepień ochronnych” stanowiła ilustrację dla wielu omawianych
problemów z zakresu zdrowia publicznego. Uczestnicy konferencji mogli oglądać
wystawę przez cały czas trwania konferencji, zarówno w polskiej jak i angielskiej
wersji językowej.
http://www.solidarity-in-health.pl/?go=5

•

Warsztaty "Quo Vadis Medicina"
W dniach 2 – 3 grudnia 2011r. w Konstancinie odbyły się warsztaty naukowo –
szkoleniowe z cyklu „Quo vadis medicina?” dedykowane dziennikarzom. Tematem
przewodnim spotkania były „Innowacje w leczeniu chorób rzadkich i częstych”.
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Wystawa pt. „200 lat szczepień stanowiła uzupełnienie wykładów, a jednocześnie
główną atrakcję dla uczestników spotkania.
•

Konferencja "Tytoń albo Zdrowie"
W dniach 8 – 9 grudnia 2011r. odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Tytoń albo Zdrowie” im prof. Franciszka Venuleta organizowana w ramach
zadania Prewencja pierwotna nowotworów. Zadanie to jest finansowane przez
Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych. Każdego roku konferencja jest miejscem spotkań i platformą dla
wymiany doświadczeń promotorów zdrowia, środowisk medycznych oraz innych
instytucji zaangażowanych w ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu
w Polsce. Konferencja służy popularyzacji wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu
oraz programów związanych z ograniczeniem palenia i leczeniem uzależnienia od
tytoniu. W tym roku, za sprawą wystawy „200 lat szczepień ochronnych”,
prezentowanej przez cały czas trwania konferencji, uczestnicy spotkania mogli
zwrócić uwagę także na istotę szczepień ochronnych w życiu współczesnych ludzi.
Konferencja odbyła się w warszawskim PKiN.
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