
AGENDA
9:00-10:30 Rejestracja uczestników w Hotelu Novotel Warszawa Centrum

10:30-10:35 Uroczyste otwarcie, przemowa inauguracyjna

10:35-11:20 I panel dyskusyjny - Program szczepień ochronnych - analiza stanu faktycznego,
szanse i wyzwania, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Szczepienia ochronne są najefektywniejszą metodą zwalczania chorób zakaźnych. Podnoszenie
zaufania do szczepień, a tym samym wpływ na wyszczepialność społeczeństwa, jest głównym celem
projektu Gospostrateg II. W panelu omówimy zasadnicze założenia projektu oraz najważniejsze
wyniki raportu otwarcia wraz z ich implikacjami dla Programu Szczepień Ochronnych. Będziemy
dyskutować nad aktualną sytuacją dotyczącą szczepień w Polsce.
Czy mamy teraz więcej szans żeby utrzymać wysoką wyszczepialność czy wręcz przeciwnie –
musimy się przygotować na wyzwania?

Prelegenci:
❖ moderator: prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, CMKP
❖ prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, CMKP
❖ mgr Sylwia Wądrzyk-Bularz, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki w

Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
❖ prof. dr hab. Marcin Czech,  Instytut Matki i Dziecka, specjalista epidemiologii, specjalista

zdrowia publicznego
❖ prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor

nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych

11:20-11:35 Przerwa kawowa

11:35-12:20 II panel dyskusyjny - Szczepienia i społeczeństwo: moralność, wpływ społeczny
i myślenie spiskowe,  Uniwersytet SWPS

Pierwszym skojarzeniem, jakie większość Polaków wypowiada po haśle „szczepienia” jest
„koronawirus”. I choć rzeczywiście od końca 2020 roku szczepienia przeciwko COVID-19 stały się
jednym z bardzo ważnych elementów debaty publicznej, to przecież rosnąca liczba osób uchylających
się od szczepień na takie choroby jak odra czy krztusiec była ważną kwestią społeczną już przed
marcem 2020 roku. Nasz panel będzie dotyczył obu tych kwestii – przyjrzymy się powodom, dla
których ludzie odmawiają szczepień, ich stosunkowi do obowiązku szczepienia (dorosłych i dzieci) na
niektóre choroby oraz możliwościom , jakie wpływ społeczny oferuje chcącym przekonać ludzi do
szczepień. Dzięki udziale eksperta zewnętrznego przyjrzymy się także kwestii polityzacji problemu
szczepień.

Prelegenci:
❖ moderator: dr hab. Tomasz Grzyb, profesor Uniwersytetu SWPS
❖ dr Konrad Bocian, adiunkt w Uniwersytecie SWPS
❖ dr hab. Michał Parzuchowski, profesor Uniwersytetu SWPS
❖ dr hab. Wojciech Cwalina, profesor UMCS w Lublinie



12:20-12:35 Przerwa kawowa

12:35-13:20 III panel dyskusyjny - Jak współcześnie skutecznie promować szczepienia?
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mimo szeroko prowadzonej kampanii medialnej, Polska należy do krajów o najniższym poziomie
wszczepienia przeciw COVID-19 w Europie (niespełna 60% populacji zostało w pełni
zaszczepionych). Również dane na temat szczepień przeciw grypie nią napawają optymizmem (4-6%
w danym sezonie). W panelu podejmiemy próbę analizy obecnej sytuacji oraz poszukamy odpowiedzi
na pytanie, jak skutecznie promować szczepienia w Polsce?

Prelegenci:
❖ moderator: dr hab. Filip Raciborski, specjalista zdrowia publicznego, socjolog Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego
❖ dr hab. prof. Marcin Napiórkowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
❖ dr Aneta Tomaszewska, badacz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
❖ mgr Artur Białoszewski - epidemiolog, ekonomista, specjalista zdrowia publicznego i

środowiskowego. Członek komisji ds. Zagrożeń Środowiskowych Rady
Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym

13:20-13:35 Przerwa kawowa

13:35-14:20 IV panel dyskusyjny - Dezinformacja naukowa - zagrożenie cywilizacyjne, czy
chwilowy epizod? Akademia Leona Koźmińskiego

W ramach panelu będziemy dyskutować, w jakim stopniu dezinformacja naukowa stanowi jedno
z kluczowych wyzwań ludzkości, porównywalne z katastrofą klimatyczną, bądź rozwojem technik AI,
a w jakim to przejściowy problem z zakresu komunikacji i mediów. Dyskutować będziemy wpływ
mediów i mediów społecznościowych, a także stopień ich profesjonalnej manipulacji i wpływ tych
procesów na dezinformację naukową.

Prelegenci:
❖ moderator: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, czł. koresp. PAN, Akademia Leona

Koźmińskiego
❖ dr Helena Chmielewska-Szlajfer, Akademia Leona Koźmińskiego
❖ dr Leon Ciechanowski, Akademia Leona Koźmińskiego
❖ dr hab. Łukasz Okruszek, prof. Instytutu Psychologii PAN

14:20-14:35 Podsumowanie: Konferencja prasowa

14:20-15:00 Lunch


