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CEL 

BUDOWA POZYTYWNEGO OBRAZU SZCZEPIEŃ JAKO WAŻNEGO OSIĄGNIĘCIA MEDYCYNY 

EDUKACJA WAKCYNOLOGICZNA i WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ PROFILAKTYKI  
W SPOŁECZEŃSTWIE, POMAGAJĄ ZAPOBIEGAĆ ZAMIAST LECZYĆ 

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szczepień 

 Wzrost zaufania i wiarygodności szczepień 

 Brak informacji o charakterze promocyjnym, produktowym, tylko informacje oparte o wiedzę 

medyczną, wiarygodne, obiektywne 

 



Akcję wspierają 
 

Organizator Akcji  

 

Konsultant krajowy  
w dziedzinie neonatologii 

Konsultant krajowy  
w dziedzinie pediatrii 

21 Partnerów merytorycznych, między innymi: 

 



Patroni medialni 

 

 

 

14 Partnerów medialnych, między innymi: 

 



Jeszcze jest czas na działanie 

W internetowym czasopiśmie eBioMedicine (wspieranym przez 
prestiżowy periodyk The Lancet oraz portal Cell) ukazał w 
październiku 2016 się artykuł na temat stosunku ludzi do 
szczepionek, zatytułowany „Poziom zaufania do szczepionek 2016: 
Wyniki badań w 67 krajach” (State of Vaccine Confidence: Global 
Insight Through a 67- Country Survey”).  



Jeszcze jest czas na działanie 

Stosunek Polaków do szczepień - pozytywny 

Ważne jest, aby dziecko zostałę zaszczepione 

Zdecydowanie się zgadzam Nie mam zdania

W zasadzie się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam



Jeszcze jest czas na działanie 
 

Ogólnie szczepionki są bezpieczne 

Zgadzam się Nie mam zdania Nie zgadzam się



Co robimy? 

483 publikacje w mediach na temat akcji „Zaszczep się 
wiedzą”  
Obecność na konferencjach  
Warsztaty dla dziennikarzy  
Spotkania z ekspertami, rodzicami  
 



Facebook 
 29 tysięcy fanów, 
 zasięg postów 278 tys./msc 
 zasięg profilu 478 tys./msc 
  

Co robimy? 

www.zaszczepsiewiedza.pl 
 

http://www.zaszczepsiewiedza.pl/
http://www.zaszczepsiewiedza.pl/


Co robimy? 

100 rocznica urodzin profesora Hilarego Koprowskiego 
 
34 publikacje w mediach ogólnopolskich, krajowych oraz 
elektronicznych  
 



Wyzwanie- język  



Wyzwanie- język  

Efekt Krugera- Dunninga 
 



Wyzwanie- język  

 

„Nie mamy ani w 100% bezpiecznych leków, ani w 100% 

bezpiecznych szczepionek. Zawsze należy więc rozważyć 
prawdopodobieństwo pojawienia się niepożądanego objawu oraz 
odpowiedzieć sobie na pytanie, po co przyjmuję dany preparat. 
Szczepionki są szansą na uniknięcie poważnych chorób zakaźnych 
zagrażających zdrowiu, a nawet życiu, i powikłań z nimi 
związanych”  

 

Dr Ewa Augustynowicz dla portalu ww.zaszczepsiewiedza.pl 

 



Wyzwanie- język  

 „Jak powszechnie wiadomo każda szczepionka która posiada tzw adiuwant 
(aluminium, rtęć) który w teorii służy do wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej 
na antygen jest SILNIE TOKSYCZNY dla m.in. układu nerwowego. W przypadku 
noworodka przedostaje się owa trucizna prosto do mózgu przez brak wykształconej 
bariery krew-mózg gdzie kumuluje się na miesiące a nawet lata niszcząc po drodze 
wątrobę i nerki które nie radzą sobie z usuwaniem toksyny. W przypadku wątroby 
można to zauważyć po badaniu dziecka kilka dni po szczepieniu (ALAT, ASPAT). 
Faktem medycznym jest, że owa bariera krew mózg wykształca się ok. 3 lata (…) 
oszacowano toksyna jest 1000 RAZY bardziej toksyczna dla małego dziecka niż dla 
osoby dorosłej. W przypadku Autyzmu poszczepiennego charakterystyczne są 
zmiany patologiczne w przewodzie pokarmowym po zatruciu toksynami w 
szczepionce czyli występuje toksemia jak również encefalopatia i zapalenie mózgu 
co w efekcie daje Autyzm lub Zespół Aspergera jak też inne powikłania 
upośledzające dziecko (17 różnych instytutów potwierdziło związek autyzmu ze 
szczepieniami jak również wyroki odszkodowań we Włoszech).” 
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1613369158980903 
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Remedium: pozytywne 
przykłady i komunikacja 



Dziękuję za uwagę 


