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Agenda spotkania  

Część 1: wystąpienia ekspertów Czas 

Informacja o zasadach obowiązujących w czasie spotkania.  
Sprawdzenie wizji i dźwięku po zalogowaniu wszystkich uczestników. 

Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC 

5 min. 

Grypa w sezonie 2021/2021 i COVID-19 u dzieci – wybrane aspekty 
epidemiologiczne   

Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Profesor NIZP-PZH, 
konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii  

12 min. 

Grypa i COVID – 19; zagrożenia dla dzieci: duże czy małe? 

(Dzieci jako szczególna, niedoceniana w Polsce grupa ryzyka) 

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie 
pediatrii, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

 

15 min. 

Doświadczenia po sezonie 2020/2021 i rekomendacje  
na sezon 2021/22 

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Wakcynologicznego 

15 min. 

Działania OPZG w profilaktyce grypy i COVID – 19 u dzieci. 

Jak koronawirus może wpłynąć na świadomość społeczeństwa 
dotyczącą szczepień? 

Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak - Przewodniczący Rady Naukowej 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy,  Kierownik Kliniki Pulmonologii 
Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

15 min. 
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Szczepienia przeciw grypie i COVID-19  u dzieci - teraźniejszość i 
przyszłość. 

Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, specjalista pediatra, 
epidemiolog, Specjalista zdrowia publicznego, Zakład Medycyny Społecznej i 
Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny 

15 min. 

Doświadczenia w profilaktyce grypy i innych chorób zakaźnych u dzieci  

Maria Piętak-Frączek, Prezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 

10 min. 

Możliwe scenariusze modelowego Programu Polityki Zdrowotnej  
w profilaktyce grypy 

10 kroków do zwiększenia wyszczepialności przeciw grypie 

Warianty populacji docelowych oraz interwencji 

Magdalena Władysiuk, Tomasz Jan Prycel CEESTAHC 

15 min. 

Część 2: sesja Q&A Czas 

Debata: jakie są skuteczne argumenty dla poszczególnych interwencji 
w programach profilaktyki grypy u dzieci;  

 10 kroków do wzrostu wyszczepialności na grypę u dzieci 

25 min. 

 


