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Szanowni Państwo, 

Przed nami kolejny rok działań w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Aktywności 

chcielibyśmy oprzeć na konkretnych przypadkach zachorowań na grypę i historiach tych ludzi, 

z którymi spotykamy się podczas swojej drogi zawodowej. Będziemy przekonywać, że liczą się nie 

tylko wielkie statystyki, ale właśnie pojedyncze przypadki kliniczne.  

Ponadto w związku ze zbliżającymi się Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi oraz Mistrzostwami Europy 

2016, często poruszanym tematem w tym roku będzie również sport. Eksperci chcą podkreślić fakt, iż 

mimo aktywnego trybu życia, warto pomóc swojej odporności i zabezpieczyć się przed grypą.  

W dalszym ciągu będziemy kontynuować edukację na temat grypy i jej profilaktyki, szczególnie wśród 

głównych grup ryzyka. Zachorowaniom można zapobiec dzięki szczepieniom. Tegoroczne działania 

prowadzone są pod hasłem: Grypa – szczepisz czy ryzykujesz?  

Szczegółowy plan aktywności zostanie przedstawiony podczas Flu Meeting 2016.  

Serdecznie zapraszam Państwa do wsparcia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy w tych 

działaniach.  

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. med. Adam Antczak 

Przewodniczący Rady Naukowej 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 
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7 kwietnia 2016, godz. 11.00 

Sala Lustrzana Pałacu Staszica 
ul. Nowy Świat 72 w Warszawie  

(wejście od pomnika Mikołaja Kopernika) 

 

Program spotkania: 
 

11:00 – 11:10 – Przywitanie gości i otwarcie spotkania  

– prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

11:10 – 11:20 – Grypa coraz poważniejsza? – podsumowanie sezonu 2015/2016   

– prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

11:20 – 11:35 – Pediatrzy alarmują – poważne przypadki zachorowań wśród dzieci  

– prof. nadzw. dr hab. n. med.Teresa Jackowska, Krajowy Konsultant ds. pediatrii 

11:35 – 11:45 – Stanowisko Krajowego Konsultanta ds. pediatrii w sprawie szczepień dzieci przeciw 

grypie – prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Krajowy Konsultant ds. 

pediatrii 

11:45 – 12:30 – GRYPA – nie tylko wielkie statystyki, ale konkretni ludzie i ich życiowe historie  

– prof. Adam Antczak, dr hab. Andrzej Ciszewski, dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. 

Ernest Kuchar, lek. med. Jarosław Krzywański, lek. med. Paweł Kuca 

12:30 – 12:45 – Sport a grypa – zakażenia i szczepienia – wyzwania dla lekarzy polskiej kadry 

olimpijskiej przed igrzyskami w Rio de Janeiro  

– lek. med. Jarosław Krzywański, Konsultant Województwa Mazowieckiego ds. 

medycyny sportowej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 

12:45 – 13:00 – Wręczenie nagród Zdrowe Pióro dla dziennikarzy – prof. dr hab. Adam Antczak 

13:00 – 13:15 – Dyskusja, zakończenie spotkania 

13:15 – 13:45 – Lunch   

 
 
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia:  
Katarzyna Wlaś, katarzyna.wlas@procntent.pl, tel. 604 774 138 
Natalia Zabielska, natalia.zabielska@procontent.pl, tel. 884 838 886 
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