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Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy 
to zapoczątkowana przez Ekspertów inicjatywa 

społeczna mająca na celu poprawienie 
kontroli epidemiologicznej naszego kraju                                   

w zakresie zachorowań na grypę oraz  
ograniczenia skutków medycznych, społecznych  

i ekonomicznych z nią związanych
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PLACÓWKA MEDYCZNA – PARTNER OPZG
Podsumowanie I edycji 

Celem akcji jest zaangażowanie placówek w podnoszenie poziomu 
wyszczepialności przeciw grypie wśród personelu medycznego w celu 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówce.

• 1 069  - Placówek Medycznych - Partnerów OPZG

• 106 - Placówek - Liderów OPZG
• 5 048 lekarzy i personelu medycznego pracujących 

w placówkach, które zaraportowały szczepienia
• 2 536 zaraportowanych szczepień  pracowników 

ochrony zdrowia w/w placówkach

• Średnio 50% wyszczepialność w tych placówkach

Ok 6% średnio w kraju



• Nagroda Główna: 
• Przychodnia Lekarska „Południe” 

z Częstochowy

• Wyróżnienia:
• Szpital Miejski w Zabrzu 
• Fundacja „Unia Bracka” 
• Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 

AMICOR
• NZOZ Przychodnia Lekarska HIPOKRATES
• POZ Radłowo

Konkurs na najciekawszą akcję informacyjną
dotyczącą profilaktyki grypy
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Priorytety na rok 2014

 Kontynuacja społecznej kampanii informacyjnej w szczególności 
do lekarzy i personelu medycznego oraz wiadomości publicznej.

 Wprowadzenie monitorowania poziomów wyszczepialności 
według grup ryzyka, rozszerzenie ilości grup wiekowych w 
raportowaniu zachorowań i szczepień. 

 Uproszczenie procedury uzyskania oceny programu szczepień 
przez AOTM dla Samorządów.

 Wprowadzenie możliwości wykorzystania szczepionki i pobrania 
opłaty za koszt szczepienia przez ZOZ.

 Wprowadzenie finansowania/obowiązku szczepień personelu 
medycznego.

 Wyłączenie kosztu szczepienia pracowników spod 
opodatkowania.



Realizacja priorytetów wymagających 
zmian organizacyjnych i legislacyjnych

 Ścisła współpraca z organizacjami partnerskimi: 

 Główny Inspektorat Sanitarny
• monitorowanie zachorowań i szczepień przeciw grypie

• szczepienia w ZOZ-ach 

• szczepienia pracowników ochrony zdrowia

 Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i 
Położnych
• szczepienia pracowników ochrony zdrowia

 Związek Powiatów Polskich
• Uproszczenie procedury uzyskania oceny programu szczepień 

przez AOTM dla Samorządów.



Partnerstwo w edukacji 

 Główny Inspektorat Sanitarny

 Udział w akcji

 Medycyna Praktyczna

 Nowa odsłona portalu www.opzg.pl

http://www.szczepienia.gis.gov.pl/
http://www.szczepienia.gis.gov.pl/


Partnerstwo z Medycyną Praktyczną 
w komunikacji internetowej



 Zweryfikowana wiedza medyczna na temat grypy wirusa, 
leczenia profilaktyki

 Aktualne publikacje medyczne 

 Aktualne informacje na temat działań OPZG

 Informacje zarówno dla Pacjentów, jak i strefa dla lekarzy.

 Biuletyn OPZG dla wszystkich partnerów i zarejestrowanych 
uczestników programu

 Systematyczne wysyłki z najnowszymi doniesieniami na temat 
grypy do lekarzy  i pielęgniarek zarejestrowanych na portalu 
Medycyny Praktycznej

Partnerstwo z Medycyna Praktyczną 
w komunikacji internetowej



 Współpraca z ECDC 
 Adaptacja i dystrybucja materiałów 

edukcyjnych na temat grypy i jej profilaktyki –
animacje i broszury informacyjnej 

 Współpraca z International Federation of 
Pharmaceutical Manufactures & 
Associations
 Produkcja szczepionek i rozwoju preparatów 

szczepionkowych – broszura i infografika 
informacyjna

Partnerstwo w edukacji 

http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.ecdc.europa.eu/
https://www.google.com/url?q=http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/pages/index.aspx&sa=U&ei=cs9DU6z1NbGZ0AXJ74DYCw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNHo3qf1vDOzy18TOrRmuoe3NNNT-w
https://www.google.com/url?q=http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/pages/index.aspx&sa=U&ei=cs9DU6z1NbGZ0AXJ74DYCw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNHo3qf1vDOzy18TOrRmuoe3NNNT-w
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Projekty zaplanowane na 2014 r.

Pracownicy 
ochrony zdrowia

Samorządy Pracodawcy

II edycja akcji 

Placówka 
Medyczna –

Partner OPZG

II edycja akcji 

Samorządowy 
Lider OPZG

Pracodawcy w 
grupie ryzyka 

- akcja 
informacyjna

I Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy

Grypoodporni – zawsze niezawodni

Ogólnopolski Test Wiedzy o Grypie



OGÓLNOPOLSKI TEST  WIEDZY O  GRYPIE

• Cele:
• Poznanie poziomu wiedzy w zakresie zakażeń wirusem grypy oraz

profilaktyki zachorowań

• Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach związanych z grypą oraz
korzyściach stosowania szczepień ochronnych

• Partner Merytoryczny: Medycyna Praktyczna

• Grupy docelowe:
• Lekarze i pielęgniarki

• Samorządowcy

• Pracodawcy

• Opinia publiczna



PLACÓWKA MEDYCZNA – PARTNER OPZG 
II edycja akcji

Celem akcji jest zaangażowanie placówek w podnoszenie poziomu 
wyszczepialności przeciw grypie wśród personelu medycznego w celu 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówce.

• Inauguracja akcji w czerwcu. 
• Kontynuujemy działania zapoczątkowane w roku 2014 z 

Zakładach Opieki Zdrowotnych. 
• Oddzielna kategoria dla Szpitali, które poprą działania 

Programu i będą szczepić swój personel.
• Do akcji dołączył nowy Partner - firma Kasperski, która 

ufundowała 50 pakietów antywirusowych dla placówek 
medycznych, które zaraportują szczepienia swoich 
pracowników.

• Konkurs na najciekawsze akcje promocyjne



Samorządowy Lider 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

II edycja akcji

Aktywizacja jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie projektowania 
i realizacji programów zdrowotnych.

Popularyzacja samorządowych 
programów zdrowotnych 
w dziedzinie profilaktyki grypy.

Wyłonienie samorządów 
najaktywniejszych i 
najbardziej efektywnych 
w zakresie realizacji 
programów zdrowotnych 
dedykowanych profilaktyce 
grypy. 



Grypoodporni radzą i uczą

Nowe publikacje o grypie 

Jak ograniczać transmisję wirusa grypy…



Grypoodporni radzą i bawią

Grypoodporny Blog 
Modowy

Grypoodporny
Blog Kulinarny

Kolorowanki dla 
najmłodszych

Sposoby na grypę
w pracy

Dowcipy z brodą 
nie tylko o grypie

Mały wstęp do testu 
wiedzy o grypie

Jak ograniczać transmisję wirusa grypy…



Grypoodporni – zawsze niezawodni
akcja szczepień przeciw grypie

Jak najskuteczniej zabezpieczyć się przeciw grypie…

Grypoodporni w wykorzystaniem mediów społecznościowych w wrzesniu
przeprowadzą Test Wiedzy o Grypie skierowany do opinii publicznej 



Kalendarz wydarzeń w roku 2014

 3.06.2014 - Inauguracja kampanii informacyjnej -
spotkanie partnerów OPZG

 16.09.2014 – FLU FORUM 2014 - inauguracja 
sezonu szczepień 2014/2015

 9.12.2014  - Podsumowanie działań programu w 
roku 2014 - spotkanie partnerów OPZG



Pracodawcy w grupie ryzyka

10 kwietnia 2014, WARSZAWA


