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Zdrowia Dziecka” 

Polskie Towarzystwo 
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Stowarzyszenie  
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Polskie Stowarzysze-

nie Pielęgniarek  
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czalnej i Klinicznej 



Celem akcji informacyjnej pod hasłem 

„Zaszczep w sobie chęć szczepienia” jest: 

 zwiększenie zaufania społeczeństwa 

do działań na rzecz profilaktyki chorób 

zakaźnych 

 podniesienie poziomu wiedzy w zakresie 

umiejętności zapobiegania chorobom 

zakaźnym, którym można przeciwdziałać 

na drodze szczepień ochronnych 

 wzrost świadomości dotyczącej korzyści 

wynikających ze szczepień ochronnych 

 

Adresatami akcji informacyjnej są wszyscy 

zainteresowani tematyką szczepień 

ochronnych, w szczególności zaś jest ona 

skierowana do rodziców i opiekunów dzieci 

oraz lekarzy i pielęgniarek realizujących 

szczepienia ochronne.  

D LACZEG O GŁÓW NY  I NS PE KTORA T 

S ANI TARNY ?  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 

r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) do zakresu 

działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

należy między innymi inicjowanie, organizowanie, 

prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie 

działalności oświatowo-zdrowotnej.  

Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu 

kampanii oraz akcji na rzecz dzieci i młodzieży, 

społeczności lokalnych oraz innych przedsięwzięć 

prozdrowotnych wynikających z analizy sytuacji 

epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych 

społeczeństwa, a także innych programów 

zmierzających do umacniania i poprawy zdrowia 

społeczeństwa w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukujesz rzetelnych informacji na temat: 

 szczepień obowiązkowych  

 szczepień zalecanych 

 szczepień dla kobiet w ciąży 

 szczepień dla osób starszych 

 szczepień w podróżach 

 niepożądanych odczynów poszczepiennych 

 organizacji szczepień ochronnych w Polsce 

 praw Pacjenta w aspekcie szczepień 

ochronnych 

 opinii ekspertów na temat szczepień 

 

Akcja informacyjna  
 

ZASZCZEP  

W SOBIE CHĘĆ 

SZCZEPIENIA 

odwiedź stronę:  

www.szczepienia.gis.gov.pl 

wyślij wiadomość: 

zaszczep@gis.gov.pl 

Więcej informacji o szczepieniach 

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny 

www.pzh.gov.pl 

 Polskie Towarzystwo Wakcynologii 

www.ptwakc.org.pl 

 Ministerstwo Zdrowia 

www.mz.gov.pl 


