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Informacje wstępne 

 

Niepokojące statystyki w Polsce  podają, iż systematycznie co roku o ok. 

40% rośnie liczba dzieci nieszczepionych. Od 2011 roku do 2014 roku liczba osób 

uchylających się od poddania się obowiązkowym szczepieniom wzrosła z ok. 5 

tysięcy do 12 tysięcy osób. Funkcjonujące w społeczeństwie mity i błędne 

informacje świadczą, iż istnieje potrzeba  prowadzenia edukacji o szczepieniach. 

W Polsce odsetek osób zaszczepionych na choroby zakaźne objęte 

obowiązkiem szczepień obecnie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed 

szerzeniem się chorób zakaźnych. Jednak na całym świecie szerzy się tendencja do 

spadku wyszczepiania populacji, co sprzyja powrotowi chorobom, które dzięki 

szczepieniom pojawiały się okazjonalnie lub zanikły np. ospa, polio 

Warunki zakupu szczepionek oraz standardy ich dostawy i przechowywania 

gwarantowały bezpieczeństwo zdrowotne szczepionym dzieciom. Warunki, w 

jakich prowadzono szczepienia w zdecydowanej większości kontrolowanych 

placówek minimalizowały ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. Dlatego ważnym jest, żeby rozszerzać informację o 

bezpieczeństwu jakie niosą za sobą szczepionki. 

Współczesne badania z zakresu zdrowia publicznego wskazują na 

efektywność i dużą rolę realizowanych programów profilaktyki chorób i promocji 

zdrowia.  Dlatego jako członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA-Poland postanowiliśmy podjąć ten ważny problem i szerzyć 

wiedzę zgodnie z prawdą.  
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Grupy docelowe projektu Zaszczep wiedzę: 

 Rodzice 

Ze względu na zwiększającą się modę na nieszczepienie dzieci  

i rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji dotyczących szczepionek  

i powikłań po nich, chcemy uświadamiać i przekazywać wiedzę zgodną 

 ze światowymi badaniami rodzicom. Projekt polega na uświadamianiu 

rodziców o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą nieszczepienie dzieci-jaki wpływ 

ma to bezpośrednio na ich potomka jak i na całą populacje. Głównym celem 

jest  uzmysłowienie, szczepienia powstały po to by zachorowania  

na zagrażające życiu choroby zmalało. Projekt jest także okazją  

do rozpowszechniania ogólnej wiedzy o chorobach wirusowych.   

 

 Młodzież szkół średnich i studenci 

Oprócz przekazywania klarownej informacji bezpośrednio do rodziców, 

którzy mają decyzyjność w sprawie szczepień swojego dziecka, chcemy 

dotrzeć do grupy, której wiedzę i świadomość możemy pomóc kształtować. 

Pamiętając, że w ciągu kilkunastu lat wickość z nich zostanie rodzicami.  

 Chcemy  edukowania ich na temat zagrożeń nieszczepienia, podjęte zostaną 

działania mające na celu poszerzenie wiedzy o chorobach powracających  

do społeczeństwa np. ospa prawdziwa/gruźlica w Polsce. Postawa 

społeczeństwa ma wpływ na podjęcie decyzji przez inne osoby, stąd istotne 

jest rozpowszechnienie informacji dotyczących problemów  medycznych, 

ekonomicznych, społecznych i psychologicznych, wynikających z problemu 

nieszczepienia populacji. 
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Cele projektu 

 zmniejszenie liczby osób nieszczepiących się lub decydujących o 

nieszczepieniu dzieci; 

 Edukacja i informacja dotycząca szczepień: 

-poznanie kalendarza szczepień obowiązkowych 

-zapoznaniem ze składem szczepionek 

-informacja o szczepieniach dodatkowych na choroby 

zawodowe/egzotyczne/sezonowe 

 kształtowanie świadomych pacjentów; 

 podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szczepionek; 

 podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej przyczyn chorób powracających 

 zachęcenie do działania mającego na celu popularyzacje prawdziwych 

informacji na temat szczepień;  

 zwrócenie uwagi na konieczność kontynuowania kampanii edukacyjnej w 

zakresie szczepień; 

 zwrócenie uwagi Polaków na rzeczywiste problemy: medyczne, ekonomiczne, 

społeczne i psychologiczne, jakie niesie ze sobą brak szczepień; 

 kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec poruszanego tematu; 

 poszerzanie wiedzy studentów uczelni medycznych związanej z tematyką 

szczepień; 

 zerwanie z poglądem, że szczepionki niosą ze sobą śmiertelne powikłania; 

 odpowiedzenie na pytania dotyczące szczepień 
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Metody realizacji 

I 

Przeprowadzenie akcji edukacyjnych w oddziałach IFMSA-Poland pod hasłem: 

Zaszczep wiedzę 

Grupa docelowa: Rodzice 

Miejsce: Zamknięte obiekty- szkoły i przedszkola, placówki wychowawcze, 

uczelnie wyższe, domy opieki społecznej, domy samotnej matki, kluby rodziców 

 

1. Edukacja lokalnej społeczności w zakresie szczepień. 

2. Prezentacja tematyczna. 

3. Dystrybucja informatorów i ulotek na temat negatywnego wpływu 

nieszczepienia dzieci na rozwój. 

4. Rozwieszanie plakatów informacyjnych 

5. Medialne nagłośnienie przeprowadzonej akcji w lokalnej prasie, radiu i 

telewizji oraz dzięki partnerom medialnym. 

6. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych. 

7. Zachęcanie do odwiedzania strony internetowej projektu Zaszczep wiedzę 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

II 

Przeprowadzenie zajęć tematycznych skierowanych do młodzieży 

 w Szkołach ponad gimnazjalnych. 

Grupa docelowa:  młodzież 

 

1. Przeprowadzenie 45-minutowej lekcji pod tytułem Zaszczep wiedzę w 

klasach szkół ponad gimnazjalnych.  Zajęcia prowadzone przez studentów 

medycyny - członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA-Poland- przeszkolonych podczas warsztatów Peer 

Education (Edukacja Rówieśnicza) w zakresie tematyki projektu Zaszczep 

wiedzę. 

2. Rozwieszanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

szczepień np. plakatów, reklam. 

3. Rozdawanie materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień np. 

Kalendarzów szczepień.  

4. Rozdawanie drobnych gadżetów promocyjnych z logo projektu Zaszczep 

wiedzę: długopisy,  naklejki etc. 

5. Edukacja w zakresie prawidłowego toku szczepień. 

6. Zachęcanie do odwiedzania strony internetowej projektu Zaszczep wiedzę. 
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7. Ewaluacja zajęć. Dokonanie oceny poprowadzonych zajęć przez 

uczestników w celu monitorowania i doskonalenia przebiegu lekcji. 

8. Podziękowanie uczniom, pedagogowi i dyrekcji za współpracę w realizacji 

projektu Zaszczep wiedzę. 

 

III 

Przeprowadzenie zajęć tematycznych i warsztatowych skierowanych dla studentów 

Uczelni Medycznych i innych 

Grupa docelowa:  studenci 

 

1. Przeprowadzenie seminariów pod tytułem Zaszczep wiedzę na uczelni.  

Zajęcia prowadzone przez studentów medycyny - członków 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-

Poland- przeszkolonych podczas warsztatów Peer Education (Edukacja 

Rówieśnicza) w zakresie tematyki projektu Zaszczep wiedzę  lub osobę 

kompetentną do przekazania wiedzy dotyczącej szczepień np. Pracownika 

Katedry Mikrobiologii 

2. Rozwieszanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

szczepień np. plakatów, reklam. 
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3. Rozdawanie materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień np. 

Kalendarzów szczepień.  

4. Rozdawanie drobnych gadżetów promocyjnych z logo projektu Zaszczep 

wiedzę: długopisy,  naklejki etc. 

5. Edukacja w zakresie prawidłowego toku szczepień. 

6. Zachęcanie do odwiedzania strony internetowej projektu Zaszczep wiedzę. 

7. Ewaluacja zajęć. Dokonanie oceny poprowadzonych zajęć przez 

uczestników w celu monitorowania i doskonalenia przebiegu lekcji. 

 

 

IV 

Prowadzenie strony internetowej www.zaszczepwiedze.ifmsa.pl  

zawierającej: 

 

1. Zagadnienia dotyczące  szczepień 

2. Informacje o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny 

IFMSA-Poland. 

3. Linki do źródeł, z których czerpiemy wiedzę. 

4. Galeria zdjęć z wydarzeń zaistniałych podczas realizacji projektu. 

5. Inne działy powstające wraz z rozwojem projektu. 
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V 

 Ostatni tydzień kwietnia – Światowy Tydzień Szczepień 

 Planujemy rozreklamować wydarzenie i przeprowadzić  wykłady lub 

warsztaty informacyjne.  

 

 

 

 

 

Patronaty 

Planowany Patronat Honorowy  

  

 

Planowany Patronat Merytoryczny 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Planowany Patronat Medialny 
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Propozycja współpracy 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA-Poland mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy 

przy organizacji projektu Zaszczep wiedze, oferując w zamian możliwość promocji 

wśród polskiego społeczeństwa.  

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na zagrożenia 

jakie niesie ze sobą coraz większa popularność nieszczepienia dzieci. Poprzez nasze 

działania pragniemy kształtować świadomą postawę wśród całego społeczeństwa 

wobec szczepień i przekazywać tylko rzetelne, prawdziwe informację. 

Pozwalamy sobie przedstawić Państwu szczegółową ofertę współpracy, 

pozostawiając możliwość indywidualnych negocjacji części merytorycznej oferty. 

Mamy nadzieję, iż nasz projekt Państwa zainteresuje i pozwoli wykreować 

wizerunek Państwa Firmy jako społecznie odpowiedzialnej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Organizatorzy 
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Szczegółowa propozycja współpracy 

 

1. Reklama przy stoisku. 

2. Informacje na plakacie. 

3. Informacje w miejscach, w których odbędzie się projekt.  

4. Strona internetowa. 

5. Tytuł sponsora 

6. Elastyczność- organizatorzy są otwarci na wszelkie negocjacje i Państwa 

propozycje. 

7. Informacja o organizowanych wydarzeniach w mediach- zamieszczenie 

informacji o Partnerach i Sponsorach w informacjach wysyłanych do mediów 

(prasa, radio, telewizja, portale internetowe). 

 

Mamy nadzieję, że przedstawione w ofercie informacje dadzą Państwu obraz 

naszej działalności i zachęcą do nawiązania długotrwałych i wartościowych 

kontaktów. Zapraszamy do współpracy! 
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Organizatorzy 

 

Międzynarodowe 

Stowarzyszenie 

Studentów 

Medycyny  

IFMSA-Poland 

 

 

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland 

powołano do istnienia w 1956. roku. Obecnie istnieje 11 Oddziałów na terenie 

wyższych uczelni medycznych w Polsce. W ramach swej działalności  

IFMSA-Poland należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów 

Medycyny - IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations), 

która jest największą na świecie organizacją studencką. Liczy ona ponad 1 000 000 

przyszłych lekarzy, realizujących swoje pasje i ideały dla dobra innych 

Stowarzyszenie jest apolityczne i samorządne, nie działa w celach 

zarobkowych. IFMSA-Poland skupia się przede wszystkim na organizacji różnego 

rodzaju konferencji, warsztatów tematycznych  

oraz akcji plenerowych. To nieograniczona niczym przestrzeń dla ludzi, chcących 

zwrócić uwagę społeczeństwa na istotne problemy zdrowego trybu życia. 

Działalność IFMSA-Poland opiera się na pracy w ramach sześciu Programów 

Stałych. 



 
 

 

 

14 

Program Stały ds. Edukacji Medycznej - SCOME zajmuje się szeroko pojętą edukacją medyczną, w 

tym także organizowaniem konferencji, warsztatów i sesji edukacyjnych mających na celu 

podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń przez studentów, 

zarówno w dziedzinach ogólnych jak i specjalistycznych. Jego celem jest jak najlepsze przygotowanie 

adeptów do przyszłej pracy zawodowej na różnych płaszczyznach, w tym także komunikacji z 

pacjentem oraz stworzenie optymalnego programu nauczania medycyny w oparciu o regulacje 

Deklaracji Bolońskiej.  

 

Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych - SCOPE zajmuje się organizowaniem wymiany 

studenckiej w ramach letnich praktyk zagranicznych na całym świecie. Ponadto ułatwia nawiązanie 

kontaktu ze studentami z innych krajów oraz poznanie problemów medycznych różnych kultur. 

 

Program Stały ds. Zdrowia Publicznego - SCOPH organizuje szeroko pojętą profilaktykę 

zdrowotną, mającą na celu edukacje społeczeństwa i tym samym świadomych pacjentów. W jego 

ramach odbywają się również kampanie walki z uzależnieniami (np. antynikotynowe) lub stereotypami 

(np. o depresji, bulimii). Czołowym projektem jest akcja „Zdrowie pod Kontrolą” odbywająca się dwa 

razy w roku ogólnopolsko. 

 

Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS - SCORA podnosi świadomość i poziom 

wiedzy społeczeństwa na tematy związane z wychowaniem seksualnym i chorobami przenoszonymi 

drogą płciową, w szczególności prewencją AIDS. 

 

Program Stały ds. Wymiany Naukowej - SCORE zajmuje się organizowaniem wyjazdów 

zagranicznych studentów w celach naukowych. Wyjeżdżają oni do innego państwa, aby pisać lub 

kontynuować pracę naukową rozpoczętą w swoim kraju. 

 

Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju - SCORP zajmuje się problemami uchodźców na 

świecie i staraniami o pokój. Ma na celu zwrócenie uwagi studentów na problem przestrzegania praw 

pacjenta, dzieci, uchodźców. 
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Podsumowanie 

 

 

  Zdając sobie sprawę z poważnego problemu, jakim jest zmniejszający się 

procent szczepionych osób w naszym kraju, jako studenci medycyny  i przyszli 

lekarze oddani pracy na rzecz naszych pacjentów, zainicjowaliśmy projekt  

Zaszczep wiedzę. 

 Dotychczasowe doświadczenia wyniesione z realizacji innych projektów 

IFMSA-Poland w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH 

wskazują, że nowoczesne formy propagowania działań  profilaktycznych zwiększają 

częstość pozytywnych zachowań promujących zdrowie.  

 Głęboko wierzymy w fakt, iż siła jaką stanowią studenci medycyny oraz 

zaangażowanie w projekt, znacznie poszerzy wiedzę społeczeństwa na ten temat 

szczepionek.  

 Dziękujemy Państwu za zapoznanie się ze szczegółami naszego 

przedsięwzięcia. Licząc na pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji, żywimy 

nadzieję na owocną współpracę.  

 W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Organizatorzy  
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Kontakt 

 

 
Karolina Knop 

Koordynator Ogólnopolski Projektów Chorób Infekcyjnych 

e-mail: zaszczepwiedzeifmsa@gmail.com  

knopkarolina16@gmail.com 

Tel: 794097069 

 

Adres do korespondencji:  

IFMSA-Poland Oddział Poznań 

ul. Rokietnicka 6 pok 29/30 

60-806 Poznań 

 

Strona web: www.ifmsa.pl 
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