
 

Kurs nr 01-723/0-00-036-2019 
nt.: „Szczepienie ochronne - komunikacja         

z pacjentem wobec wahań i błędów 
poznawczych”.  

Miejsce kursu: Szkoła Zdrowia Publicznego 
CMKP, ul. Kleczewska 61/63, sala 17 B 

 
Kierownik naukowy kursu: 

dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 
Kierownik administracyjny kursu: 

dr Paweł Grzesiowski 
 

 
09.12.2019 r.  Poniedziałek 

 09.00-09.45   Przyczyny wahań odnośnie  szczepień wieku dziecięcego        
i profilaktyki w medycynie podróży – wykład wprowadzający. dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 

 10.00-11.30 

Stronniczości kognitywne przy podejmowaniu decyzji; 
przekonania, stronniczości behawioralne, heurystyki, 
stronniczości społeczne – konformizm, błędy pamięciowe - 
przyczynek w obszarze wakcynologii. 

mgr Urszula Ziętalewicz 

 11.45-13.15 
Sczepienia i inne metody przeciwdziałania chorobom 
zakaźnym w związku z wykonywaną pracą, w grupach ryzyka 
medycznego oraz podróżnych. 

dr Paweł Grzesiowski  

 13.30-15.45 Dowody kliniczne i populacyjne na skuteczność szczepień. dr Paweł Grzesiowski  
 

10.12.2019 r.  Wtorek 

 09.00-10.30 Historia szczepień ochronnych - wybrane zagadnienia. 
dr hab. Janusz Ostrowski,      
prof. CMKP  

 10.45-12.15 
Komunikacja z rodzicem i pacjentem – jak poprowadzić        
w stronę właściwych wyborów w zalewie stronniczych 
informacji i pseudofaktów. 

dr hab. Janusz Sytnik- 
Czetwertyński, prof. CMKP  

 12.30-14.00 Praktyczne aspekty szczepień.  mgr Anna Tymoczko  

 14.30-16.00 

Perspektywy zmniejszania ograniczeń do szczepień z wyboru 
– analizy ekonomiczne w kraju, nowe wdrożenia i problemy   
z nimi związane, szybkie ścieżki rejestracyjne – ich pozytywne 
i negatywne strony. 

dr hab. Jarosław Pinkas,         
prof. CMKP 

 

11.12.2019 r.  Środa 

 09.00-10.30 
Zagrożenia epidemiologiczne w częstych destynacjach 
podróży – zachorowania ostre na miejscu i zawleczone do 
kraju. 

dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 

 10.45-11.30 Potrzeba utrzymania odporności populacyjnej w wybranych 
chorobach – odpowiedzialność społeczna. 

dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 

 11.45-12.30 
Rejestr Niepożądanych Objawów Poszczepiennych – co 
powinien wiedzieć lekarz wobec najczęstszych mitów z nim 
związanych. 

prof. dr hab. Teresa Jackowska 

 12.45-14.15 
Potrzeba profilaktyki chorób zakaźnych dzieci wobec 
trudności leczenia.  prof. dr hab. Teresa Jackowska 

 14.30-16.00 Autyzm, alergie, trucizny  – jak walczyć faktami naukowymi  
z mitami pseudonaukowymi. dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 

 

12.12.2019 r.  Czwartek 

 09.00-11.15 Warsztaty z oceny stronniczości poznawczych                     
w podejmowaniu decyzji o szczepieniach. 

prof. dr hab. Teresa Jackowska 
dr Paweł Grzesiowski 
dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 
mgr Urszula Ziętalewicz 

 11.30-14.30 Warsztaty – analiza przypadków.  dr Paweł Grzesiowski 
dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 

 14.30-15.15 Test – epidemiologia, podstawy teoretyczne i diagnostyka. dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP  
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