Szczepienia
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Informacje dla rodziców i opiekunów

Internet jako źródło
informacji o szczepieniach

Szukaj w Internecie tylko wiarygodnych informacji
Korzystanie z Internetu jako źródła informacji o zdrowiu
szybko rośnie. Wg badania CBOS z listopada 2016 r.
połowa Internautów odwiedza strony dotyczące zdrowia
szukając rozwiązania problemów z nim związanych oraz
informacji o leczeniu1.
Strony internetowe oferujące wiarygodne informacje
powinny być przejrzyste wraz z podaniem sposobu, w jaki
działają. Powinny mieć sekcje (np. „O Nas”) informujące
o autorach, źródłach finasowania, polityce prywatności
(ochronie danych osobowych) oraz organizacjach
tworzących i aktualizujących daną stronę.
Eksperci Projektu Wzmacniania Zaufania do Szczepień2 jako
przykłady dezinformacji w Internecie wskazują m.in. na
działania osób które w szerzeniu antyszczepionkowych
opinii szukają sposobu na zarabianie pieniędzy (np. poprzez
sprzedaż książek) lub widzą szansę polityczną poprzez
polaryzację społeczeństwa.
Strony informacyjne na temat szczepień powinny
przedstawiać korzyści oraz ryzyko związane ze
szczepieniami.

Wiarygodne informacje na temat szczepień dostępne są
m.in. na stronach instytucji związanych ze zdrowiem
publicznym, zarówno krajowych, jak Główny Inspektorat
Sanitarny, czy NIZP PZH oraz zagranicznych jak
Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób
(ECDC) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
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Komunikat z badań nr 148/2016 – Zdrowie Online
Projekt Wzmacniania Zaufania do Szczepień (The Vaccine Confidence Project)
powstał w London School of of Hygiene & Tropical Medicine i ma na celu wczesne
wykrywanie sygnałów oraz plotek, straszących przed szczepieniami, aby się do nich
odnosić, zanim powstanie „efekt kuli śnieżnej”.
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Sprawdź czy strona Internetowa na temat szczepień
● jasno określa cele swojego działania,

● dostarcza informacji opartych o badania naukowe podając
źródła tych informacji (w tym linki),
● odnosi się do uznanych organizacji zdrowia publicznego w kraju
i na świecie,
● jest na bieżąco aktualizowana,
● Informuje o ochronie danych osobowych i polityce prywatności
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Wiarygodne strony na temat szczepień:
Europejskie Centrum Zapobiegania I Kontroli Chorób
www.ecdc.europa.eu/en/home
Światowa Organizacja Zdrowia
https://www.who.int/topics/immunization/en/
Ministerstwo Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia
Główny Inspektorat Sanitarny
https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/profilaktyka/szczepienia
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
http://szczepienia.pzh.gov.pl/
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku
www.wsse.gda.pl
Ulotka pochodzi ze strony www.ecdc.europa.eu, wersja polska –
WSSE w Gdańsku
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