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Trwa VII edycja konkursu 
"Popularyzator Nauki", 
organizowanego przez 
serwis Nauka w Polsce 
Polskiej Agencji Prasowej 
oraz Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
Rozstrzygnięcie nastąpi 
podczas uroczystej gali na 
przełomie roku. Celem 
konkursu jest promowanie 
ludzi nauki, zespołów 
naukowych, dziennikarzy i 
redakcji, wyróżniających się 
w popularyzacji nauki 
polskiej w społeczeństwie. 
 
Konkurs jest rozgrywany w 
dwóch kategoriach: naukowiec 
lub instytucja naukowa oraz 
dziennikarz, redakcja lub 
instytucja nienaukowa. 
Wyróżniane są także najlepsze 
prezentacje podczas festiwali 
nauki. W tym roku po raz drugi 
postanowiliśmy wyróżnić także 
najaktywniejszych rzeczników 
uczelni i instytucji naukowych, 
dzięki którym media uzyskują 
wiele ciekawych informacji. 

Nauka dla gospodarki 

Prof. Modelski o zarządzaniu 
w łasnością intelektualną

Uczeni z PAN będą wytwarzać 
prozdrowotny olej rzepakowy 

Prof. Majewski o marketingu w 
projektach naukowych

2011-11-25 11:36

GIS ogłosił nowy kalendarz 
szczepień na 2012 r.  

Rozszerzenie bezpłatnych (obowiązkowych) szczepień 
przeciw pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu 
B i ospie wietrznej to najważniejsze zmiany w kalendarzu 
szczepień na 2012 r., o których poinformował Główny Inspektorat 
Sanitarny. 

 
 
Nie są to zmiany rewolucyjne, ale kalendarz szczepień ewoluuje w 
pozytywnym kierunku – ocenił w rozmowie z PAP dr Paweł 
Grzesiowski, dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń w Warszawie, 
członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. 

Szczepienia przeciw pneumokokom od przyszłego roku 
przeprowadzone będą na większej grupie niemowląt. Tym razem 
obejmą również wszystkie wcześniaki do ukończenia 1. roku życia 
(urodzone po 30 września 2011 r.) oraz dzieci do 5. roku życia, które 
są przewlekle chore na serce, płuca, nerki, śledzionę, mają cukrzycę 
oraz inne schorzenia metaboliczne. 

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
rozszerzone zostaną o osoby chore na żółtaczkę C. Dodatkową dawkę 
preparatu otrzymają także wcześniaki o masie ciała poniżej 2000 g. 

Od 2012 r. przeciw krztuścowi otwarto możliwość szczepień dzieci i 
młodzieży do 19. roku życia, a przeciwko ospie wietrznej – dla dzieci 
do 12 lat przebywających w instytucjach opiekuńczych. Rozszerzono 
również szczepienia przeciw wściekliźnie o grupę osób, które mają 
styczność z zakażonymi zwierzętami. 

„Rozszerzenie szczepień chroniących przed pneumokokami, bakteriami 
będącymi jednym z najczęstszych powodów zakażeń dróg 
oddechowych, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy, powinno 
poprawić sytuacją epidemiologiczną tego typu infekcji w Polsce” – 
podkreślił dr Grzesiowski. Ale dodał, że należy jak najszybciej objąć 
obowiązkowymi szczepieniami wszystkie dzieci do 2. roku życia. 

Według statystycznych szacunków, pneumokoki co roku wywołują w  
naszym kraju od 11 666 do 14 565 tzw. inwazyjnych chorób 
pneumokokowych, które u 28-71 dzieci kończą się śmiercią. 

Według dr. Grzesiowskiego, w kalendarzu obowiązkowych szczepień 
wciąż brakuje tzw. wysoko skojarzonych preparatów chroniących 
jednocześnie przed pięcioma: błonicą, krztuścem, tężcem, polio oraz 
Haemophilus influenzae typu b (przenoszoną drogą kropelkową 
bakterią wywołującej zakażeniu układu oddechowego oraz zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych lub przed sześcioma zakażeniami 
(wspomnianymi pięcioma infekcjami oraz wirusowym zapaleniem 
w ątroby typu B). 

„Dzięki takim wieloskładnikowym preparatom możemy zmniejszyć liczbę 
ukłuć, jakie trzeba wykonać u dzieci w ramach obowiązkowego 
kalendarza szczepień” – powiedział PAP dr Grzesiowski. 

PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński  
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Wersja do druku     Poleć stronę  

 
Na razie brak komentarzy. Dodaj komentarz.  

Myśl na dziś 

Przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom 
przygotowanym. Blaise Pascal  

  

Karolina Olszewska  
  
> Słówko o marketingu w 
nauce  

 

 

 

 

       

 

        Defilada historyczna w Św ięto 
Niepodległości  

        Polski "Chomik" ma szansę 
wgryźć się w powierzchnię 
marsjańskiego księżyca  

        Dowódca na odległość "zbada" 
żołnierza  

        PW-Sat - pierwszy polski satelita 
studencki poleci w kosmos  
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Czy znasz nasz serwis? 

DO WYGRANIA TRZY 
NAGRODY!

Ciekawostki 

Ryby w diecie małych dzieci 
mogą zmniejszać ryzyko astmy 

Piżama, która leczy egzemę

Dawna maszynownia 
odtworzona w opatóweckim 
muzeum 

Dieta ma wpływ na szerokość 
naszej szczęki 

Piwo i wino mają podobny 
w pływ na serce

Świat 

Na Krecie odkryto kamienną 
pieczęć z minojskimi hieroglifami 

W sobotę ma ruszyć 
amerykańska misja na Marsa z 
łazikiem Curiosity

Naukowcy: ostrożnie z 
paracetamolem 

Dzieci są zdrowsze, gdy jedzą 
mięso dzikich zwierząt

Nowy akumulator zwiększy 
wydajność sieci 
energetycznych

Nauka na You Tube 

Szukaj:    

W sobotę ma ruszyć ameryka
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Wcze�niaki
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Wsparcie PARP dla otoczenia 
biznesu

W Kielcach otwarto inkubator 
technologiczny 

Nauka dla Europy 

Europejscy studenci krytykują 
nowego Erasmusa 

KE/ 19 mld euro na program 
Erasmus w latach 2014-20

Europejski konkurs dla uczniów-
naukowców

"Rzeczpospolita": Nauka nie 
pędzi po euro 

Fumat 2011: Specjalnością Unii 
Europejskiej powinna być nauka 

REFORMA NAUKI W POLSCE - 
BUDUJEMY NA WIEDZY 

Zachęcamy do zapoznania 
się z publikacją 

prezentującą najważniejsze 
założenia i najnowsze 

rozwiązania reformy nauki, 
która weszła w życie 1 
października 2010 roku 

2011-03-01 

  
 

Wydawnictwo powstało z myślą 
o przybliżeniu środowisku 
naukowemu i akademickiemu 
koncepcji i celów reformy. Jego 
nadrzędnym celem jest 
ukazanie szans, jakie 
otwierają się przed 
uczonymi, uczelniami i 
instytucjami dzięki 
przygotowanym przez 
Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 
zmianom systemowym. 
Publikacja informuje także o 
nowych możliwościach i 
zasadach aplikowania o środki 
na badania oraz o zadaniach 
nowych instytucji i gremiów 
naukowych. Zapraszamy do 
lektury publikacji. 

2011 – Rok Marii Skłodowskiej-
Curie 

Warszawa hucznie zakończy 
rok Marii Skłodowskiej-Curie

Warszawa św iętuje urodziny 
Marii Skłodowskiej-Curie 

Zjazd stypendystów Marie Curie

Spotkanie z wnuczką Marii 
Skłodowskiej-Curie na 
Politechnice Warszawskiej 

Ruszyła rejestracja na 
Warszawską Masę Krytyczną 
śladami Skłodowskiej-Curie

Festiwale Nauki 

VIII Lubelski Festiwal 
Nauki/Naukowcy: miłość to 
czysta chemia

VIII Lubelski Festiwal Nauki/Jak 
bawołami mandaty płacono ...

VIII Lubelski Festiwal Nauki/ 

 
w ięcej  

 

 

 

 

  
 

Książka 

Nowa propozycja 
rekonstrukcji dziejów 
starożytnego Izraela 

2011-11-22 

  
 
Nakładem Wydawnictw 
Uniwersytetu Warszawskiego 
ukazała się publikacja prof. Maria 
Liveraniego, emerytowanego 
pracownika Uniwersytetu 
Rzymskiego, pt. "Nie tylko 
Biblia. Historia starożytnego 
Izraela". Praca uzyskała status 
najciekawszej syntezy dziejów 
tego rejonu wydanej w ostatnich 
latach, ze względu na 
nowatorskie podejście to tematu. 

*** Polecamy *** 

W internecie można już 
sprawdzić, gdzie w Polsce leży 
śnieg 

Skonstruowany na AGH robot 
pomoże w rehabilitacji chorych 

Fizycy obalają wyniki 
eksperymentu z cząstkami 
"szybszymi od światła" 

Próg granicą pamięci 

Ekspert: nadzieja na 
powodzenie misji Fobos-Grunt 
coraz mniejsza

Partnerzy 

Polska Akademia Nauk 
 
 

Centrum Innowacji, 
Transferu Technologii i 
Rozwoju Uniwersytetu 

Uniwersytet Jagielloński 

Portal Historyczny PAP. 
Najnowsza historia 
Polski 1918-1989 

Centrum Prasowe 
Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej 

Uniwersytet Gdański 

Fundacja Wspierania 
Nanonauk i 
Nanotechnologii 
NANONET 

Moja Gmina Europa 

Portal studencki  
Academio.pl 
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Prezydent Bronisław Komorowski 
(C) przemawia podczas uroczystej 
inauguracji roku akademickiego w 

Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 

im. Leona Schillera w Łodzi 6 
października 2011 r. PAP/Grzegorz 

Michałowski bsz  

Naukowcy: całuj się na zdrowie

XV Festiwal Nauki w 
Warszawie/Wielki Al na Pikniku 
Geologicznym w Warszawie

XV Festiwal Nauki w 
Warszawie/ Prof. Cegielski: 
masoneria realizuje różne cele, 
również polityczne

Galeria 

Uwaga redakcje! 

*** 

2011-07-29 

  
 

Informujemy, że serwisy 
internetowe i inne media 
zainteresowane 
przedrukiem informacji z 
Serwisu Nauka w Polsce 
mogą to czynić tylko pod 
warunkiem podania na 
końcu artykułu źródła 
informacji i linkowanego 
adresu internetowego 
serwisu 
www.naukawpolsce.pap.pl. 
 
Prosimy też o przekazanie 
nam e-mailem informacji, że 
korzystają Państwo z 
Serwisu Nauka w Polsce. 
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