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KAMPANIE EDUKACYJNE W PROFILAKTYCE 

CHORÓB ZAKAŹNYCH



SYNERGIA DZIAŁAŃ: EDUKACJA | NADZÓR | KOMUNIKACJA = PIS 
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Edukacja

Poprzez efektywne 
prowadzenie edukacji 
zdrowotnej, promocji 
zdrowia i profilaktyki 

chorób –
minimalizowanie, 

(docelowo zapobieganie) 
negatywnych zjawisk w 
zdrowiu publicznym –
ograniczanie popytu 

np. ograniczanie popytu 
na używki 

Nadzór
Poprzez efektywne 

prowadzenie nadzoru – dbanie 
o bezpieczeństwo zdrowotne 
obywateli, działania kontrole 

mają na celu zapewnienie 
warunków bezpiecznego 

funkcjonowania w 
społeczeństwie, brak 

opresyjnego charakteru 
kontroli, 

– ograniczanie podaży

np. ostrzeżenia i wycofywanie 
niebezpiecznych produktów

Komunikacja
Poprzez prowadzenie efektywnej komunikacji 
społecznej możliwe jest skuteczne dotarcie z 

przekazem do ściśle określonej grupy 
docelowej, media społecznościowe umożliwiają 
wielotorową komunikację, nie tylko dystrybucję 

komunikatu, szybkość dotarcia, budowanie 
zasięgów, 

media tradycyjne – współpraca z liderami 
opinii, tworzenie klimatu prozdrowotnego

– eskalowanie dostępu do rzetelnej informacji
np. prowadzenie repozytorium wiedzy



 Jest niezbędnym elementem programów profilaktycznych 
i interwencyjnych mających na celu poprawę zdrowia 
społeczeństwa

 Art. 6 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111, z 2018 r. poz. 
138, 650)

 „Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, 
prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-
zdrowotną (…)”.

Edukacja zdrowotna 
społeczeństwa 



Do kogo?



Jak?



Dlaczego?

Najważniejsze pytanie



KOMUNIKACJA: Jakimi narzędziami się komunikujemy? 

WWW
strona GIS ma być rzetelnym źródłem naukowej wiedzy

Facebook - infografiki, wideo, cykliczne kampanie
konto GIS na Facebooku odpowiadać na potrzeby związane z pozyskaniem 
informacji edukacyjnej przedstawionej w sposób uproszczony z 
wykorzystaniem grafik i materiałów audio-wideo)

Twitter - treści dostosowane do potrzeb medialnych i politycznych
konto GIS szybkim źródłem informacji z możliwością odesłania do pogłębienia 
wiedzy np. na stronie GIS)

INSTAGRAM - rozwój działań edukacyjnych ukierunkowanych np. 
na grupę docelową jaką są matki
konto GIS wiarygodnym źródłem informacji i estetycznie dopasowany do 
potrzeb grupy korzystających z Instragama, budowanie społeczności Insta
wokół kampanii GIS)

YOUTUBE- wideo tj. cykliczne kampanie, filmy instruktażowe
stworzenie bazy repozytorium materiałów audiowizualnych, które ułatwi 
dotarcie z przekazem edukacyjnym w postaci filmów

1

2

3

4

5



Rozwój stron @GIS_gov_pl w MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Facebook:
+48 004 fanów w 2 lata

Twitter:
+3 045 followersów w 9 miesięcy

Instagram:
+8 623 obserwujących w 5 miesięcy



Facebook:



Facebook:



Instagram:



Twitter: Kampania #zaszczepieniBezpieczni:



Grypa a przeziębienie:

Przykład 
skutecznych 
działań



Rys. GIS:

Emocje



#zaszczepieniBezpieczni

Autentyczność



#zaszczepieniBezpieczni
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Dziękuję za uwagę!


