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Warszawa, 6 maja 2014

Prof. Mirosław J. Wysocki na
Międzynarodowej Konferencji Zdrowia Publicznego w Tiranie

24 i 25 kwietnia 2014 r. w stolicy Albanii, Tiranie odbyło się spotkanie dyrektorów
instytutów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów
Zdrowia

Publicznego

(IANPHI).

W

spotkaniu

połączonym

z

Międzynarodową

Konferencją Zdrowia Publicznego wziął udział dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego-PZH, prof. Mirosław J. Wysocki, który zaprezentował aktualną sytuację
zdrowotną w Polsce i wynikające z niej wyzwania zdrowia publicznego.

Europejskie Stowarzyszenie Narodowych
Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI)
powstało w 2006 r. aby wspierać współpracę
między

instytutami

zdrowia

publicznego

szczególnie w krajach o średnich i niskich
dochodach, a tym samym przyczynić się do
ich rozwoju i poprawy sytuacji zdrowotnej w
tych krajach. W ramach corocznych spotkań
dyrektorów członków IANPHI dyskutowane są
bieżące wyzwania zdrowia publicznego oraz
prezentowane

możliwe

rozwiązania

najistotniejszych problemów w tej dziedzinie.

Prof. Mirosław J. Wysocki, dyrektor Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH

Tegoroczne

spotkanie

połączono

Międzynarodową

z

Konferencją

Zdrowia Publicznego zorganizowaną
przez

Albański

Publicznego.

Instytut

W

ramach

Zdrowia
konferencji

odbyły się sesje plenarne poświęcone
wybranym, istotnym z punktu widzenia
organizatorów,

aspektom

zdrowia

publicznego m.in. systemom nadzoru i
monitorowania
chorobom
młodzieży,

zdrowia

publicznego,

niezakaźnym,
matek

oraz

zdrowiu

dzieci

Prof. Mirosław J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego-PZH

oraz

szczepieniom. W sesji dotyczącej „Systemu nadzoru i monitorowania stanu zdrowia
społeczeństwa” dyrektor NIZP-PZH, prof. Mirosław J. Wysocki przedstawił sytuację
zdrowotną Polski oraz zaprezentował aktualne wyzwania i zagrożenia, którym będą musieli
sprostać specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego w najbliższym czasie w Polsce.
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona zdrowia
ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy, prace naukowobadawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski i jego uwarunkowań, a także
prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia. NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką
zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO,
PCA), w tym laboratorium BSL-3 oraz 9 laboratoriów diagnostycznych, akredytowanych przez PCA. Instytut
kształci specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty
Higieniczne, dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków
sanitarnych i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu
rzetelną wiedzą na temat szczepień (Szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju
(Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat).

