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Nagroda im. prof. Andrzeja Steciwki dla
prof. dr hab. Lidii B. Brydak
Podczas Zjazdu Lekarzy Medycyny Rodzinnej TOP Medical Trends w Poznaniu,
w dniach 21-23 marca 2014 r. została po raz pierwszy wręczona Nagroda im. prof.
Andrzeja Steciwki.

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, kierownik
Krajowego
w

Ośrodka

Narodowym

ds.

Instytucie

Grypy
Zdrowia

Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny
została uhonorowana nagrodą za wybitne
osiągnięcia w edukacji lekarzy rodzinnych.

„Powinniśmy

edukować

Polaków

i zachęcać ich do tego, żeby szczepili się przeciwko grypie. Duża rola w tym lekarzy, którzy
powinni rekomendować szczepienia. Niestety Polska pod tym względem zajmuje ostatnie
miejsce w Europie, a należy podkreślić, że
szczepienia są najefektywniejszym sposobem
zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym
także oczywiście grypie. Z powodu niskiej
wyszczepialności

rośnie

liczba

powikłań

pogrypowych i spowodowanych tym zgonów.” apeluje prof. Lidia Brydak.

„Prof. Andrzej Steciwko był organizatorem i wieloletnim
kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członkiem
Polskiej

Akademii

Nauk,

prezesem

Polskiego

Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, promotorem wielu
młodych naukowców i lekarzy, a także autorem ponad
1100 publikacji – książek i artykułów, które ukazały się w
renomowanych czasopismach medycznych” – tak o
profesorze Steciwko mówi dr Tomasz Halski. Dodaje, że
prof. Steciwko był także organizatorem Kongresów Top
Medical Trends oraz laureatem wielu nagród i wyróżnień,
m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką "Bene Meritus" przyznawaną za ofiarną służbę
w ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz laureatem tytułu "Lider Roku w Ochronie Zdrowia"
i Człowiekiem Roku 2009 w ochronie zdrowia w konkursie „Sukces Roku w Ochronie
Zdrowia - Liderzy Medycyny”.

Top Medical Trends to największa impreza branży medycznej, organizowana już po raz
ósmy. W tym roku w Poznaniu pojawiło się 3,5 tys. lekarzy. W imprezie udział wzięło 97
wykładowców,

15

konsultantów

krajowych,

23

prezesów

medycznych

naukowych. Kongres składał się z 20 sesji naukowych i 7 sesji satelitarnych.
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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).

