
Uczestnicy pierwszego szczytu poświęconego tematyce szczepień podkreślają ogromne postępy 
w kierunku zapewnienia każdemu dziecku niezbędnych szczepionek 
 
Światowi przywódcy jednoczą się na rzecz zapewnienia wszystkim dzieciom zdrowego startu w życie.  
 
ABU DHABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 23 kwietnia 2013 r. /PRNewswire/ - Ponad 300 światowych 
przywódców, ekspertów z dziedziny zdrowia i rozwoju, producentów szczepionek, celebrytów, filantropów 
oraz liderów biznesu zbierze się jutro w Abu Dhabi w ramach I Światowego Szczytu Szczepień. Jego 
celem jest oficjalne uznanie istotnej roli szczepień i wzmacniania systemu odpornościowego w 
zapewnieniu dzieciom zdrowego startu w życie. Mimo znacznych postępów w tej dziedzinie, nadal co 20 
sekund jedno dziecko umiera z powodu choroby, której można zapobiec. Do chorób tych należą: 
zapalenie płuc, rotawirusy, odra i zapalenie opon mózgowych.  
 
Aby obejrzeć powiązane tematycznie materiały multimedialne, kliknij w poniższy link: 
http://www.multivu.com/mnr/61396-bill-and-melinda-gates-foundation-first-global-vaccine-summit  
 
 
Szczyt poświęcony znaczeniu szczepień odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Odporności 
(http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2013/en/index.html) (organizowanego w dniach 24 - 30 
kwietnia), którego celem jest kontynuowanie inicjatywy Dekada Szczepień 
(http://www.dovcollaboration.org/) - wizji i zobowiązania w kierunku zapewnienia wszystkim ludziom na 
ziemi niezbędnych im szczepień. Wyeliminowanie zgonów wskutek polio stanowi kamień milowy tej wizji. 
 
Bill Gates, współprezes Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wygłosi myśl przewodnią, aby uczcić dokonane 
postępy oraz uhonorować przybyłych gości, społeczności, partnerów i narodowości, które przyczyniły się 
do osiągniętego sukcesu. Przemowy będzie można wysłuchać na żywo na stronie: 
http://www.globalvaccinesummit.org.  
 
„Szczepionki ratują od śmierci i zapewniają dzieciom ochronę na całe życie - powiedział Bill Gates, 
współprezes Fundacji Billa i Melindy Gatesów. - Inwestując w silniejsze systemy odpornościowe, możemy 
zapewniać ochronę przed polio oraz docierać z usługami medycznymi do matek i dzieci.” 
 
Cały świat skupia się wokół Światowego Programu Szczepień (http://www.dovcollaboration.org/action-
plan), który w maju zeszłego roku wsparło blisko 200 krajów, a którego celem jest opracowanie lepszych 
jakościowo i tańszych szczepionek oraz rozpowszechnienie ich za pośrednictwem rozwiniętych systemów 
szczepień rutynowych. Jeżeli przedsięwzięcie to zakończy się powodzeniem, do 2020 r. możemy 
uratować od śmierci ponad 20 milionów ludzi oraz zapobiec blisko miliardowi zachorowań. Przełoży się to 
na prawie 12 mld USD oszczędności w zakresie kosztów leczenia oraz na osiągnięcie ponad 800 mld 
USD zysków gospodarczych dzięki temu, że zaszczepione dzieci będą żyć dłużej, zdrowiej i w sposób 
bardziej produktywny.  
 
„Światowy Szczyt Szczepień jest historycznym spotkaniem globalnych liderów i twórców innowacji, 
których współpraca może mieć niezmiernie pozytywny wpływ na rozwój zdrowego globalnego 
społeczeństwa. Zgodnie ze wskazówkami Jego Wysokości Szejka Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz przywódcy Abu Dhabi, zobowiązujemy się wspierać 
dostawę szczepionek ratujących życie dzieciom na całym świecie” - powiedział Jego Wysokość Szejk 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan.   
 
„Budowanie odporności jest jednym z najbardziej wydajnych ekonomicznie sposobów zapobiegania 
chorobom oraz ochrony zdrowia młodych osób - powiedział sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. - 
Osiągnięty do tej pory ogólnoświatowy sukces w walce z polio dowodzi, jak daleko możemy zajść. Tak 
ogromne postępy nie byłyby możliwe, gdyby nie międzynarodowa współpraca partnerska. Dziś mamy 
wspaniałą szansę wyeliminować polio raz na zawsze”.  
 
Światowy Szczyt Szczepień jest organizowany przy współpracy Jego Wysokości Szejka Generalnego 
Mohameda bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, koronowanego księcia Abu Dhabi i zastępcy dowódcy 
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głównego Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona 
oraz Billa Gatesa, współprezesa Fundacji Billa i Melindy Gatesów.  
 
Uczestnicy Szczytu - w tym ministrowie zdrowia, kluczowi pracownicy służby zdrowia, międzynarodowe 
organizacje pozarządowe oraz darczyńcy - będą debatować nad tym, w jaki sposób społeczność globalna 
może zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do szczepień oraz jak przebiega mapa eliminowania polio, a 
także nad możliwościami płynącymi z innowacji w dziedzinie szczepionek i ich rozpowszechniania. Pełen 
program obrad jest dostępny tutaj (http://globalvaccinesummit.org).   
 
Partnerami organizującymi Światowy Szczyt Szczepień są: UNICEF (http://www.unicef.org), Światowa 
Organizacja Zdrowia (http://www.who.org/), Światowa Inicjatywa Zwalczania Polio 
(http://www.polioeradication.org/), organizacja GAVI Alliance (http://www.gavialliance.org/) oraz Fundacja 
Billa i Melindy Gates (http://www.gatesfoundation.org/). 
 
Współpraca pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Fundacją Billa i Melindy Gatesów 
 
W styczniu 2011 r. Jego Wysokość Szejk Generalny Mohamed bin Zayed Al Nahyan, koronowany książę 
Abu Dhabi i zastępca dowódcy głównego Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Bill 
Gates, współprezes Fundacji Billa i Melindy Gatesów, przekazali łącznie kwotę 100 mln USD - po 50 mln 
USD każdy - na zakup i dostawę niezbędnych szczepionek, które uratują życie dzieciom z Afganistanu i 
Pakistanu oraz zapewnią ochronę przed chorobami na całe życie. Dzięki utworzonemu partnerstwu blisko 
pięć milionów dzieci z Afganistanu zaszczepiono przeciwko sześciu śmiertelnym chorobom, a także 
umożliwiono pracownikom Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF-u na dotarcie do 35 milionów 
afgańskich i pakistańskich dzieci z doustną szczepionką przeciwko polio. 
 
ONZ i program szczepień 
 
Program szczepień dociera do 80% dzieci na całym świecie, rocznie ratując życie 2,5 miliona z nich. 
Pomimo osiągniętego sukcesu, każdego roku umiera 23 miliony dzieci, pochodzących głównie z 
najbiedniejszych i najbardziej narażonych społeczności. Aby dotrzeć do niezaszczepionych dzieci, ONZ i 
jej partnerzy wspierają mechanizmy zakupu i dystrybucji szczepionek, wzmacniają lokalne systemy opieki 
zdrowotnej, przyczyniają się do zapewnienia odpowiednich funduszy, a także postulują zmniejszenie 
nierówności w zakresie dostępu do niezbędnych szczepionek i innych ratujących życie usług medycznych. 
 
Fundacja Billa i Melindy Gatesów  
 
Kierując się przekonaniem, że każde życie ma równą wartość, Fundacja Billa i Melindy Gatesów pomaga 
ludziom na całym świecie wieść zdrowe i produktywne życie. W krajach rozwijających się Fundacja skupia 
się na polepszaniu stanu zdrowia oraz stwarzaniu możliwości zwalczania problemu głodu i skrajnego 
ubóstwa. W Stanach Zjednoczonych przyczynia się do zapewnienia wszystkim ludziom - szczególnie tym, 
którzy posiadają najniższe zasoby - dostępu do możliwości osiągnięcia sukcesu w nauce i w dalszym 
życiu. Fundacja posiada siedzibę w Seattle (stan Waszyngton). Przewodzą niej dyrektor generalny Jeff 
Raikes oraz współprezes William H. Gates Sr., pod kierownictwem Billa i Melindy Gatesów oraz Warrena 
Buffetta.     
 
Źródło: Bill & Melinda Gates Foundation 
 
KONTAKT:  
Fundacja Billa i Melindy Gatesów 
tel. +1.206.709.3400 
e-mail: media@gatesfoundation.org   
 
Aby uzyskać dostęp do fotografii i transmisji w wyższej rozdzielczości, wejdź na: 
http://www.thenewsmarket.com/gatesfoundation  
 
Źródło informacji: PR Newswire 
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