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Michał Jędrzejek1, Małgorzata Synowiec-Piłat2

LEKARZE RODZINNI  
JAKO INFLUENCERZY?  

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

W PROMOWANIU SZCZEPIEŃ 
PRZECIW GRYPIE3 

Streszczenie: Upowszechnienie idei szczepień przeciw grypie wyma-
ga współcześnie, zwłaszcza w obliczu wzrostu popularności ruchów 
antyszczepionkowych, interwencji ukierunkowanych na szerszą spo-
łeczność. W związku z tym, Autorzy artykułu podejmują dyskusję nad 
zasadnością, potencjałem oraz barierami wykorzystania w tym celu me-
diów społecznościowych. Pojawia się również pytanie, na ile skuteczne  
w tworzeniu i realizacji tego rodzaju działań prozdrowotnych może być 
podejmowanie przez lekarzy rodzinnych roli influencerów, osób kształ-
tujących, z wykorzystaniem narzędzi social media, „mody na szczepienie 
się” zarówno wśród społeczeństwa, jak i personelu medycznego.

Słowa kluczowe: Lekarz rodzinny, media społecznościowe, influencer, 
szczepienia, grypa, promocja zdrowia.

1  Lekarz medycyny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra  
i Zakład Medycyny Rodzinnej.
2  Dr n. hum, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Humani-
stycznych Nauk Lekarskich.
3  Zrealizowane w ramach tematu, według ewidencji w systemie Simple o numerze SUB.
A150.20.001.
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Wstęp

Podejmowane w ramach współczesnej promocji zdrowia interwencje na 
rzecz kształtowania podmiotowości społeczeństwa w dążeniu do utrzymania 
i pomnażania potencjału zdrowia są uważane za najskuteczniejsze narzędzie 
kształtowania prozdrowotnego stylu życia4. Coraz wyższy poziom podmioto-
wości oraz wykształcenia społeczeństwa, chociaż bezsprzecznie korzystny dla 
zdrowia, pociąga jednak za sobą także takie zjawiska, jak spadek zaufania do 
medycyny i personelu medycznego, czy szukanie innych, poza medycyną, au-
torytetów w sprawach zdrowia. Wyniki badań pokazują, że 59,1% dorosłych 
Polaków czerpie wiedzę o zdrowiu przede wszystkim od członków rodziny, zaś 
44,1% od znajomych5. Potwierdza to znaczenie nieprofesjonalnych sieci spo-
łecznych w budowaniu świadomości zdrowotnej laików. Współcześnie coraz 
częściej opieramy swoje decyzje zdrowotne także na informacjach płynących 
z mediów, a zwłaszcza zawartych w Internecie. W Polsce do grona regular-
nych użytkowników Internetu zalicza się dwie trzecie dorosłych osób (66%), 
w tym większość (79%, czyli 52% ogółu badanych) poszukuje w Internecie 
informacji lub opinii o lekarzach oraz lekach, a co drugi użytkownik Inter-
netu (jedna trzecia ogółu dorosłych) odwiedza strony internetowe dotyczące 
zdrowia, problemów z nim związanych i leczenia6. Dla 87,7% dorosłych Pola-
ków Internet jest najważniejszym źródłem informacji o zdrowiu, co stawia to 
medium na pierwszym miejscu, również przed lekarzami jako dysponentami 
wiedzy profesjonalnej (dla 77,6% podstawowym źródłem informacji o zdro-
wiu jest lekarz rodzinny, a dla 65,1% - lekarze innych specjalizacji)7. Co war-
te zauważenia, pomimo deklarowanego ogólnego zaufania do lekarzy, ponad 
połowa użytkowników Internetu (59%, czyli 40% ogółu badanych) twierdzi, 
że zdarza im się weryfikować online diagnozę i zalecenia lekarza lub po prostu 
szukać po wizycie dodatkowych informacji dotyczących np. sposobu leczenia, 
przepisanych leków, zaordynowanych zabiegów czy operacji8. Niemniej jed-
nak, co należy uznać za pozytywny przejaw, większość respondentów (71%) 

4  M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, Aktywizacja i upodmiotowienie jako priorytety współczesnej 
promocji zdrowia [w:] red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Promocja zdrowia  
w działaniu. Od teorii do praktyki, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s. 19–27.
5  BioStat, Polak u lekarza - raport z II fali badania, 2019, [online], http://www.biostat.com.pl/
img/UserFiles /polak-u-lekarza-2/Polak-u-lekarza-II-fala-badania-BioStat.pdf, (22.05.2020).
6  M. Feliksiak, Zdrowie online. Komunikat z badań nr 148/2016, Centrum Badania Opinii 
Społecznej, Warszawa 2016, [online], https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_148_16.
PDF, (12.05.2020).
7  BioStat, Polak u lekarza…,
8  M. Feliksiak, Zdrowie online…,
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twierdzi, że w Internecie na tematy związane ze zdrowiem często wypowiadają 
się osoby niemające odpowiedniej wiedzy i kompetencji, żeby udzielać porad 
innym9. W związku z powyższym, nasuwa się refleksja, że ważnym narzędziem 
w budowaniu autorytetu, zaufania oraz wiarygodności personelu medyczne-
go, może być zwiększenie aktywności edukacyjnej profesjonalistów medycz-
nych jako liderów wyborów zdrowotnych w Internecie, w tym w mediach 
społecznościowych.

Jednakże, w związku z dynamicznym rozwojem oraz dostępem do róż-
norodnych mediów, w tym do Internetu, współczesny człowiek torpedowany 
jest nadmiarem informacji. W konsekwencji coraz trudniej jest odróżnić infor-
macje prawdziwe i ważne od nierzetelnych, a nawet celowo wprowadzających 
odbiorcę w błąd. Dotyczy to również wiadomości na temat zdrowia i choroby. 
Od połowy XX w. mamy do czynienia z narastającym przeciążeniem infor-
macyjnym, które przybiera na sile w związku z rozwojem Internetu, zasobów 
stron www, serwisów oraz portali społecznościowych. Mówimy tu o tzw. szu-
mie informacyjnym, który charakteryzuje się niską jakością informacji, frag-
mentarycznością, chaotycznością, niespójnością, niską aktualnością oraz poda-
waniem informacji częściowo lub całościowo nieprawdziwych10. Korzystanie  
z ogromu różnej jakości i wiarygodności informacji medialnych czy tzw. porad 

„Wujka Google”, prowadzić może do chaosu informacyjnego, niemożności od-
różnienia rzetelnej wiedzy naukowej od niskiej jakości tekstów popularnonau-
kowych lub pisanych przez laików. W przestrzeni medialnej napotykamy także 
na wiele sprzecznych informacji dotyczących np. jakości usług medycznych 
oraz metod leczenia i profilaktyki, w tym na temat szczepień.

W związku z powyższym, w artykule podjęto dyskusję nad zasadnością, 
potencjałem oraz barierami wykorzystania mediów społecznościowych w pro-
mowaniu szczepień przeciwko grypie. Celem artykułu była również próba od-
powiedzi na pytanie, na ile skuteczne w tworzeniu i realizacji tego rodzaju 
działań prozdrowotnych może być podejmowanie przez lekarzy rodzinnych 
roli influencerów, osób kształtujących, z wykorzystaniem narzędzi social me-
dia, „mody na szczepienie się” zarówno wśród społeczeństwa, jak i personelu 
medycznego.

9  Ibidem.
10  E. Głowacka, Ekologia informacji - sposób na choroby informacyjne?, „Forum Bibliotek Me-
dycznych” 2009, nr 2(4), s. 151-164.
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Możliwości wykorzystania  
mediów społecznościowych  
w promowaniu szczepień przeciw grypie.  
Lekarze rodzinni jako influencerzy?

Media społecznościowe są lub mogą być cennym narzędziem promocji 
zdrowia11. Social media określane są jako „grupa internetowych aplikacji, opar-
tych na ideologicznych i technologicznych fundamentach Web 2.0, umożli-
wiających tworzenie oraz wymianę treści pochodzących od użytkowników”12. 
Przyjmuje się, że obecnie z mediów społecznościowych korzysta ponad połowa 
ludzkiej populacji, czyli ponad 3 mld osób, a zatem ¾ wszystkich internautów 
na świecie to użytkownicy mediów społecznościowych13. Wobec tego, warto 
zastanowić się nad możliwościami wykorzystania różnego rodzaju aplikacji 
oraz serwisów internetowych w promowaniu szczepień przeciwko grypie za-
równo wśród społeczeństwa, jak i wśród personelu medycznego. Niewątpliwie 
do zalet wykorzystania kanałów social media zaliczyć można łatwość, szybkość 
i masowość przekazywanych treści, w tym możliwość jednoczesnego dotarcia 
do zróżnicowanej grupy odbiorców, przy stosunkowo niewielkich kosztach 
w porównaniu z tradycyjnym marketingiem14. Przykładowo, Twitter umoż-
liwia użytkownikom szybkie łączenie się w skali globalnej z krótką treścią, 
idealną do rozpowszechniania informacji w szybkim tempie. Natomiast takie 
narzędzia multimedialne, jak YouTube (filmy), Instagram (zdjęcia) i podcasty 
(audio) są prostymi sposobami udostępniania treści, które wykraczają poza 
tekst, zaś platformy multimedialne jak Facebook, pozwalają na dystrybucję 
treści w wielu formach do ogromnej liczby użytkowników15. Media społecz-
nościowe działają na zasadzie konwersacji, ale takiej, która występuje w skali 
globalnej odnośnie przestrzeni i czasu. Korzystanie z mediów społecznościo-
wych w promocji zdrowia powinno być cenione ze względu na potencjał do 
angażowania odbiorców i ulepszenia komunikacji oraz zwiększenia promocji 
programów, produktów i usług. O ogromnej roli mediów społecznościowych 

11  B.L. Neiger, R. Thackeray, S.A. van Wagenen, C.L. Hanson, J.H. West, M.D. Barnes  
i wsp., Use of Social Media in Health Promotion, „Health Promotion Practice” 2012, nr 13(2), 
s. 159-164.
12  A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 
Social Media, „Business Horizons” 2010, nr 53(1), s. 59-68.
13  Global Statshot, https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digitalstatshot-%0A 
q3-2017, (22.05.2020).
14  J.J. Levac, T. O’Sullivan, Social Media and its Use in Health Promotion, „Interdisciplinary 
Journal of Health Sciences” 2010, nr 1(1), s. 47-53.
15  Ibidem.
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w codziennym życiu oraz dużym zainteresowaniu zdrowiem może świadczyć 
to, że wśród 100 najpopularniejszych hashtagów na Instagramie w 2019 roku 
znalazły się hasła „healthy” oraz „lifestyle”16.

Rozwój oraz popularność mediów społecznościowych spowodowały 
wzrost znaczenia tzw. influencerów (czyli np. blogerów, vlogerów, posiadaczy 
kont na YouTube, Snapchacie etc.), osób posiadających relacje z masowymi 
odbiorcami oraz wpływających na ich decyzje17. Konto influencera obserwo-
wane jest przez liczne grono ufających mu fanów („followersów”), którzy chęt-
nie go naśladują i słuchają jego porad. Obserwatorami są zazwyczaj osoby, któ-
re czują się w jakiś sposób związane z influencerem – światopoglądem, pasjami 
czy podobieństwem sytuacji, np. życiowej, zawodowej.

Istotnym sposobem na promowanie postaw proszczepiennych jest wy-
korzystanie autorytetu osób atrakcyjnych i ważnych dla odbiorców naszych 
działań. W tym przypadku, skuteczne wydaje się wykorzystanie wizerunku  
i autorytetu lekarza rodzinnego. Zamieszczanie w mediach społecznościowych 
informacji czy filmików zachęcających do szczepień przeciwko grypie przez 
profesjonalistów medycznych może nie tylko skuteczniej przyciągać uwagę od-
biorców, ale przede wszystkim uwiarygadnia przekaz, a w konsekwencji zwięk-
sza jego perswazyjność18. Lekarz jako osoba atrakcyjna społecznie ze względu 
na zajmowaną wysoką pozycję społeczną oraz darzona zaufaniem, może sku-
teczniej zwracać uwagę odbiorców na zagadnienia związane ze szczepieniami. 
Dodatkowo, propagując szczepienia oraz szczepiąc się i upowszechniając in-
formacje, filmiki czy zdjęcia z tym związane w mediach społecznościowych, 
profesjonaliści medyczni tworzą model zachowania dla grupy docelowej, pro-
wokując do naśladownictwa (zarówno wśród pacjentów i ich rodzin, jak i we 
własnej grupie zawodowej). Atrakcyjne osoby, ich postawy i działania stają 
się obiektem identyfikacji danej grupy odbiorców, a tym samym zwiększa się 
prawdopodobieństwo pozytywnej zmiany postaw oraz zachowań zdrowotnych. 
Na głębszym poziomie zaangażowania w tego rodzaju działania, można ocze-
kiwać reakcji w postaci internalizacji (najtrwalszej reakcji na wpływ społecz-
ny), w przeciwieństwie do działań o charakterze instrumentalnym, związanych  

16  Top 100 HashTags on Instagram, https://www.instafollowers.co/blog/100-top-insta 
gram-hashtags, (22.05.2020).
17  G. Karasiewicz, M. Kowalczuk, Effect of Celebrity Endorsement in Advertising Activities by 
Product Type, „International Journal of Management and Economics” 2014, nr 44(1), s. 74–91.
18  D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna [w:] red. D. Maison, P. Wasilewski, 
Propaganda dobrych serc czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 
2008, s. 9-41.
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z uleganiem z obawy przed karą lub z chęcią uzyskania nagrody19, których 
skuteczność jest niewielka. Czynnikiem sprawczym w przypadku internaliza-
cji jest wiarygodność źródła, od którego pochodzi przekaz, w tym przypadku 

– od profesjonalistów medycznych. Mówiąc językiem współczesnych mediów, 
personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zdaje się posiadać wiele 
atrybutów społecznych do pełnienia roli influencerów w promowaniu zacho-
wań i postaw prozdrowotnych, w tym dotyczących upowszechniania szcze-
pień przeciwko grypie zarówno wśród laików, jak i w środowisku medycznym.

Szersza aktywność profesjonalistów medycznych jako influencerów  
w upowszechnianiu rzetelnych treści prozdrowotnych, w tym dotyczących 
profilaktyki grypy, jest również niezwykle istotna ze względu na obecność  
w Internecie ogromnej ilości treści niezgodnych z wykładnią nauki, a nie-
jednokrotnie wręcz szkodliwych dla zdrowia. Należy pamiętać, że narzędzia 
mediów społecznościowych oraz witryny internetowe, pozostają nieformalną 
i nieuregulowaną przestrzenią gromadzenia, udostępniania i promocji infor-
macji, a interaktywny charakter mediów społecznościowych pogłębia ten pro-
blem, bowiem umożliwia laikom przesyłanie informacji niezależnie od jakości, 
bez żadnej weryfikacji merytorycznej20. Najnowsze badania, w których analizie 
poddano publikowane w sieci informacje o szczepieniach, pokazują, że 20% 
treści wyświetlanych w wyszukiwaniach Google, 25% filmów umieszczonych 
na YouTube oraz połowa treści dostępnych na Facebooku zawierają fałszywe 
informacje na temat szczepień21. W związku z tym naukowcy zwracają uwagę 
na ogromną rolę pracowników ochrony zdrowia w propagowaniu wiarygod-
nych, opartych na dowodach naukowych informacji o szczepieniach poprzez 
zmaksymalizowanie ich obecności online. Aktualne wyniki analizy prawie 100 
milionów użytkowników platformy Facebook oraz połączeń pomiędzy nimi 
pokazują następujące trendy: 1) zwolennicy szczepień, pozostając w interak-
cjach poza głównym nurtem dyskusji w sieci, mogą mieć złudne poczucie 
zwycięstwa/dominacji; 2) przeciwnicy szczepień, choć najmniej liczebni, od-
znaczają się dwukrotnie większą ilością grup, dzięki czemu posiadają szerszą 
strefę wpływów wśród grup niezdecydowanych; 3) przeciwnicy szczepień od-
znaczają się bardziej złożoną interakcją z grupą niezdecydowanych, bowiem 

19  A. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.
20  S.A. Moorhead, D.E. Hazlett, L. Harrison, J.K. Carroll, A. Irwin, C. Hoving, A New Di-
mension of Health Care: Systematic Review of the Uses, Benefits, and Limitations of Social Media 
for Health Communication, „Journal of Medical Internet Research” 2013, nr 15(4), e85.
21  L.E. Elkin, S.R.H. Pullon, M.H. Stubbe, ‘Should I vaccinate my child?’ comparing the 
displayed stances of vaccine information retrieved from Google, Facebook and YouTube, „Vaccine” 
2020, nr 38(13), s. 2771-2778.
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poruszają wiele kontrowersyjnych tematów do dyskusji, z kolei zwolennicy 
szczepień charakteryzują się większą monotematycznością treści, skupiając się 
głównie na promowaniu szczepień22. Autorzy badania sugerują, że to grupa 

„niezdecydowanych” jest kluczowa w rozpowszechnianiu rzetelnych informacji 
o szczepieniach, a biorąc pod uwagę wyniki analizy przewidują, że w ciągu 
najbliższych 10 lat treści o charakterze „antyszczepionkowym” mogą zdomi-
nować dyskusje w Internecie, jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne interwencje 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się tego ruchu.

W odpowiedzi na problem powszechności występowania w Internecie 
fałszywych informacji na temat szczepień, wraz z coraz intensywniejszym roz-
wojem „ruchu antyszczepionkowego” oraz wyraźnie narastającą liczbą odmów 
szczepień obowiązkowych (w Polsce między rokiem 2014 a 2017 liczba osób 
nieobjętych obowiązkowym szczepieniem zwiększyła się ponad 2-krotnie23), 
w sieci oraz w mediach społecznościowych pojawiły się portale oraz profile 
promujące rzetelne informacje na temat szczepień. Przykładem jest chociaż-
by strona internetowa szczepienia.pzh.gov.pl oraz profil na platformie Facebo-
ok24, który tworzą eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -  
Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), czy portal internetowy oraz 
profil na platformie Facebook, będące częścią kampanii „Zaszczep się wie-
dzą”25. W Polsce działa również Polskie Towarzystwo Wakcynologii, które 
zrzesza specjalistów różnych dziedzin, a jego podstawowym celem jest upo-
wszechnianie aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i skutecz-
ności szczepień jako metody zapobiegania chorobom26.

Medyczni influencerzy, tworząc oraz udostępniając w Internecie profe-
sjonalne, oparte na faktach naukowych informacje mające na celu upowszech-
nienie szczepień, muszą jednak pamiętać o dostosowaniu przekazu do moż-
liwości i ograniczeń grupy docelowej. Forma i treść informacji powinna być 

22  N.F. Johnson, N. Velásquez, N.J. Restrepo, R. Leahy, N. Gabriel, S. El Oud, M. Zheng,  
P. Manrique, S. Wuchty, Y. Lupu, The online competition between pro- and anti-vaccination 
views, „Nature” 2020, nr 582, s. 230–233.
23  A. Windak, R. Niżankowski, W. Lukas, T. Tomasik, L. Panasiuk, M. Florek-Łuszcz-
ki, P. Paprzycki, A. Jankowska-Zduńczyk, A. Jakubiak, J. Łuczak, P. Lutomski, K. Golema,  
V. Kijowska, I. Barańska, R. Chmura, Raport „Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce - diagnoza 
i projekty zmian”, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Lublin 2019, [on-
line], http://www.zdrowie.gov.pl/epublikacja-57-poz_w_polsce_diagnoza_i_projekty_zmian.
html, (22.05.2020).
24  https://www.facebook.com/Szczepienia.info, (22.05.2020).
25  http://zaszczepsiewiedza.pl; https://www.facebook.com/akcjazaszczepsiewiedza, (22.05. 
2020).
26  https://www.ptwakc.org.pl/polskie-towarzystwo-wakcynologii/o-towarzystwie, (22.05. 
2020).
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adekwatna do wieku, wykształcenia i możliwości poznawczych odbiorców. 
Projektując działania prozdrowotne, konieczne jest wnikliwe zdiagnozowanie 
grupy docelowej pod kątem jej systemu wartości i norm, przekonań oraz po-
trzeb zdrowotnych27. Ułatwione zadanie w tym względzie mają lekarze POZ, 
pracujący w określonej społeczności lokalnej, co umożliwia im rozpoznanie 
barier oraz czynników sprzyjających upowszechnianiu szczepień wśród swo-
ich podopiecznych.

W projektowaniu działań profilaktycznych istotne jest eksponowanie  
w kierowanym do odbiorców przekazie wszelkiego rodzaju korzyści szczepień 
(np. utrzymanie lub poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej, uniknięcie 
powikłań pogrypowych, niezarażanie innych osób w otoczeniu, w tym człon-
ków rodziny czy w przypadku personelu medycznego – swoich pacjentów 
etc.), które jednocześnie będą się odnosić do wartości lub potrzeb beneficjen-
tów. Skuteczności przekazu sprzyja również użycie wszelkich sugestii, w jaki 
sposób rozwiązać dany problem (w omawianym przypadku – uniknąć zacho-
rowania na grypę), poprzez wskazanie działań, które chronią grupę docelową 
przed zagrożeniem (np. poprzez podanie konkretnych informacji, w jaki spo-
sób i gdzie można przyjąć szczepionkę)28. Ukierunkowuje to uwagę odbior-
ców na radzenie sobie z problemem oraz zmniejsza nieprzyjemne napięcie 
czy lęk (np. przed samym szczepieniem czy zachorowaniem). Wystąpieniu 
korzystnej reakcji odbiorcy sprzyja także zmniejszenie postrzeganych kosztów 
działania (np. udostępnianie informacji o nieodpłatnych lub częściowo od-
płatnych szczepieniach, dogodny dla pacjentów terminarz szczepień).

Niepoddawanie się szczepieniom może być również konsekwencją po-
strzeganego przez jednostki niskiego prawdopodobieństwa zachorowania 
na grypę oraz zagrożenia jej powikłaniami. Nie oznacza to jednak, że nale-
ży wzmacniać wśród odbiorców poczucie zagrożenia czy lęku przed chorobą. 
Badania pokazują, że w procesie zmiany ludzkich zachowań i postaw oraz 
ich utrwalaniu, o wiele lepsze efekty przynoszą wzmocnienia pozytywne, niż 
przekazy oparte na emocjach negatywnych29. W odniesieniu do szczepień, 
wzmocnienia pozytywne mogą być budowane poprzez nawiązanie do odpo-
wiedzialności za zdrowie własne oraz innych (np. rodziny czy pacjentów –  

27  D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna…, op. cit.; M. Synowiec-Piłat,  
A. Pałęga, Wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w tworzeniu i wdrażaniu projektów proz-
drowotnych [w:] red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Promocja zdrowia w działaniu. 
Od teorii do praktyki, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s. 51–86.
28  Ibidem.
29  A. Aronson, Człowiek istota społeczna…, op. cit.; M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, Wykorzy-
stanie narzędzi wpływu…, op. cit.
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w przypadku personelu medycznego). Perspektywa osiągnięcia korzyści na 
skutek podjęcia działania jest elementem gratyfikującym i pozytywnie moty-
wującym do aktywności. Natomiast, odwoływanie się w akcjach prozdrowot-
nych do wzmocnień negatywnych ma ograniczoną skuteczność ze względu na 
to, że tego rodzaju przekazy powodują nadmierną koncentrację odbiorców na 
nieprzyjemnych stanach emocjonalnych, co w konsekwencji sprzyja tworzeniu 
się poczucia bezsilności oraz bierności jednostki. Po drugie, zmiany zachowa-
nia będące efektem stosowania odwołań do negatywnych emocji (rodzaj kary), 
są krótkotrwałe, ponieważ zazwyczaj nie pociągają za sobą głębokiej zmiany 
postawy30.

Mając na uwadze wiarygodność przekazu, warto odwoływać się w me-
diach do wizerunków profesjonalistów medycznych, którzy sami się szczepią31. 
Jest to również istotne z tego względu, że udział profesjonalistów medycznych 
w akcjach i programach proszczepiennych zgodnie z zasadą zaangażowania  
i konsekwencji32, zwiększa prawdopodobieństwo ich dalszego angażowania się 
w działalność na rzecz upowszechniania szczepień zarówno w środowisku me-
dycznym, jak i wśród pacjentów i ich rodzin. Powyższą tezę zdają się potwier-
dzać wyniki badania prowadzonego przez NIZP-PZH, które pokazały, że 86% 
lekarzy praktyków, zaangażowanych w organizację i kwalifikację do szczepień 
ochronnych w ramach programu szczepień obowiązkowych, określiło siebie 
jako silnych zwolenników szczepień33.

Internet oraz media społecznościowe stwarzają twórcom interwencji proz-
drowotnych szerokie możliwości do angażowania i aktywizowania odbiorców 
w działania prozdrowotne. W związku z tym, że po zajęciu jakiegoś stanowi-
ska, podjęciu określonego zachowania ludzie są bardziej skłonni do ulegania 
dalszym prośbom, zgodnym z kierunkiem tego zaangażowania34, technika ta 

30  R.J. Gerrig, P. Zimbardo, M. Materska, J. Radzicki, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 
2012.
31  Relacja z konferencji prasowej „Szczepienia – lekarze dają przykład” [dostęp online z dnia 
22.05.2020]: https://www.termedia.pl/wartowiedziec/Lekarze-przekonuja-do-szczepien-prze-
ciwko-grypie,35805.html;

Szczepienia pracowników w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy [do-
stęp online z dnia 22.05.2020]: https://kampaniespoleczne.pl/glowny-inspektor-sanitarny 

-zabezpieczony-przed-grypa.
32  R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi - teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2009; M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, Wykorzystanie narzędzi wpływu…, 
op. cit.
33  P. Stefanoff, T. Sobierajski, H. Bulinska-Stangrecka, E. Augustynowicz, Exploring factors 
improving support for vaccinations among Polish primary care physicians, „PLOS ONE” 2020,  
nr 15(5), e0232722.
34  R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi…, op. cit.
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z powodzeniem może być również wykorzystywana przez medycznych influ-
encerów promujących szczepienia. Warto również pamiętać, że najbardziej 
skuteczne zaangażowanie ma charakter aktywny, publiczny, wymaga wysiłku 
i widziane jest przez jednostkę jako wewnętrznie motywowane (niewymuszo-
ne). W działalności influencerów godnymi polecenia są zatem takie działa-
nia angażujące odbiorców, jak konkursy, dyskusje, umieszczanie hasztagów 
promujących proszczepienne hasła, tzw. wyzwania (challenge), interaktywne 
zabawy czy gry etc.

Istotnym wydaje się również eksponowanie w podejmowanych w me-
diach społecznościowych interwencjach w kwestii odpowiedzialności za zdro-
wie swoje, członków rodziny i społeczności, w której funkcjonujemy, a także 
w przypadku przekazów kierowanych do personelu medycznego – za zdrowie 
i życie pacjentów.

Zakończenie

Ze względu na opisaną rolę personelu medycznego jako ważnego źró-
dła informacji na temat zdrowia oraz znaczenie wiedzy naukowej w podej-
mowanych przez jednostki decyzjach zdrowotnych, zwiększenie aktywności 
profesjonalistów medycznych w mediach społecznościowych niewątpliwie 
może przyczynić się do popularyzacji szczepień przeciwko grypie. Możemy 
tu mówić o sprzężeniu na rzecz budowania prozdrowotnych wyborów dwóch 
najważniejszych dla ludzi źródeł informacji na temat zdrowia – personelu me-
dycznego i Internetu. Warto jednak pamiętać o tym, by przekaz dotyczący 
szczepień był klarowny i oparty na empirii; pokazujący zalety, ale również 
podejmujący rzetelną dyskusję na temat ewentualnych zagrożeń. Tylko w ten 
sposób można budować zaufanie oraz przeciwdziałać szumowi informacyjne-
mu w kwestii szczepień w ogóle, w tym w kwestii szczepień przeciwko grypie. 
Zamieszczane przez profesjonalistów medycznych w mediach społecznościo-
wych, czy szerzej – w Internecie, przekazy na temat szczepień powinny odzna-
czać się rzetelnością i zgodnością z wykładnią nauki, a także być zróżnicowane 
ze względu na potrzeby dwóch rodzajów odbiorców: laików oraz przedsta-
wicieli środowiska medycznego, którzy z różnych względów nie szczepią się 
regularnie lub nawet są szczepieniom przeciwni.

W przekazach medialnych dotyczących upowszechniania szczepień 
przeciwko grypie jako formy profilaktyki, warto odwoływać się do atrakcyj-
nych dla grupy docelowej wartości i osób (autorytetów), koncentrować się 
na wzmocnieniach pozytywnych (obietnicach nagrody) oraz wiarygodności 
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przekazu, bowiem te właśnie cechy zwiększają prawdopodobieństwo iden-
tyfikacji odbiorcy zarówno z treścią przekazu, jak i z nadawcą komunikatu 
(medycznym influencerem), a w konsekwencji utrwalenia zachowań i postaw 
prozdrowotnych.
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FAMILY DOCTORS AS INFLUENCERS?  
POSSIBILITIES OF USING SOCIAL MEDIA  

TO PROMOTE INFLUENZA VACCINATION

Summary: Nowadays, the dissemination of the idea of vaccination 
against influenza, especially in the face of the growing popularity of an-
ti-vaccination movements, requires interventions targeted at the wider 
community. In this regard, the authors discuss the legitimacy, potential 
and barriers of using social media for promoting of vaccination. There 
is also a question of effectiveness of taking the role of influencer by 
family doctors to shape “fashion for vaccination” among both society 
and medical staff using social media tools.

Keywords: Family doctor, social media, influencer, vaccinations, influ-
enza, health promotion.




