Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych daje gminom możliwość opracowywania i realizacji programów
zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców.
Zgodnie z art. 48a ust.11 powyższej ustawy wdrożenie, realizacja i finansowanie programu
polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo
pozytywnej opinii, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w sprawie
projektu programu polityki zdrowotnej.
Prezentowany projekt uchwały dotyczy „Programu szczepień profilaktycznych przeciw
grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia” na lata 2018 - 2019. Został on
przekazany, do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem jego
zaopiniowania i uzyskał ocenę pozytywną.
Niniejszy program polityki zdrowotnej nie ma odpowiednika w zakresie świadczeń
gwarantowanych przez NFZ. Szczepienia przeciw grypie nie mieszczą się w katalogu
świadczeń gwarantowanych, natomiast są szczepieniami zalecanymi.
Program realizowany będzie w okresie od 1 września do 30 listopada, w latach 2018 –
2019. Sfinansowany zostanie ze środków budżetu miasta Hajnówka. Roczny koszt realizacji
programu w 2018 i 2019 roku wyniesie po 18 000 zł. Każdego roku podczas realizacji
programu zaszczepionych zostanie ok 450 osób.
Z programu będą mogły skorzystać osoby:
- zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka,
- w wieku powyżej 65 roku życia,
- u których lekarz nie stwierdził żadnych przeciwwskazań medycznych do wykonania
szczepienia,
- które wyraziły pisemną zgodę na zaszczepienie.
Realizator lub realizatorzy programu (placówki medyczne) wyłonione zostaną w konkursie
ofert.
W ramach programu przewidziana została akcja informacyjna, mająca na celu
rozpowszechnienie informacji o programie, kryteriach kwalifikacji do programu. Informacje
te zamieszczone zostaną przez placówki medyczne realizujące program na ich stronach
internetowych i tablicach informacyjnych oraz znajdą się także na stronie internetowej miasta
Hajnówka i tablicach informacyjnych znajdujących się wewnątrz urzędu.
Rekrutacja, rejestracja uczestników programu i zakup szczepionek przeprowadzone
zostaną przez realizatora/realizatorów programu.
W ramach programu, wśród jego uczestników przeprowadzone zostanie badanie lekarskie,
kwalifikujące do szczepienia. Zaszczepione zostaną osoby, u których lekarz nie stwierdził
medycznych przeciwwskazań do wykonania szczepienia.
Przewidziana została także akcja edukacyjna. Podczas badania kwalifikującego do
szczepienia lekarz przeprowadzi edukację uczestników programu na temat profilaktyki grypy,
roli szczepień ochronnych w profilaktyce, postępowania w przypadku ewentualnego
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Na zakończenie programu jego uczestnicy wypełnią anonimową ankietę, na podstawie
której zbadana zostanie ich satysfakcja z udziału w programie i oceniona jakość usług
świadczonych w programie.
W Polsce w zależności od sezonu epidemicznego, rejestruje się od paruset tysięcy do paru
milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Szczepienia przeciw grypie
rekomendowane są m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WTO), Amerykański

Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), Komisję Europejską, Główny Inspektorat Sanitarny,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Rada Miasta Hajnówka chcąc podjąć działania zmierzające do polepszania stanu zdrowia
osób starszych mieszkających w mieście oraz zwiększenia im dostępu do szczepień, uchwala
„Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku
życia”, na lata 2018 – 2019.

