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I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

1. Problem zdrowotny
Grypa jest chorobą zakaźną przenoszona drogą kropelkową powodowana przez wirus

grypy  zaliczany  do  grupy  ortomikrowirusów.  Grypa  sama  w  sobie  nie  jest  chorobą
groźną, niebezpieczne są natomiast jej powikłania zwłaszcza u osób starszych i małych
dzieci.  Do  najczęstszych  powikłań  można  zaliczyć:  zapalenie  mięśnia  sercowego,
zapalenie  opon  mózgowych,  niewydolność  nerek,  zapalenie  mięśni  i  stawów,  astmę,
zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego i inne.

Jedną  z  metod  zapobiegania  grypie  są  szczepienia  ochronne,  które  stanowią
bezpieczną i skuteczną metodę profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego
ryzyka.  Szczepienia  należy  wykonywać  przed  okresem  wzmożonych  zachorowań  na
grypę i choroby grypopodobne, tj. w miesiącach wrzesień, październik, listopad. Osoby
poddające się szczepieniu znacznie zmniejszają u siebie ryzyko zachorowania na grypę.
Szczepienia przeciwko grypie zmniejszają liczbę hospitalizacji, śmiertelności z powodu
grypy i powikłań oraz są z powodzeniem stosowane od 60 lat.

Wirusy grypy są zróżnicowane i łatwo ulegają mutacji, dlatego Światowa Organizacja
Zdrowia  co  roku  określa  skład  szczepionek,  przewidując  jakie  wirusy  mogą  być
przyczyną  zachorowań  w  następnym  sezonie.  Corocznie  winien  zaszczepić  się  jak
największy  odsetek  populacji.  W  Polsce  zarejestrowane  są  dwa  rodzaje  szczepionek
przeciwko grypie: szczepionki typu „split” zawierające rozszczepione wirusy oraz typu
„subunit” zawierające tylko podjednostki powierzchniowe wirusów grypy. 

Szczepienia przeciwko grypie nie są refundowane przez NFZ i nie każda osoba bierna
zawodowo,  może  pozwolić  sobie  na  zakup dodatkowego  środka  profilaktycznego.  Ze
względu na szerzący się rozmiar zagrożenia w postaci mnogich powikłań, postanowiono
podjąć  Program  szczepienia  profilaktycznego  przeciwko  grypie,  skierowany  do  grupy
najbardziej  narażonej  na  tą  chorobę,  czyli  osób  po  60  roku  życia.  Gminę  Kłodawa
zamieszkuje ok. 1555 osób we wskazanym przedziale wiekowym. 

2. Epidemiologia
W  Polsce  sezon  grypy  to  przełom  lutego  i  marca  –  wtedy  notuje  się  najwięcej

zachorowań.  Należy  zatem  szczepić  zanim  rozpocznie  się  sezon  epidemiologiczny.  
W  okresie  od  23  do  31  stycznia  2018  r.  zarejestrowano  w  Polsce  ogółem  259.405
zachorowań  i  podejrzeń  zachorowań  na  grypę.  Średnia  dzienna  zapadalność  wynosiła
75.02 na 100 tys.  ludności.  W województwie lubuskim w tym okresie  zarejestrowano
ogółem 4578 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność



wynosiła 50.05 na 100 tys. ludności. Stacje sanitarno – epidemiologiczne nie odnotowały
zgonów z powodu grypy.

Najlepszy  moment  do  przyjęcia  szczepionki  przeciwko  grypie  to  wrzesień  –
października - listopad, ponieważ: 

1. na  odpowiedź  immunologiczną  w  postaci  wytworzenia  się  odpowiedniego
poziomu przeciwciał ochronnych potrzeba od 10 do 14 dni;

2. u większości zdrowych dorosłych osób poziom przeciwciał osiąga maksimum
po  4  tygodniach,  w  ciągu  6  miesięcy  po  osiągnięciu  maksimum,  miano
przeciwciał spada, ale poziom ochronny jest utrzymywany przez 12 miesięcy
od zaszczepienia. W dużym stopniu zależy to jednak od wydolności  układu
odpornościowego.  Im  wyższa,  tym  poziom  przeciwciał  chroniący  przed
zakażeniem  jest  wyższy  i  dłużej  utrzymuje  się  
w organizmie. 

3. aby  zapewnić  optymalną  ochronę  przed  infekcją,  szczepienia  najlepiej
przyjmować przed spodziewaną aktywnością wirusa. 

3.   Populacja objęta Programem
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców zameldowanych na terenie

Gminy Kłodawa w wieku powyżej 60 roku życia. Populacja objęta Programem stanowi
grupę  osób,  u  których  ryzyko  powikłań  pogrypowych  jest  większe,  a  sam  przebieg
leczenia  jest  trudniejszy  i  wymaga  większych  kosztów.  Potencjalna  populacja  liczy
łącznie  1555  osób.  Przewiduje  się,  że  w  roku  2018  i  2019  można  będzie  objąć
szczepieniami  1000  osób  (tzn.  500  osób  w 2018  roku,  co  stanowi  32,15  %populacji
docelowej  oraz  500  osób  w  2019  roku,  co  stanowi  32,15  %populacji  docelowej).
Zaznaczyć  należy,  że  w  przypadku  zgłoszenia  się  do  zaszczepienia  większej  niż
przewidywana  liczby  osób  zostaną  uruchomione  dodatkowe  środki  finansowe
pozwalające na wykonanie wszystkich szczepień.  

4. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia Programu
Grypa jest chorobą ogólnospołeczną. Możliwość zaszczepienia się przeciwko wirusom

grypy może stanowić u osób powyżej 60 roku życia szanse na zdrowsze życie. 
Szczepienie jest jedyną metodą, która może ustrzec przed zachorowaniem. Konieczne

jest  powtarzanie  szczepień  co  roku  ze  względu  na  zmieniający  się  antygen  wirusa
powodującego zachorowania i w konsekwencji inny rekomendowany przez WHO, skład
szczepionki.  Szczepienie przeciwko grypie  należy przeprowadzić  przed spodziewanym
wystąpieniem epidemii grypy.  Nowoczesne szczepionki nie zawierają żywych wirusów
grypy, nie mogą więc spowodować zakażenia wirusem i zachorowania. Organizmy osób
w  starszym  wieku  po  zaszczepieniu  zyskują  dużą  ochronę  przed  niebezpiecznymi
powikłaniami pogrypowymi.

II. CELE PROGRAMU 

1. Cel główny
Poprawa stanu  zdrowia  mieszkańców Gminy Kłodawa  powyżej  60-go  roku  życia,

mieszkających na terenie Gminy Kłodawa poprzez przeprowadzenie programu szczepień
ochronnych przeciw grypie. 

2. Cele szczegółowe



 przebadanie  i  zaszczepienie  jednorazową  dawką  szczepionki  jak
największej  liczby osób  powyżej  60 roku  życia  zamieszkujących  na
terenie Gminy Kłodawa, 

 zmniejszenie  zachorowalności  na  grypę  wśród  mieszkańców  Gminy
Kłodawa – kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 60 lat,

 zmniejszenie liczby zgonów w wyniku grypy i jej powikłań, 
 zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców Gminy Kłodawa o grypie i jej

powikłaniach, 
 uzyskanie  możliwie  jak  najwyższej  liczby  osób  uczestniczących  w

programie,
 zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. 

3. Oczekiwane efekty
Spadek częstotliwości występowania epidemii grypy i powikłań pogrypowych.

4. Mierniki efektywności 
 liczba zaszczepionych osób powyżej 60 roku życia, 
 liczba osób powyżej 60 roku życia hospitalizowanych z powodu grypy

i jej powikłań, 
 liczba  zgonów  wywołanych  infekcją  wirusem  grypy  lub  będących

skutkiem powikłań pogrypowych, 
 spadek zachorowalności na grypę w gminie w całej populacji, 
 spadek zachorowalności na grypę w grupie osób zaszczepionych.  


III. ADRESACI PROGRAMU

1. Oszacowanie populacji, której włącz  enie do Programu jest możliwe
Jako  grupę  docelową  wskazano  osoby  stanowiące  grupę  tzw.  podwyższonego

ryzyka  zachorowania  na  grypę  tj.  mieszkańców  Gminy  Kłodawa  od  60  roku  życia
zameldowanych na terenie Gminy Kłodawa. Według danych pozyskanych z Programu  
E-lud (Ewidencja ludności) liczba ta wynosi 1555 osób. Planuje się, że do Programu:

 w 2018 przystąpi ok. 500 osób od 60 roku życia, 
 w 2019 przystąpi ok. 500 osób od 60 roku życia.

W każdym kolejnym roku kalendarzowym dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie
liczby osób po 60 roku życia zgodnie z aktualnym stanem zameldowania. 
Program będzie  miał  też  aspekt  edukacyjny  dotyczący  m.in.  prawidłowego stosowania
antybiotyków celem ochrony ich skuteczności, informacji na temat niebezpieczeństw jakie
niosą ze sobą infekcje wywołane wirusem grypy, popularyzacji szczepień ochronnych jako
profilaktyki chorób zakaźnych, postepowania w razie wystąpienia NOP – Niepożądanych
Odczynów Poszczepiennych. 

    
 2. Tryb zapraszania do Programu

 informacja na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodawa,
 informacja  w  podmiotach  leczniczych  wykonujących  szczepienia;

podmiot  leczniczy,  który  otrzyma  środki  finansowe  zobowiązany
będzie do informowania pacjentów o szczepieniach, 

 informacja od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek, 
 wykorzystanie materiałów dostępnych do promocji szczepień ze strony

internetowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.  

    IV. ORGANIZACJA PROGRAMU



 
      1. Części składowe, etapy, i działania organizacyjne

 promocja akcji szczepienia, 
 realizator Programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu, 
 szczepionka musi posiadać zgodę na dopuszczenie do obrotu wydaną

przez Prezesa  Urzędu Rejestracji  Produktów Leczniczych,  Wyrobów
Medycznych  
i  Produktów  Biobójczych  oraz  spełniać  następujące  kryteria:
wyprodukowana  wg  najnowocześniejszych  technologii,  wysoka
skuteczność i bardzo dobra tolerancja. 

     2. Planowane interwencje
 przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
 każda  osoba  po  60  roku  życia,  która  zgłosi  się  do  podmiotu

realizującego  Program  zostanie  przebadana  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepiona, 

 podczas  wizyty  lekarskiej  będzie  prowadzona  edukacja  na  temat
pozytywnych  skutków  szczepień  oraz  profilaktyki  grypy.  Osoby
zaszczepione  będą  także  poinformowane  o  postepowaniu  w  razie
wystąpienia NOP – Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.

 szczepienia będą bezpłatne i dobrowolne, 
 wśród szczepionek dostępne będą szczepionki, które będą zalecane w

danym  roku  realizacji  programu,  zakup  szczepionek  będzie
realizowany  przez  podmiot  leczniczy,  który  otrzyma  środki  na
realizację umowy.  

 realizator Programu,  wyłoniony w drodze konkursu, winien posiadać
wyspecjalizowaną  kadrę  i  zdolności  finansowe  umożliwiające
realizacje Programu w oparciu o wymogi określone w umowie.

     3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
Do Programu kwalifikowane będą osoby, które spełniają następujące warunki: 

 wiek od 60 lat,
 są zameldowanie na terenie Gminy Kłodawa,
 co do których stwierdzony zostanie brak przeciwwskazań lekarskich do

zaszczepienia,
 wyrażą pisemną zgodę na szczepienie. 

     4. Zasady udzielania świadczeń w ramach Programu
Świadczenie w postaci wykonania szczepienia przeciwko wirusowi grypy otrzyma

każda osoba, która została zakwalifikowana do Programu. 

5. Sposób  powiązania  działań  Programu  ze  świadczeniami  zdrowotnymi
finansowanymi ze środków publicznych

Szczepienia przeciw wirusowi grypy nie są refundowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.

6. Sposób  zakończenia  udziału  w  Programie  i    możliwości  kontynuacji
otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników Programu, jeżeli istnieją
wskazania 



Pełne  uczestnictwo  w  Programie  polega  na  zrealizowaniu  schematu  szczepień
szczepionką przeciwko wirusowi grypy. Zakończenie udziału w Programie jest możliwe
na każdym etapie programu.

7. Bezpieczeństwo planowanych interwencji
Program szczepień będzie realizowany przez jednostki medyczne, które zostaną wybrane
do realizacji programu w drodze konkursu ofert.  W Programie będą użyte szczepionki
przeciwko wirusowi grypy, zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce, wybrane na
podstawie opinii lekarza specjalisty.

8.  Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji Programu
Realizator  Programu  zostanie  wyłoniony  w  drodze  konkursu  ofert.  Realizator
zobowiązany będzie spełnić warunki wykonywania szczepień ochronnych, w tym: 

 szczepienia  będą  przeprowadzane  przez  personel  medyczny  –
pielęgniarki  posiadające  ukończony  kurs  w  zakresie  wykonywania
szczepień ochronnych pod nadzorem lekarskim, 

 szczepienia będą realizowane w pomieszczeniach, które pod względem
technicznym  i  sanitarnym  spełniają  wymagania  określone  w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Realizator będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z realizacji Programu. Etap
szczepień  zostanie  podsumowany  przez  realizatora  pisemną  informacją  o  przebiegu
szczepień oraz liczbie zaszczepionych osób. Na zakończenie realizacji Programu osoby
objęte Programem szczepień wypełnią ankietę badania satysfakcji ze sposobu realizacji
programu i jakości udzielonych świadczeń (wzór w załączniku nr 1 do Programu).

V. KOSZTY

      1. Koszty jednostkowe
      Planuje  się,  że koszt szczepienia jednej osoby,  tj.  koszt zakupu szczepionki wraz z  
      kosztem  szczepienia,  kosztem  kwalifikacji  do  szczepienia  oraz  kosztem  akcji
      informacyjnej nie przekroczy kwoty 45,00 zł.

      2. Planowane koszty całkowite
      Planowany całkowity koszt Programu to 45.000,00 zł. 
      Środki na realizację Programu zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Kłodawa na rok 
      2018 w kwocie  22.500,00  zł,  na  rok  2019 w kwocie  22.500,00  zł.  Koszt  akcji   
      informacyjnej nie przekroczy kwoty 1% całości kosztów.  W przypadku konieczności  
      zwiększenia środków na realizację programu planuje się zwiększenie środków budżetu 
      w  celu objęcia szczepieniem wszystkich chętnych.  

      3. Źródła finansowania, partnerstwo
      Szczepienia  przeciwko  wirusowi  grypy  w  ramach  proponowanego  Programu   
      sfinansowane zostaną w całości z budżetu Gminy Kłodawa. 

      4. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest  
      optymalne  
      Szczepieniu powinny poddać się zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka wystąpienia 
      powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy 
      wysokiego ryzyka. 
   



      VI. MONITOROWANIE I EWALUACJA

      1. Ocena zgłaszalności do   Programu   
      Informacja o ilości uczestników będzie znana po zakończeniu Programu na podstawie list 
      uczestnictwa. Zgłaszalność do Programu zweryfikowana będzie na podstawie listy osób, 
      które  zakończyły  szczepienia.  Ocena  zgłaszalności  do  Programu  będzie  również  
      uwzględniała  liczbę  osób,  które  nie  zakwalifikowały  się  do  szczepień  z  powodu  
      przeciwwskazań lekarskich. 

      2. Ocena jakości świadczeń w Programie
      Wszyscy uczestnicy Programu zostaną poinformowani o możliwości zgłaszania uwag 
      pisemnych do organizatorów szczenienia w zakresie jakości uzyskanych świadczeń.  
      Informacje te posłużą do wykrycia potencjalnych zagrożeń w realizacji Programu, a to 
      z kolei przyczyni się do ich wyeliminowania. 
      Po  zakończeniu  szczepienia  uczestnicy  Programu  wypełnią  anonimową  ankietę  
      ewaluacyjną, dotyczącą badania satysfakcji  ze sposobu realizacji Programu i jakości  
      udzielonych świadczeń (wzór w załączniku nr 1 do Programu).

       3. Ocena efekt  ywności Programu
       Ocena  efektywności  Programu  zostanie  przeprowadzona  na  danych  będących  
       w dyspozycji  realizatora  programu zdrowotnego dotyczących  liczby hospitalizacji  
       z powodu chorób wywołanych wirusem grypy.

       4. Okres   realizacji Programu
       Program polityki  zdrowotnej  pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko
       grypie osób po 60 roku życia w gminie Kłodawa na lata 2018 – 2019”, zostanie   
       zrealizowany  w okresie od października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz od    
       października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 

       ZAKOŃCZENIE
       Program ma charakter otwarty. W razie potrzeby Program będzie modyfikowany. 
       

       Opracowano na podstawie:

       1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
       z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
      2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac
      nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych. 
     3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów 
     zdrowotnych. 


