UCHWAŁA NR XLIII/1015/13
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014 – 2020”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późn. zm. ), art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm. ), art. 48 pkt 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.
1027 z póź. zm.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” wraz z zasadami
jego finansowania - zwany dalej Programem - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Corocznie zapewnić w budżecie miasta środki na realizację Programu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Jerzy Forajter
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/1015/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI
ZDROWIA DLA MIASTA KATOWICE
NA LATA 2014-2020
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Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020
opracował Zespół Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia powołany przy Urzędzie
Miasta Katowice w składzie:
-Przewodnicząca: Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice,
-Z - ca Przewodniczącej: Małgorzata Moryń - Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki
Spolecznej Urzędu Miasta Katowice,
Członkowie Zespołu:
- prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii
dziecięcej,
- dr n. med. Jarosław Derejczyk - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii, Koordynator
Prac Zespołu,
- prof. dr hab. n. med. Jan Duława - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych,
-

mgr
Jolanta
w Katowicach,

Kolanko

-

Państwowy

Powiatowy

Inspektor

Sanitarny

- dr hab. n. med. Bogdan Michalski - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii
onkologicznej,


dr hab. n. med. Lidia Postek - Stefańska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
stomatologii dziecięcej,

- prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny
ratunkowej
- prof. dr hab. n. med. Halina Woś - Kierownik Kliniki Pediatrii Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II w Katowicach,
- mgr Katarzyna Stolecka – Szymoszek – Inspektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Katowice,
- mgr Jolanta Wolanin- Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Katowice
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I. WSTĘP:
Miasto Katowice, jako gmina i miasto na prawach powiatu, odpowiedzialne za realizację
ustawowo nałożonych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia od wielu lat podejmuje
przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców.
W celu kontynuacji podjętych działań na rzecz zaspakajania potrzeb zdrowotnych społeczności
Katowic do współpracy zaproszono specjalistów i konsultantów wojewódzkich
z poszczególnych dziedzin medycyny:
-pediatria,
-stomatologia dziecięca,
-onkologia ginekologiczna,
-chirurgia dziecięca,
-geriatria,
-choroby wewnętrzne,
-epidemiologia i choroby zakaźne,
- medycyna ratunkowa
Celem tak utworzonego Zespołu Konsultacyjnego było opracowanie długoletniego Programu
Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020.
Zespół Konsultacyjny opracował następujące programy zdrowotne:
1) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego
narażenia,
2) Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice,
3) Profilaktyczna opieka nad uczniami,
4) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice
na lata 2014-2020.
5) Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół
podstawowych miasta Katowice,
6) Program profilaktyki zachorowań na grypę – "Słoneczna Jesień",
7) Program profilaktyki dla osób " trzeciego i czwartego wieku",
Opracowane projekty programów zdrowotnych zostały przesłane, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych
w Warszawie. Termin przesłania opinii przez AOTM ( 3 miesiące od daty otrzymania ) minął w
dniu 13.08.2013r. Dla czterech spośród ww. Programów, nie otrzymano w ww. terminie
opinii AOTM, tj.:
1) Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice,
2) Profilaktyczna opieka nad uczniami,
3) Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół
podstawowych miasta Katowice,
4) Program profilaktyki dla osób “ trzeciego i czwartego wieku”
Dodatkowo program zakłada kontynuację Programu profilaktyki i edukacji przedporodowej
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" Szkoła rodzenia", realizowanego od 2011r.
Zaplanowane do realizacji programy profilaktyczne skierowane są na działania z zakresu
promocji zdrowia poprzez szeroko pojętą edukację na temat zdrowego stylu życia
i zapobieganie chorobom, profilaktykę chorób poprzez organizowanie i finansowanie badań
profilaktycznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do
różnych grup wiekowych.
Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020 wyznacza
kierunki działań Miasta Katowice w zakresie poprawy jakości życia i stanu zdrowia społeczności
Katowic. Planowane w ramach Programu działania są wynikiem dogłębnej analizy sytuacji
zdrowotnej mieszkańców Katowic, dokonanej na podstawie danych demograficznych,
epidemiologicznych i środowiskowych.
Każdy z opracowanych programów zdrowotnych wyznacza cele główne i cele szczegółowe,
jednakże wszystkie one służą realizacji celu nadrzędnego Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, który zakłada poprawę zdrowia i jakości życia
mieszkańców Katowic.
Założeniem jest, aby programy zdrowotne organizowane i finansowane przez miasto Katowice
uzupełniały ofertę profilaktyczną Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach Programu planuje się dalszą współpracę ze Śląskim Oddziałem NFZ poprzez
podjęcie takich działań, które umożliwią mieszkańcom Katowic korzystanie z bezpłatnych badań
profilaktycznych organizowanych i finansowanych w danym roku przez Śl. O.W. NFZ. Po stronie
NFZ będzie finansowanie świadczeń profilaktycznych, a po stronie miasta Katowice dostarczenie
mieszkańcom informacji o celach i zasadach uczestnictwa w programach zdrowotnych, oraz
placówkach służby zdrowia na terenie miasta, gdzie mieszkańcy będą mogli z nich skorzystać.
Kontynuacja tej współpracy pozwoli na racjonalne wykorzystanie środków finansowych
przeznaczonych na świadczenia profilaktyczne zarówno ze strony NFZ jak i miasta Katowice oraz
zapobiegnie finansowaniu tych samych zadań z dwóch źródeł.
Założeniem Programu oprócz realizacji programów zdrowotnych opracowanych przez
członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i promocji zdrowia jest również:
- monitorowanie i aktualizowanie informacji dotyczących realizacji programów profilaktycznych
skierowanych do mieszkańców miasta finansowanych z różnych źródeł, ( Śl. O. W. NFZ, MZ) i
informowanie mieszkańców o możliwości korzystania z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych,
- współpraca z NFZ w zakresie realizacji programów zdrowotnych,
- współpraca z organizacjami humanitarnymi, pozarządowymi, związkami wyznaniowymi,
parafiami, celem szerzenia oświaty zdrowotnej i propagowania wiedzy z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia,
- prowadzenie działań na rzecz wysokiej zgłaszalności pacjentów do programów profilaktycznych
( w zależności od potrzeb i możliwości finansowych będzie to: przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji do środków masowego przekazu, plakaty, ulotki, promocja programów zdrowotnych na
stronach internetowych, itp. )
- organizowanie i prowadzenie akcji dotyczacych szeroko pojetej promocji i profilaktyki zdrowia,
- kontrola jakości świadczeń wykonywanych przez poszczególnych realizatorów w ramach
programu profilaktycznego, w tym kontrola dokumentacji medycznej oraz kwalifikacji kadry
realizatorów oraz wyposażenia ośrodków biorących udział w realizacji programów,
- konsultacje merytoryczne dla realizatorów programu,
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- dokonywanie okresowej oceny realizacji zadań programu w ramach prac Zespołu Konsultantów
ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w mieście Katowice.
II. SYTUACJA ZDROWOTNA MIESZKAŃCÓW KATOWIC
1. Sytuacja demograficzna.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach na dzień 31.12.2011r.
zamieszkiwały 309.304 osoby. W porównaniu do roku 2010, kiedy liczba ludności wynosiła
306.826 osób, nastąpił wzrost liczby ludności o 2.478. Jednak w porównaniu z latami
wcześniejszymi zauważalna jest stała tendencję spadkowa liczby ludności – dla przykładu w 2004
r. liczba ta wynosiła 319.904 ( liczba ludności Katowic w przeciągu 7 lat zmniejszyła się o 10.600
osób, co stanowi 3,3 % ). Zjawisko to ma bezpośredni związek z występującym w całym kraju
ujemnym przyrostem naturalnym, który w Katowicach w 2011 r. kształtował się na poziomie minus
957. Przyczynami zjawiska depopulacji są również: spadek liczby zawieranych małżeństw,
późniejszy wiek zawierania małżeństw, późniejszy wiek urodzenia pierwszego dziecka, czynniki
ekonomiczne i społeczne, zmiana postaw i mentalności młodego pokolenia oraz ujemne saldo
migracji.
Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, tj. 64,3 %,
najmniejszą liczebnie grupą jest grupa osób w wieku przedprodukcyjnym, które stanowią zaledwie
14,5 % ogółu populacji. W ostatnich latach następuje stały i ciągły wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym. Obecnie w Katowicach odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 21,2 %, i
w porównaniu z rokiem 2004, kiedy wynosił 18,2 % wzrósł o 3 % . Według norm ONZ
przekroczenie odsetka osób w wieku poprodukcyjnym powyzej 16% oznacza przekroczenie progu
zaawansowanej starości demograficznej.
Przy utrzymującym się stale niżu demograficznym społeczeństwo Katowic będzie społeczeństwem
starzejącym się, co pociągnie za sobą oczywiste konsekwencje w postaci wzrostu kosztów leczenia
i opieki nad ludźmi starszymi.
Stąd tak ważna rola profilaktyki i promocji zdrowia jako sposobu na opóźnienie wystąpienia
chorób, których jednym z czynników ryzyka jest zaawansowany wiek.
2. Główne problemy zdrowotne mieszkańców Katowic.
Ocena problemów zdrowotnych przeprowadzona na podstawie analizy danych epidemiologicznych
wskazuje, że najczęstszymi przyczynami zgonów na terenie miasta Katowice w 2010r. były:
- choroby układu krążenia, ( 43,3% )
- nowotwory złośliwe, ( 27,9 % )
w tym:
·oskrzeli i płuc,
·piersi,
·szyjki macicy,
· prostaty,
·jelita grubego
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- przyczyny zewnętrzne ( urazy, wypadki - 6,4% )
Poważnymi problemami zdrowotnymi stwierdzanymi u dzieci są wady postawy, otyłość, oraz
próchnica zębów. W nadchodzących latach najszybciej będą wzrastały trendy umieralności
z powodu miażdżycy. W planowaniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta i w dążeniu do
poprawy wskaźników zdrowotności, poza opisanymi priorytetami uznano za niezwykle istotne
kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z racjonalnym odżywianiem w połączeniu z
promowaniem aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez sport i rekreację jako najlepszego
sposobu
profilaktyki wielu chorób ściśle współistniejacych z nadwagą i otyłością.
Priorytetem jest również optymalne wykorzystywanie istniejącej bazy diagnostycznej i
funkcjonującej oferty badań profilaktycznych oraz dotarcie z ofertą badań profilaktycznych do grup
o zmniejszającym się statusie socjo - ekonomicznym i izolowanych społecznie. Takimi
przesłankami kierowali się członkowie Zespołu Konsultacyjnego przy wyborze szczegółowych
programów zdrowotnych.
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STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW W KATOWICACH NA TLE
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Źródło: Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach - Ośrodek Analiz i Statystyki
Medycznej
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III. Cele Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata
2007-2013:
1. Cel główny:
Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Katowic
2.Cele szczegółowe dotyczą:
1)zmiany stylu życia mieszkańców miasta na prozdrowotny,
2) zmniejszenia różnic w stanie zdrowia wynikających z ograniczeń w dostępie do świadczeń
zdrowotnych,
3) zapewnienie mieszkańcom Katowic dobrego dostępu do usług medycznych z zakresu
profilaktyki i promocji zdrowia,
4) zapewnienie mieszkańcom Katowic informacji nt. zasad zdrowego stylu życia, promocji zdrowia
i profilaktyki chorób.

IV.Programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców
Katowic - na lata 2014-2020:
Założone cele Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 20142020 będą realizowane w kolejnych latach przy uwzględnieniu zmieniającej się sytuacji zdrowotnej
mieszkańców. Będą to m.in. następujące działania:

Id: 38797813-D4BA-493C-9AD0-E0779FF18929. Podpisany

Strona 9

1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia”

Okres realizacji programu: lata 2014 – 2020

Autorzy programu:
- mgr Jolanta Kolanko,
- prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
- prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Opinia Agencji Technologii Medycznych:
- pozytywna
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I) OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO
1). Streptococcus pneumoniae jako przyczyna zakażeń u dzieci do lat 5
Streptococcus pneumoniae (pneumokok, dwoinka zapalenia płuc) gram-dodatnia bakteria
wytwarzająca otoczkę wielocukrową, będącą jej najważniejszą formą zjadliwości, wywołuje
zakażenia inwazyjne określane wspólnie mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej: (1)
- zapalenie płuc z bakteriemią,
- sepsę,
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Dodatkowo jest przyczyną innych zakażeń t. j.:
- ostrego zapalenia ucha środkowego,
- zapalenia płuc (2),
- zapalenia zatok,
- zaostrzenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc,
- zapalenia spojówek,
- zapalenia otrzewnej (3),
- zapalenia stawów (3).
Zarówno w przypadku posocznicy, jak i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez
pneumokoki śmiertelność wynosi 15-25% (1). Mogą również wystąpić powikłania zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych t. j.: wodogłowie, padaczka, niedowłady lub porażenia spastyczne,
niedowłady nerwów czaszkowych, zaburzenia słuchu (2).
Bakteria wywołuje najczęściej zachorowania inwazyjne u dzieci do 5 roku życia i osób powyżej 60
roku życia (4).
Znaczący jest również fakt rosnącej oporności pneumokoków na penicylinę lub cefalosporyny III
generacji oraz meropenem. Oporność na antybiotyki jest najczęściej rozpoznawana w przypadków
szczepów bakterii izolowanych od dzieci do 2 roku życia (1). Europejska Agencja Leków (EMA –
European Medicines Agnecy) oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC –
European Centre for Disease Prevention and Control) wymieniają S. pneumoniae oporne na
penicylinę (PRP) jako jedną z bakterii najczęściej wywołujących bakteriemię, cechujących się
szczególną opornością (5).
Pneumokoki występują w jamie nosowo-gardłowej u 5-25% zdrowych osób, w przypadku dzieci
od 6 miesiąca życia do 5 roku życia odsetek nosicieli bakterii wynosi 80-98% (6). Szczególnie
narażoną grupą osób na kolonizację omawianymi drobnoustrojami są dzieci uczęszczające do
żłobków, przedszkoli lub przebywające w domach dziecka. Z uwagi na korzystne warunki
rozprzestrzeniania się drobnoustroju w zamkniętych środowiskach dziecięcych może dochodzić nie
tylko do kolonizacji ale i wielokolonizacji, różnymi gatunkami drobnoustrojów lub różnymi
szczepami jednego gatunku drobnoustroju. W przypadku ostatniego z opisanych wariantów mogą to
być szczepy o różnej wrażliwości na antybiotyki lub charakteryzujące się różnicami w zakresie
serotypów. Opisana sytuacja może wpływać niekorzystnie zarówno na skuteczność terapii, jak i
szerzenie się zakażeń (7).
Z przeprowadzonych na terenie Polski badań wynika, że w przypadku dzieci uczęszczających do
żłobków i przedszkoli poziom nosicielstwa przekracza 60%, w porównaniu do poziomu 22% stwierdzanego u dzieci przebywających w domach (6).
Z uwagi na niedojrzałość układu odporności małych dzieci, są one szczególnie narażone na
zakażenia wywołane przez bakterie z otoczką polisacharydową w tym Streptococcus pneumoniae
(8).
Istnieje możliwość uodpornienia przeciwko pneumokokom dzieci do lat 5 poprzez szczepienia
szczepionką skoniugowaną PCV10 lub PCV13. W przypadku pierwszego z preparatów szczepionka
zawiera polisacharydy pneumokokowe serotypów: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (9). W
przypadku drugiego z wymienionych preparatów dodatkowo w składzie występują serotypy 3, 6A, 19A
(10).
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2 ) Epidemiologia zakażeń pneumokokowych
Zapadalność dzieci na choroby wywołane przez pneumokoki w Europie wynosi rocznie średnio 1023/100 000 mieszkańców, w USA wskaźnik ten sięga 72-145/100 000. W skali globalnej liczba
zakażeń inwazyjnych u dzieci do lat 2 szacowana jest na 160/100 000 rocznie (6).
Zapadalność w Polsce na inwazyjną chorobę pneumokokową, zgodnie z badaniami KOROUN
obejmującymi lata 2006-2010, wynosiła u dzieci do 5 roku życia 3,43/100 000, natomiast w
przypadku dzieci do 2 roku życia 5,17/100 000 (1). Należy podkreślić, że dane na temat
zapadalności nawet na inwazyjną chorobę pneumokokową są w Polsce niedoszacowane.
Przypuszczalnie wynika to z niedostatecznej ilości posiewów krwi lub wykonywania ich po
antybiotykoterapii. Na fakt niedoszacowania wskazuje m. in. 40% udział pneumokokowych zapaleń
opon mózgowo-rdzeniowych wśród ogólnej liczby przypadków inwazyjnej choroby
pneumokokowej, podczas gdy w innych krajach odsetek ten wynosi 4-8% (1).
W 2010r. na terenie kraju w porównaniu do roku 2009 odnotowano wzrost zapadalności
zarówno na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (o 10,3%) jak i sepsę (o 32,2%) wywołane
przez Streptococcus pneumoniae (11). Pneumokok był główną przyczyną bakteryjnych zapaleń
opon mózgowo-rdzeniowych o ustalonym czynniku etiologicznym występujących na terenie Polski
w roku 2010 i stanowił przyczynę 19,3% zachorowań wśród dzieci do czwartego roku życia (12).
Wieloośrodkowe badania zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową prowadzone na
terenie Polski wykazało zapadalność u dzieci do lat 2 rzędu 19/100 000, co daje wynik podobny jak
w innych krajach europejskich (13).
Analiza bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta Katowice w zakresie inwazyjnej
choroby pneumokokowej wskazuje na utrzymujący od 2010r. spadek zachorowań. W 2012r. nie
odnotowano
żadnego
zachorowania
na
terenie
miasta
(Wykres
nr
1),
w analogicznym okresie czasu na terenie Polski odnotowano wskaźnik zapadalności
0,93/100 000 mieszkańców, co stanowiło spadek w stosunku do zapadalności w roku 2011
(1,12/100 000) (14). Jednocześnie w mieście Katowice obserwowany jest trend rosnący w zakresie
zapadalności dotyczącej zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii,
zapadalność w minionym roku wynosiła 3,88/100 000 (w 2011r. – 0,66) (Wykres nr 2), analogiczny
wskaźnik na terenie Polski wynosił 1,55/100 000 (w 2011r. – 1,28) (14).

Wykres nr 1. Zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową na terenie miasta Katowice
(wskaźnik zapadalności na 100 000 mieszkańców).
Dostępne dane statystyczne dotyczące lokalnych zakażeń wywołanych przez Streptococcus
pneumoniae są ograniczone do przypadków inwazyjnych, których obowiązek zgłaszania przez
lekarzy wynika z regulacji prawnych (15). Można przypuszczać, że brak zachorowań w roku 2012,
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i stwierdzana od 3 lat tendencja spadkowa wynikają z niedostatecznej diagnostyki pozwalających
na identyfikacje czynników etiologicznych w przypadkach „nieokreślonych”. Dodatkowo na
bieżącą sytuację epidemiologiczną w zakresie zachorowań wywołanych przez pneumokoki,
wpłynęła realizacja „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007 –
2013”. W/w program zakładał realizację szczepień w grupach dzieci szczególnie narażonych na
zakażenie, nie objętych szczepieniami obowiązkowymi, w tym: dzieci uczęszczających do Żłobka
Miejskiego, dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci z rodzin
zastępczych.

Wykres nr 2 Zapadalność na zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii na terenie miasta
Katowice w latach 2003-2012 (wskaźnik zapadalności na 100 000 mieszkańców)

3) Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja
kwalifikująca się do włączenia do programu
Aktualnie populacja dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie miasta wynosi 16 190 dzieci. Z uwagi
na ograniczenia finansowe spośród populacji dzieci do lat 5 wytypowano grupy dzieci szczególnie
narażonych na zakażenie.
Do programu planowana jest do włączenia populacja dzieci do 5 roku życia:
– uczęszczających do żłobka;
– przebywających w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
– przebywających pod opieką rodzin zastępczych.

4) Obecne postępowanie w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych u
dzieci do lat 5 z uwzględnieniem świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych
Szczepienia obowiązkowe grup ryzyka przeciwko pneumokokom wprowadzono w Polsce w 2008
roku (16). Aktualnie zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013
(17), szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae przewidziane są dla
(18):
– narażonych w sposób szczególny na zakażenie (szczepienia obowiązkowe):
a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
- po urazie lub z wada ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekiem
płynu mózgowordzeniowego,
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-zakażone HIV,
- po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub
- po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed
- wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,
b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
- chorujące na:
- przewlekłe choroby serca,
- schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość
idiopatyczna, ostra białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzona,
- asplenię wrodzona, dysfunkcje śledziony, po splenektomii lub po leczeniu
immunosupresyjnym,
- przewlekła niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
- pierwotne zaburzenia odporności,
- choroby metaboliczne, w tym cukrzyce,
- przewlekłe choroby płuc, w tym astmę,
c) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37
tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniowa poniżej 2500 g.
– pozostałych osób (szczepienia zalecane) (19):
Szczepionka skoniugowana
a) dzieciom od 2 miesiąca życia do 5 roku życia,
b) dzieciom w wieku od 2 miesiąca życia do 5 roku życia z grup ryzyka nie objętym
szczepieniami obowiązkowymi,
c) osobom w wieku 50 lat i starszym 13-walentna skoniugowana szczepionka
przeciw pneumokokom (PCV13).
Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa):
a) osobom w wieku powyżej 65 roku życia,
b) dzieciom powyżej 2 roku życia oraz osobom dorosłym z grup ryzyka
(wrodzone lub nabyte niedobory odporności, anemia sierpowata, asplenia, HIV,
przewlekła choroba: serca, płuc (w tym astma i POChP), nerek, wątroby; choroba
nowotworowa, wyciek płynu mózgowordzeniowego, cukrzyca, choroba
alkoholowa, nikotynizm, przeszczep narządów lub szpiku kostnego, wszczepienie
implantu ślimakowego, osoby starsze przebywające w domach opieki).

5) Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu
- Choroby wywołane przez Streptococcus pneumoniae, zwłaszcza inwazyjna choroba
pneumokokową, są istotnym zagrożeniem dla dzieci do 5 roku życia, wiążą się z dużą
śmiertelnością i ciężkimi powikłaniami;
- Dzieci wskazane do zakwalifikowania do programu zdrowotnego przebywają w zamkniętych
środowiskach dziecięcych, co sprzyja szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych drogą kropelkową,
a przez to zwiększa ryzyko wystąpienia zachorowania lub ogniska zachorowania;
- W obowiązującym w Polsce Programie Szczepień Ochronnych nie przewiduje się szczepień
obowiązkowych dla dzieci zakwalifikowanych do włączenia do programu;
- Program pozwoli na realizację priorytetów zdrowotnych określonych przez Ministra Zdrowia w
rozporządzeniu z dnia 21.08.2009r.: (20)
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom;
- poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3;
- Planowane działania są zgodne z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007-2015 tj.: (21)
- zgodnie z Celem strategicznym 7 zakładają zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne,
którym można zapobiegać poprzez szczepienia;
- zgodnie z Celem strategicznym 8 zmniejszą różnice społeczne i terytorialne w stanie zdrowia
populacji;

zgodnie z Celem operacyjnym 7 wpływają na poprawę opieki zdrowotnej nad matką,
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noworodkiem i małym dzieckiem;

II). Cel programu
1) Cel główny


poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku do lat 5 przebywających w domach dziecka, z
rodzinach zastępczych oraz uczęszczających do żłobka poprzez szczepienia przeciwko
Streptococcus pneumoniae;

2) Cele szczegółowe
- włączenie do programu wszystkich dzieci spełniających kryteria;
- uzyskanie 99% wykonawstwa szczepień wśród dzieci zakwalifikowanych do programu;
- realizacja szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta (cel z uwagi na możliwe p/wskazania
czasowe);
- zmniejszenie zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową i inne nieinwazyjne postacie
zakażeń wywołanych przez bakterię;
- zmniejszenie ilości zachorowań na choroby wywołane przez pneumokoki w ogólnej populacji;
- ograniczenie stosowania antybiotyków i lekooporności;
-wyrównanie szans w zakresie dostępu do świadczeń medycznych nie finansowanych ze środków
publicznych dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej z przyczyn losowych;
- popularyzacja szczepień przeciwko pneumokokom;
- zwiększenie świadomości społeczności lokalnej zagrożeń związanych z zakażeniami
pneumokokowymi;

3) Oczekiwane efekty
- realizacja szczepień przeciwko pneumokokom u wszystkich dzieci spełniających kryteria
programu;
- zmniejszenie zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową u dzieci objętych programem;
- zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych nieinwazyjnych u dzieci objętych programem;
- zmniejszenie ilości stosowanych antybiotyków u dzieci;
- zmniejszenie nosicielstwa pneumokoków – serotypów szczepionkowych;
- zwiększenie liczby realizowanych szczepień zalecanych (poza programem) w związku z
pozytywnymi doświadczeniami społeczności lokalnej dotyczącymi efektów szczepień przeciwko
pneumokokom;

4) Mierniki efektywności
- Liczba dzieci uczestniczących w programie;
- Odsetek dzieci uczestniczących w programie w ogólnej liczbie dzieci spełniających kryteria
kwalifikacji do programu;
- Liczba dzieci z zakończonym schematem szczepień zgodnym z zaleceniami producenta;
- Odsetek dzieci z zakończonym schematem szczepień zgodnym z zaleceniami producenta w
ogólnej liczbie dzieci spełniających kryteria programu;
- Współczynnik zapadalności na inwazyjne choroby pneumokokowe;
- Współczynnik zapadalności na zapalenia opon mózgowych inne bakteryjne i o nieustalonej
etiologii;

III). Adresaci programu
Wszystkie dzieci zamieszkałe w Katowicach spełniające kryteria zakwalifikowania do programu.

1) Szacunkowe dane dotyczące populacji włączonej do programu
Do programu planowana jest do włączenia populacja dzieci do 5 roku życia dotychczas
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nieszczepionych (lub z niezakończonym cyklem szczepień) przeciwko pneumokokom:
– uczęszczających do żłobka:
– szacowana liczba osób podlegających szczepieniu na podstawie wykonania lat
ubiegłych (część dzieci zostało już zaszczepionych w ramach Programu na lata
2007-2013) wobec powyższego szczepieniom będą podlegały dzieci nowoprzyjęte i
do tej pory nie uodpornione p/pneumokokom uczęszczające do Żłobka Miejskiego w
Katowicach, żłobków niepublicznych oraz klubów malucha
Szacunkowa liczba dzieci do objęcia szczepieniami p/pneumokokom w Żłobku
Miejskim w Katowicach:
– ok. 524 dzieci w tym:
– 7 – 11 m. ż. – 39,
– 12-23 m. ż. – ok. 190
– 24 m. ż. – 36 m. ż. – ok. 230
– pow. 3 r. ż. – 65 dzieci
Szacunkowa liczba dzieci do objęcia szczepieniami p/pneumokokom w żłobkach niepublicznych i
klubach malucha w Katowicach:
- ok. 164 dzieci, w tym:
– 7 – 11 m. ż. – ok. 42
– 12-23 m. ż. – ok. 81
– 24 m. ż. – 36 m. ż. – ok. 41
– przebywających w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
rodzinach zastępczych:
– szacowana liczba osób podlegających szczepieniu: do lat 5 – ok. 42 dzieci, w tym
dotychczas nieuodpornionych:
– 7 – 11 m. ż. – 1,
– 2 r. ż. – 7,
– 3 – 5 r. ż.– 23,
– szacuje się, że z uwagi na dotychczasowe uodpornienie dzieci w ramach
trwającego „Programu (...)”, roczne zapotrzebowanie na dawki szczepionki w
przypadku dzieci z domów dziecka i innych placówkach opiekuńczowychowawczych, będzie podobne jak w roku 2012 i będzie wynosić ok. 40 dawek;
– przebywających w rodzinach zastępczych – 11 dzieci w wieku 3 – 5 lat.
Szczepienia będą realizowane zgodnie ze schematem zalecanym przez producenta po
uwzględnieniu wieku dziecka.

2) Tryb zapraszania do programu
I etap – akcja informacyjno – edukacyjna:
- ogłoszenia i plakaty w podmiotach sprawujących opiekę nad dziećmi wytypowanymi do
objęcia programem;
- spotkania informacyjno – edukacyjne z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka,
opiekunami prawnymi dzieci z rodzin zastępczych;
II etap – rekrutacja uczestników programu:
- przekazanie informacji do opiekunów prawnych dzieci w rodzinach zastępczych za
pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach;
- ogłoszenia na temat terminu i sposobu organizacji szczepień w podmiotach sprawujących opiekę
nad dziećmi;
 telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w programie i uzgodnienie terminów szczepień z
rodzicami/opiekunami prawnymi;
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IV) Organizacja programu
1) Części składowe, etapy i działania organizacyjne
1. Opracowanie programu;
2. Wybór podmiotów leczniczych realizujących program w drodze otwartego konkursu ofert,
ustalenie harmonogramu szczepień dla dzieci;
3. Realizacja programu:
a. Przekazanie informacji o programie zdrowotnym i planowanej akcji szczepień
rodzicom/ opiekunom prawnym dzieci spełniających kryteria kwalifikujące do
udziału w programie;
b. Kwalifikacja dzieci do programu;
c. Kwalifikacja lekarska dzieci do szczepienia;
d. Szczepienia ochronne dzieci (z pozytywną kwalifikacją lekarską) zgodnie ze
schematem zalecanym przez producenta, po uwzględnieniu wieku dzieci;

2) Planowane interwencje
Pogram zakłada realizację u zakwalifikowanych dzieci szczepień ochronnych preparatem:
– PCV13 - szczepionka p/pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana, 13-walentna,
adsorbowana;
– niemowlęta w wieku od 6 tyg. do 6 m-ca życia: podstawowy cykl szczepienia:
I dawka podawana w 2 m-cu życia, następne dawki przy zachowaniu odstępu
przynajmniej 1 m-ca pomiędzy dawkami, czwartą dawkę (uzupełniającą) zaleca się
pomiędzy 11 i 15 m-cem życia;
– niemowlęta w wieku 7-11 miesięcy: 2 dawki przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 mca pomiędzy dawkami. III dawkę zaleca się w 2 r.ż.;
– dzieci w wieku 12 - 23 miesięcy: 2 dawki, przy zachowaniu odstępu przynajmniej 2 m-cy
pomiędzy dawkami;
– dzieci w wieku 3-17 lat: jednorazowa dawka (10).
Preparat wyprano uwzględniając pokrycie antygenowe w zakresie serotypów dostępnych
preparatów szczepionkowych i serotypów wywołujących zakażenia inwazyjne na terenie Polski
(22).

3) Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
Dzieci do 5 roku życia, zamieszkałe w Katowicach, planowane do objęcia programem:
– uczęszczające do publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych w Katowicach,
– przebywające w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
– przebywające pod opieką katowickich rodzin zastępczych.
Na podstawie doświadczeń z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta
Katowice na lata 2007 – 2013” oczekuje się bardzo wysokiej frekwencji.

4) Zasady udzielania świadczeń w ramach programu
Świadczenie w postaci cyklu szczepienia ochronnego otrzyma każde dziecko zakwalifikowane do
programu, nie posiadające przeciwwskazań stałych do szczepień przeciwko pneumokokom.

5) Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi
finansowanymi ze środków publicznych
Aktualnie zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013 (17),
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szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae przewidziane są dla:
– narażonych w sposób szczególny na zakażenie (szczepienia obowiązkowe):
a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
- po urazie lub z wada ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z
wyciekiem płynu mózgowordzeniowego,
- zakażone HIV,
- po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub
- po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed
- wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,
b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:
- przewlekłe choroby serca,
- schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość
idiopatyczna, ostra białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzona,
- asplenię wrodzona, dysfunkcje śledziony, po splenektomii lub po leczeniu
immunosupresyjnym,
- przewlekła niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
- pierwotne zaburzenia odporności,
- choroby metaboliczne, w tym cukrzyce,
- przewlekłe choroby płuc, w tym astmę,
c) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem
37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniowa poniżej 2500 g.
Kryteria rekrutacji do programu nie pokrywają się z grupami wskazań do szczepień przeciwko
pneumokokom finansowanych ze Środków Ministra Zdrowia.

6)
Sposób zakończenia udziału w programie i możliwość kontynuacji
otrzymania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją
wskazania
Udział dziecka w programie zostanie zakończony w przypadku:
– ukończenia cyklu szczepień (zgodnego z wiekiem dziecka i wskazaniami producenta);
– braku zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie/wykonanie
szczepień;
– stałych przeciwwskazań medycznych do podania szczepionki przeciwko pneumokokom.
W przypadku dzieci, u których stwierdzono czasowe przeciwwskazania medyczne do podania
szczepionki, szczepienie zostanie wykonane w najbliższym możliwym określonym przez lekarza
terminie, uwzględniającym zalecenia producenta, po pozytywnej kwalifikacji lekarskiej.

7)

Bezpieczeństwo planowanych interwencji

Realizatorem programu będą podmioty lecznicze spełniające wymogi obowiązujących przepisów.
Szczepienia odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących zasad i wymogów producenta
szczepionki.
Preparat szczepionkowy do realizacji programu będzie posiadał rejestrację i dopuszczenie do
obrotu na terenie Polski.
Profil bezpieczeństwa szczepionki będzie określony w aktualnej Charakterystyce Produktu
Leczniczego, udostępnionej przez producenta szczepionki.

8)

Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu

Szczepienia ochronne będą realizowały podmioty prowadzące działalność leczniczą, spełniające
następujące warunki:
– kwalifikacje personelu zgodne z obowiązującymi przepisami;
– wyposażenie punktu szczepień zgodne z obowiązującymi przepisami.
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Kompetencje podmiotów ubiegających się o realizację szczepień w ramach programu
zdrowotnego, zostaną zweryfikowane poprzez potwierdzenie sprawowania nadzoru sanitarnoepidemiologicznego nad podmiotem przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

9) Dowody skuteczności planowanych działań
a-b) Opinie ekspertów klinicznych, zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące
postępowania w problemie zdrowotnym, którego dotyczy wniosek
– Szczepienia przeciwko pneumokokom są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia
krajowe grono ekspertów Komisji Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym
Inspektorze Sanitarnym, Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. PSO przy Ministrze Zdrowia (23)
(17);
– Szczepionka przeciwko Streptococcus pneumoniae jest zalecana dla dzieci uczęszczających
do żłobków i przedszkoli, przebywających w domach dziecka; (24)
– W 2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia w porozumieniu z grupą ekspercką SAGE
(Immunization Strategic Advisory Group of Experts) ustaliła najgroźniejsze z punktu widzenia
zdrowia publicznego choroby infekcyjne na świecie. Do grupy o najwyższym priorytecie
zaliczono malarię i choroby pneumokokowe (WHO Weekly Epidemiological Record 2008, 83:
1-16) (25);

c)
Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności
kosztowej
– Uwzględniając serotypy szczepów izolowanych w przypadkach inwazyjnej choroby
pneumokokowej u dzieci do 5 roku życia w latach 2006–2009, można stwierdzić, że w
przypadku szczepionki PCV-10 pokrycie się serotypów występuje w 76,3%, a w przypadku
PCV-13 w 86,3% przypadków. W 2010r. odsetek ten wynosił odpowiednio dla PCV-10 –
71,2%, a dla PCV-13 – 92,3% (26);
– Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom zmniejsza liczę zakażeń inwazyjnych
u prawidłowo zaszczepionych dzieci o 89,1%, redukuje liczbę zapaleń ucha środkowego o 7%
(do 22,8% w przypadku dzieci z nawracającym zapaleniem ucha środkowego), zmniejsza
nosicielstwo (7);
 Szczepienia dzieci PCV7 wpływają na zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu zapaleń
płuc, zarówno wśród grupy wiekowej objętej programem szczepień, jak i w populacji osób do
39 roku życia i osób w wieku >65 roku życia. W związku ze znaczącym spadkiem hospitalizacji
z powodu zapalenia płuc w analizowanych grupach wiekowych wykazano korzyści finansowe
w postaci zmniejszonych kosztów hospitalizacji (27);

d) Informacje na temat podobnych programów zdrowotnych wykonywanych
w na terenie miasta Katowice lub w innych jednostkach samorządu
terytorialnego
- „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007 – 2013” obejmuje
akcję szczepień ochronnych przeciwko Streptococcus pneumoniae dzieci uczęszczających do
żłobka, wychowanków domu dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych;
- W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom są realizowane w wielu programach
zdrowotnych lokalnych m. in. w Krakowie (28);
- Korzyści wynikające z wprowadzenia szczepień zalecanych przeciwko pneumokokom można
zauważyć na przykładzie miasta Kielce:
- władze samorządowe rozpoczęły szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w 2006 r. (29)
(27),
- po roku szczepień szczepionka 7-walentną w schemacie 2+1 uzyskano:
o zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu zapalenia płuc u dzieci do
1 roku życia o 65% (30),
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- analiza danych dotyczących zachorowań na zapalenia płuc w latach 2005-2007 wykazała spadek
liczby zachorowań na zapalenie płuc w grupach wiekowych (27):
o dzieci do lat 2 o 74%;
o osób w wieku od 0 do 29 lat o 48%;
o dorosłych w wieku powyżej 65 lat o 45%;

V) Koszty
Na całość kosztów składać się będą koszty:
- akcji informacyjno-edukacyjnej (wydruku materiałów informacyjnych,
plakatów, itp.);
- koszty preparatów szczepionkowych, badania lekarskiego i wykonania
szczepienia;

1) Koszty jednostkowe
Cena szczepionki (wraz kosztami badania
za jedną dawkę szczepionki PCV13 – ok. 299zł

lekarskiego

i

wykonania

szczepienia):

2) Planowane koszty całkowite
Liczba osób podlegających szczepieniom ( w nawiasie liczba dawek preparatu):
– uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Katowicach:
– szacowana liczba osób podlegających szczepieniu:
– ok. 524 dzieci w tym (wg stanu z 30.04.2012r.):
– 7 – 11 m. ż. – 39 (schemat szczepienia: 2+1 dawki;
39 x 3 = 117 dawek ogółem),
– 12-23 m. ż – ok. 190 (schemat szczepienia: 2 dawki;
2 x 190= 380 dawek ogółem),
– 24 m. ż- 36 m.ż – ok. 230 (schemat szczepienia: 1 dawka;
230 dawek ogółem),
– pow. 3 r. ż. – 65 dzieci (schemat szczepienia: 1 dawka; 65
dawek ogółem),
RAZEM: 792 dawki preparatu szczepionkowego
– przebywających w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
– szacowana liczba osób podlegających szczepieniu: do lat 5 – ok. 42 dzieci, w tym:
– 7 – 11 m. ż. – 1 (schemat szczepienia: 2+1 dawki;
1 x 3 = 3 dawek ogółem),
– 12 – 23 m. ż. – 7 (schemat szczepienia: 2 dawki;
7 x 2 = 14 dawek ogółem),
– 24 m. ż – 5 r. ż – 23 (schemat szczepienia: 1 dawka; 23
dawki ogółem),
– szacuje się, że z uwagi na dotychczasowe uodpornienie dzieci w ramach
trwającego „Programu (...)” roczne zapotrzebowanie na dawki szczepionki będzie
podobne jak w roku 2012 i będzie wynosić ok. 40 dawek
RAZEM: 40 dawek preparatu szczepionkowego
–
przebywających pod opieką rodzin zastępczych – 11 dzieci w wieku
24 m.ż. – 5 r. ż. (schemat szczepienia: 1 dawka; 11 dawek ogółem),
RAZEM: 11 dawek preparatu szczepionkowego
- przebywających w żłobkach niepublicznych i klubach malucha w Katowicach:
- ok.164 dzieci, w tym:
– 7 – 11 m. ż. – ok. 42 (schemat szczepienia: 2+1 dawki;
42 x 3 = 126 dawek ogółem),
– 12-23 m. ż. – ok. 81 (schemat szczepienia: 2 dawki;
2 x 81= 192 dawki ogółem),
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– 24 m. ż. – 36 m. ż. – ok. 41 (schemat szczepienia: 1 dawka;
41 dawek ogółem),
RAZEM: 359 dawek preparatu szczepionkowego

Planowany kosztorys:
Rodzaj wydatków
Koszt preparatu
szczepionkowego (
wraz z kosztami
badania lekarskiego i
wykonania szczepienia
)

Liczba jednostek

Koszt
jednostkowy

Koszt całkowity

792

299,00 zł

236.808 zł

dawki szczepionki dla dzieci
uczęszczające do Żłobka
Miejskiego

40
dawek szczepionki dla dzieci
przebywajacych w domach dziecka
i innych placówkach opiekuńczowychowawczych

11.960 zł

3.289 zł
11
dawek szczepionki dla dzieci z
rodzin zastepczych

359
dawek szczepionki dla dzieci
uczęszczających do żłobków
niepublicznych i klubow
malucha w Katowicach
Koszt akcji
informacyjnoedukacyjnej

1

RAZEM:

107. 341 zł

500,00 zł

500,00 zł

359.898 zł

3) Źródła finansowania, partnerstwo
Koszty realizacji programu zostaną w całości pokryte z budżetu miasta Katowice.
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla
miasta Katowice na lata 2014-2020”

4) Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest
optymalne
- Posocznica i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe wiążą się z 15-25%
śmiertelnością. (1) lub ciężkimi powikłaniami (2);
- Bakteria wywołuje najczęściej zachorowania inwazyjne u dzieci do 5 roku życia i osób
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powyżej 60 roku życia (4);
- S. pneumoniae oporne na penicylinę (PRP) jest jedną z bakterii najczęściej wywołujących
bakteriemię, cechujących się szczególna opornością (5).
- Pneumokoki w przypadku dzieci od 6 miesiąca życia do 5 roku życia wywołują 80-98%
kolonizacji (6);
- Szczególnie narażoną grupą osób na kolonizację pneumokokami są dzieci uczęszczające do
żłobków, przedszkoli lub przebywające w domach dziecka. W zamkniętych środowiskach
dziecięcych może dochodzić nie tylko do kolonizacji i wielokolonizacji, różnymi gatunkami
drobnoustrojów lub różnymi szczepami jednego gatunku drobnoustroju o różnej wrażliwości na
antybiotyki lub charakteryzujące się różnicami antygenowymi. Opisana sytuacja może
wpływać niekorzystnie zarówno na skuteczność terapii, jak i szerzenie się zakażeń (7).
- W przypadku dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli poziom nosicielstwa
przekracza 60%, w porównaniu do poziomu 22% - stwierdzanego u dzieci przebywających w
domach (6).
 Niedojrzałość układu odporności małych dzieci, sprzyja zakażeniom Streptococcus
pneumoniae (8).

VI) Monitoring i ewaluacja
1) Ocena zgłaszalności do programu
- Dzieci do programu będą kwalifikowane wg aktualnych wykazów dzieci spełniających
kryteria programu;
- Frekwencja będzie oceniana na bieżąco. Oczekuje się frekwencji 99%;
- W razie konieczności zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-edukacyjne;
 Frekwencja będzie oceniana na koniec każdego roku kalendarzowego oraz całościowo po
zakończeniu programu;

2) Ocena jakości świadczeń w programie
W trakcie trwania programu na bieżąco będzie oceniana jakość udzielanych świadczeń, podmioty
lecznicze realizujące szczepienia podlegać będą nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach.

3) Ocena efektywności programu
Ocena efektywności programu będzie przeprowadzana:
- na koniec każdego roku kalendarzowego (analiza frekwencji, wykonawstwa szczepień,
wskaźników zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową w objętych programem
środowiskach dziecięcych);
 po zakończeniu programu (całościowa ocena stopnia realizacji programu zdrowotnego,
ewentualnych czynników zakłócających płynność realizacji programu, skuteczności podjętych
działań doraźnych, wpływu zrealizowanego programu na stan bezpieczeństwa
epidemiologicznego miasta – wskaźników epidemiologicznych, analiza tendencji w zakresie
wykonawstwa szczepień zalecanych przeciwko pneumokokom w populacji dzieci nie objętych
programem).

VII). Okres realizacji programu
Realizacja „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup
szczególnego narażenia” planowana jest w latach 2014-2020 lub do czasu wprowadzeniu do
kalendarza szczepień ochronnych, obowiązkowych szczepień p/pneumokokom w populacji objętej
programem.
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I). Opis problemu zdrowotnego
Próchnica zębów jest najszerzej rozpowszechnioną chorobą narządu żucia. Jako patologia
infekcyjna przyjęła charakter nie tylko społeczny, ale również cywilizacyjny, stając się poważnym
problemem zdrowotnym wielu wysoko rozwiniętych i rozwijających się państw. Rozwój próchnicy
uwarunkowany jest współistnieniem czterech podstawowych czynników etiologicznych:
- obecnością w jamie ustnej drobnoustrojów kwasotwórczych mających zdolność fermentacji
węglowodanów;
- obecnością w jamie ustnej węglowodanów;
- podatnością tkanek zęba na odwapnienie;
- czasem i częstością oddziaływania czynników patogennych.
W wyniku złożonych powiązań między biologicznymi, behawioralnymi i środowiskowymi
aspektami procesu próchniczego intensywność tej choroby zależna jest w różnym stopniu od
wpływu szerzej ujętych czynników ryzyka, takich jak:
- aktywność procesu próchniczego;
-wiek;
- płeć;
- świadomość, przekonania i zachowania prozdrowotne (w tym również kulturowe);
- zaawansowanie promocji zdrowia i działań zapobiegawczych;
- dostępność, osiągalność, akceptacja i solidność opieki stomatologicznej;
- czynniki socjoekonomiczne, takie jak: wysokość stopy życiowej, zatrudnienia, dochody,
wykształcenie, warunki bytowania, poziom urbanizacji.
Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2003 roku posterupcyjne
oddziaływanie spożywania cukru jest jednym z głównych czynników etiologicznych próchnicy
zębów. Szczególnie niekorzystny efekt zaznacza się w wyniku:
- spożywania cukru rafinowanego oraz pokarmów przetworzonych;
- spożywania słodkich napojów;
- podawania dzieciom przed snem butelki z osłodzonym napojem.
Zapobieganie próchnicy w krajach wysoko rozwiniętych opiera się głównie na stosowaniu
miejscowo aplikowanych preparatów fluorkowych, a zwłaszcza na rozpowszechnianiu past do
zębów zawierających fluor. Prawidłowe wykonywanie zabiegów oczyszczania uzębienia poparte
wykształceniem postaw i zachowań prozdrowotnych skutecznie redukuje intensywność próchnicy.
W krajach rozwijających się, a zwłaszcza w państwach byłego bloku wschodniego
przechodzących przekształcenia gospodarcze i rynkowe, w tym również w Polsce, próchnica
uzębienia wciąż stanowi istotny problem zdrowotny. Wraz z rozwojem urbanizacji, zmianami w
stylu życia oraz przejmowaniem zachodnich wzorców żywieniowych opartych między innymi na
spożywaniu rafinowanych produktów cukrowych nie następuje odpowiednio szybki wzrost
świadomości zdrowotnej społeczeństwa, czego wynikiem są nieodpowiednie zachowania
higieniczne oraz dietetyczne.
Od 1997 roku prowadzony jest w Polsce, przy współpracy WHO, monitoring stanu zdrowia
jamy ustnej i jego uwarunkowań (koordynator: prof. Maria Wierzbicka). Badania epidemiologiczne
i socjomedyczne prowadzone są w szesnastu województwach. Wyniki badań ujawniły, że w Polsce
dziecko w wieku 6 lat ma średnio 6 zębów objętych próchnicą, nie leczonych, które oddziałują
niekorzystnie na jego stan ogólny. W tej grupie wiekowej około 8,2% badanych ma już świeżo
wyrznięte pierwsze trzonowe zęby stałe (szóstki) z ubytkami próchniczymi. Wśród 12-latków
frekwencja próchnicy w zębach stałych wynosi ok. 83,6%, a średnia wartość wskaźnika próchnicy
PUW (suma zębów z aktywną próchnicą, usuniętych i wypełnionych przypadająca na jedno dziecko
w badanej populacji) wynosi ok. 3,3. Wyniki badań prowadzonych w ramach monitoringu wskazują
na bardzo powolną tendencję spadkową próchnicy u młodzieży szkolnej w Polsce. Spadek ten jest
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jednak zbyt powolny i nie nadąża za celami wytyczanymi przez WHO w zakresie zdrowia jamy
ustnej. Polska pozostaje jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie do tej pory nie udało się
znacząco zmodyfikować zachowań zdrowotnych w zakresie higieny jamy ustnej i diety, aby istotnie
obniżyć zapadalność na próchnicę.
Światowa Organizacja Zdrowia, również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS), Światowa
Organizacja Stomatologiczna (FDI), Międzynarodowe Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej
(IAPD) określiły strategiczne cele zdrowotne w zakresie jamy ustnej do roku 2020. Głównym
celem jest promocja zdrowia i zmniejszenie wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia i
rozwój dziecka. Jego osiągnięcie winno nastąpić poprzez wczesną diagnostykę, prewencję i
efektywne leczenie chorób zębów – przede wszystkim próchnicy – u dzieci i młodzieży. Jedenasty
cel operacyjny krajowego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 zakłada
„intensyfikację zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży”. Opracowany dla miasta Katowice
program zdrowotny dotyczący profilaktyki próchnicy u dzieci wybranych grup wiekowych jest
zgodny ze stanowiskiem i zaleceniami określonymi przez przywołane wyżej organizacje krajowe i
światowe oraz wpisuje się w nurt działań profilaktycznych organizowanych, realizowanych i
finansowanych przez lokalne samorządy terytorialne.
Wielu autorów zagranicznych i polskich przedstawia wyniki badań świadczące o niezaprzeczalnej
skuteczności zabiegu uszczelniania bruzd (lakowania) w zębach trzonowych. Badania potwierdzają
obniżenie wskaźnika próchnicy PUW(Z) o ponad 1 jednostkę (1 ząb) u dzieci, u których
zalakowano bruzdy w zębach bocznych w porównaniu z dziećmi niepoddanymi zabiegowi
lakowania. Z badań Jodkowskiej [7], oceniających publiczny program zapobiegania próchnicy w
Polsce u dzieci i młodzieży, wynika, że najniższy odsetek (1,7) dzieci 6-letnich z uszczelnionymi
bruzdami w zębach „szóstych” występuje w województwie śląskim (w odniesieniu do innych
województw).

II). Cele programu
1). Cel główny: obniżenie wartości wskaźników intensywności próchnicy u dzieci i młodzieży
szkolnej i zwiększenie odsetka dzieci ze zdrowym uzębieniem i przyzębiem, co w konsekwencji
powinno obniżyć nakłady ponoszone na leczenie choroby próchnicowej i jej skutków.
2). Cele szczegółowe: podniesienie wśród dzieci i ich opiekunów świadomości w zakresie zdrowia
jamy ustnej w odniesieniu do stosowania właściwej diety przeciwpróchnicowej i wykształcenia
prawidłowych nawyków higienizacyjnych w jamie ustnej.
3). Oczekiwane efekty: obniżenie kosztów związanych z leczeniem choroby próchnicowej i jej
powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych.
Mierniki efektywności odpowiadające celom programu:
· określenie liczby przebadanych dzieci 8- i 11-letnich;
· określenie wskaźnika PUW(Z) i PUW(P) i jego składowych: P, U, W u dzieci 8- i 11-letnich
biorących udział w programie;
· określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich ze stanami zapalnymi dziąseł i przyzębia;
· określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich z wadami zgryzu;
· określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich z dobrą i złą higieną jamy ustnej;
· określenie liczby i odsetka dzieci 8-letnich, u których zalakowano zęby szóste;
· określenie średniej liczby zalakowanych zębów szóstych u jednego 8-latka;
· określenie liczby i odsetka dzieci 11-letnich, u których zalakowano zęby siódme;
· określenie średniej liczby zalakowanych zębów siódmych u jednego 11-latka;
· określenie odsetka dzieci spożywających słodycze częściej niż jeden raz dziennie;
· określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich szczotkujących zęby min. 2 razy dziennie pastą z
fluorem;
· określenie liczby i odsetka dzieci objętych edukacją zdrowotną w zakresie właściwych nawyków
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żywieniowych – diety przeciwpróchnicowej oraz zasad higienizacyjnych w jamie ustnej.

III). Adresaci programu
Profilaktyka pierwotna: wykłady edukacyjne skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia z
edukacji prozdrowotnej, pielęgniarek szkolnych, rodziców oraz uczniów klas I-V szkoły
podstawowej.
Profilaktyka wtórna: stomatologiczne badania profilaktyczne połączone z zabiegiem lakowania
pierwszych zębów trzonowych stałych (szóstek) u dzieci 8-letnich (uczniów II klasy) oraz drugich
zębów trzonowych (siódemek) u dzieci 11-letnich (uczniów V klasy).
Uprawnionymi do udziału w programie w latach 2014-2020 będzie ok. 20.354 dzieci 8-letnich oraz
ok. 19.492 dzieci 11-letnich mieszkających i uczęszczających do szkół podstawowych w
Katowicach. Liczebność populacji tych dwóch grup wiekowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Rok realizacji
programu:

Liczebność populacji 8-latków

Liczebność populacji 11-latków:

2014

2696

2693

2015

2841

2695

2016

2909

2676

2017

2982

2696

2018

3092

2841

2019

3097

2909

2020

2737

2982

Razem:

20354

19492

Tryb zapraszania do programu
- opracowanie ulotki informującej o celu i założeniach programu profilaktycznego
skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci;
- rozpropagowanie i nagłośnienie programu profilaktycznego na zebraniach z rodzicami
(opiekunami) w szkołach podstawowych na terenie miasta Katowice.

IV). Organizacja programu
Części składowe, etapy i działania organizacyjne
Profilaktyka pierwotna: wykłady edukacyjne na temat choroby próchnicowej, jej powikłań i
wpływu na stan zdrowia ogólnego. Propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych:
ograniczenia spożywania słodyczy, wysoko słodzonych napojów ze szczególnym zwróceniem
uwagi na tzw. soft drinki i napoje energetyzujące, pokarmy wysoce przetworzone, o lepkiej
konsystencji. Nauka zasad utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania
profilaktyki fluorkowej (adresaci – podani wyżej). Rozpropagowanie informacji na temat
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych przysługujących dzieciom w ramach świadczeń
NFZ.
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Profilaktyka wtórna:
Dzieci 8-letnie:
- badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy PUW(Z)
i PUW(P),ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu;
- indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania;
- przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego
postępowania;
- lakowanie bruzd powierzchni żujących pierwszych zębów trzonowych stałych (szóstych) u dzieci,
u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ przed ukończeniem 7. roku
życia oraz w przypadkach utraty częściowej lub całkowitej laku szczelinowego.
Dzieci 11-letnie
- badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy PUW(Z) i
PUW(P), ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu;
- indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania;
- przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego
postępowania;
- lakowanie bruzd powierzchni żujących zębów drugich trzonowych (siódmych). Zabieg ten nie
wchodzi w zakres procedur refundowanych przez NFZ.
Badanie stomatologiczne przeprowadzone będzie w miejscu udzielania świadczeń – gabinecie,
przychodni stomatologicznej określonej w umowie zawartej między Wydziałem Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice i Realizatorem.
Wynik badania stomatologicznego oraz przeprowadzona procedura lakowania zębów trzonowych
będą rejestrowane w Karcie Badania Stomatologicznego (odrębnej dla dzieci 8- i 11-letnich)
stanowiącej załącznik do umowy.
Lekarz dentysta obowiązany jest przedstawić pisemną informację dla rodzica (opiekuna) o stanie
zdrowia jamy ustnej dziecka oraz o zaleceniach dotyczących konieczności leczenia
zachowawczego, chirurgicznego i (lub) ortodontycznego w ramach NFZ. Fakt przekazania
pisemnej informacji dla rodzica (opiekuna) musi być odnotowany w Karcie Badania
Stomatologicznego.
Badanie profilaktyczne oraz zabieg lakowania będzie prowadził lekarz dentysta we współpracy z
higienistką (asystentką) stomatologiczną.
Program będzie realizowany przez świadczeniodawców wyłonionych w drodze otwartego konkursu
ofert, spełniających wymagania określone przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Katowice.
Planowane w programie interwencje stomatologiczne są w pełni bezpieczne dla uczestników.

V). Koszty
Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich składa się z następujących etapów:
etap I: badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika PUW, ocena stanu jamy ustnej,
ocena zgryzu - zgodnie z kartą badania stomatologicznego, przeprowadzenie indywidualnego
instruktażu higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania, przekazanie na piśmie
informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego postępowania – koszt ok. 17,60
zł/os. *
etap II: lakowanie bruzd powierzchni żujących zębów "6" u dzieci, u których zabieg ten nie został
wykonany w ramach refundacji NFZ przed ukończeniem 7. roku życia – koszt: ok. 15,90 zł za
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wykonanie zabiegu lakowania jednego zęba.*
Program
profilaktyki
próchnicy
zębów
dla
dzieci
11-letnich
składa
się
z następujących etapów:
etap I: badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika PUW, ocena stanu jamy ustnej,
ocena zgryzu - zgodnie z kartą badania stomatologicznego, przeprowadzenie indywidualnego
instruktażu higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania, przekazanie na piśmie
informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego postępowania. – koszt ok. 17,60
za osobę*
etap II: lakowanie bruzd żujących zębów "7" – koszt ok. 15,90 zł* za wykonanie zabiegu lakowania
jednego zęba.
* koszt oszacowano na podstawie umów zawartych z realizatorami Programu profilaktyki próchnicy zębów w Katowicach w 2013 r.

Planując wysokość środków finansowych na realizację programu, na podstawie wykonania
Programu profilaktyki próchnicy zębów realizowanego w Katowicach w latach 2007-2013,
przyjęto, że w przypadku 8-latków: 70% dzieci zakwalifikuje się do II etapu, średnio u jednego
dziecka zalakowanych zostanie 2,5 zęba (% wynika z praktyki lat poprzednich ).
w przypadku 11-latków 70% dzieci zakwalifikuje się do II etapu, średnio u jednego dziecka
zalakowanych zostanie 2,5 zęba,
Powyższe wynika z faktu, że część dzieci nie weźmie udziału w programie z następujących
powodów:
- brak wymaganej zgody rodziców na objęcie dziecka programem zdrowotnym;
- wykonanie zabiegu lakowania zębów szóstych w ramach NFZ przed ukończeniem 7. roku życia;
- zęby szóste i siódme objęte próchnicą (średnią lub głęboką – ubytki wymagają opracowania i
wypełnienia);
- część zębów siódmych u dzieci 11-letnich jest jeszcze niewyrznięta.
W związku z powyższym w poniższej tabeli przedstawiono koszt realizacji programu w 2014 r. :
Rok realizacji
programu

Koszt programu dla
8-latków

Koszt programu dla
11-latków

Razem:

2014

122.457 zł

122.324 zł

244.781 zł

Koszty realizacji programu będą planowane w okresie rocznym przy uwzględnieniu liczebności
populacji oraz ew. zmian cen jednostkowych
Program profilaktyki próchnicy zębów zostanie w całości sfinansowany przez Urząd Miasta
Katowice.
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020”

VI). Monitorowanie i ewaluacja
Ocena zgłaszalności do programu
W każdym roku trwania programu w okresie sprawozdawczym określony będzie odsetek i liczba
dzieci 8- i 11-letnich, które przystąpiły do programu, w odniesieniu do ogólnej liczby 8- i 11-letnich
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uczniów szkół podstawowych w Katowicach.
Ocena jakości świadczeń w programie
· Realizatorzy programu zobowiązani będą do składania corocznego sprawozdania z badań stanu
zdrowia jamy ustnej i wykonanych zabiegów profilaktycznych – lakowanych zębów szóstych u 8latków i zębów siódmych u 11-latków (wzór sprawozdania – załącznik).
· Planuje się wizytację w placówkach stomatologicznych realizujących program i kontrolę jakości
udzielanych świadczeń profilaktycznych.
· W trakcie realizacji programu dokonywana będzie analiza zmian wartości wskaźników
intensywności próchnicy PUW(Z) i PUW(P) oraz jego składowych, tj. liczby zębów z aktywną
próchnicą (P), usuniętych z powodu próchnicy (U) i wypełnionych (W). Dodatkowo analizowane
będą zmiany w wartości składowej P zębów pierwszych i drugich trzonowych stałych oraz retencja
laku szczelinowego w tych zębach.
Ocena efektywności programu
Po zakończeniu realizacji programu planuje się dokonanie całościowej analizy danych uzyskanych
z badań losowo wybranej grupy młodzieży uczestniczącej w programie. Analizie poddane będą:
poziom higieny jamy ustnej, intensywność próchnicy wyrażona wskaźnikami PUW(Z) i PUW(P)
oraz jego składowe.

VII). Okres realizacji programu
Program będzie realizowany w systemie ciągłym w latach 2014-2020. W miarę możliwości
finansowych obejmie całą populację uczniów zaplanowanych klas z miasta Katowice.
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3. Profilaktyczna opieka nad uczniami

Okres realizacji: 2014-2020 rok
Autorzy programu:
- Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz - specjalista chirurg dziecięcy, Kierownik Kliniki
Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki ds. chirurgii
dziecięcej.
- Prof. dr hab. med. Halina Woś specjalista pediatra, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego
Opinia Agencji Technologii Medycznych:
- brak

Id: 38797813-D4BA-493C-9AD0-E0779FF18929. Podpisany

Strona 32

I). Opis problemu zdrowotnego:
1) Problem zdrowotny: Zmiana sposobów, tempa i jakości życia w ostatnim ćwierćwieczu
prowadzi do powstania zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci, co w konsekwencji będzie
prowadzić do wcześniejszego i częstszego ujawniania się chorób cywilizacyjnych: miażdżycy,
cukrzycy, chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób układu sercowo – naczyniowego i
nadciśnienie tętniczego. Nadciśnienie tętnicze dotyczące ogółem do 30% populacji kraju jest
głównym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, a podwyższone ciśnienie tętnicze w
wieku dziecięcym i młodzieńczym jest związane z większym ryzykiem nadciśnienia tętniczego i
choroby sercowo – naczyniowej w wieku dorosłym.
2). Epidemiologia: Liczne badania naukowe /wykaz wybranych publikacji w załączeniu/
wskazują na częste występowanie otyłości oraz wad postawy. Badania dzieci w wieku 10-ciu lat
zaprogramowane i prowadzone pod kierunkiem i nadzorem autorów niniejszego programu
obejmowały dzieci z miasta Katowic w latach 2007 – 2013. W 2012r. różnego rodzaju
nieprawidłowości wykryto u 1.166 dzieci, co stanowi 72 % badanych. Najczęstsze z nich to
nadmierna masa ciała, którą stwierdzono u ok. 8 % badanych, i otyłość, którą stwierdzono u ok. 4
% badanych oraz wady postawy, które stwierdzono aż u 33,5% badanych.
3). Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się
do włączenia do programu: Dzieci klas III szkół podstawowych w mieście Katowice – w roku
szkolnym 2013/2014 populacja liczy ok. 2.670 os. W każdym roku realizacji programem będą
obejmowane dzieci uczęszczające do klas III szkół podstawowych.
4). Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym
uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych:
Likwidacja opieki profilaktycznej prowadzonej przez lekarza szkolnego jak i wprowadzony w 1999
roku system opieki zdrowotnej zmienił zasady dotyczące dotychczasowego systemu opieki nad
uczniami tak, że badania profilaktyczne w szkole praktycznie przestały być prowadzone. W trakcie
kolejnych zmian w 2002 roku przyjęto zasadę mówiącą, ze profilaktyczna opieka nad uczniami
sprawowana będzie przez: pielęgniarkę lub higienistkę pracującą w szkole oraz lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w zakładzie opieki zdrowotnej lub innym miejscu praktyki
zawodowej lekarza.
5). Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad populacją
w wieku szkolnym powinna być wg WHO, UNFPA i UNICEF jednym z najważniejszych
komponentów polityki zdrowotnej wszystkich państw. Główne kierunki działań związanych z
promocją zdrowia to: profilaktyka pierwotna /szczepienia ochronne, edukacja/ i profilaktyka wtórna
/testy przesiewowe, badania profilaktyczne/. Zmiany w służbie zdrowia /opisane powyżej/
doprowadziły do załamania opieki profilaktycznej w szkołach. Obecnie system jest stopniowo
odbudowywany i opiera się na schemacie: pielęgniarka szkolna + lekarz rodzinny lub pediatra w
POZ na zasadzie „opieka w zdrowiu i w chorobie”. Wdrażanie nowego systemu profilaktycznej
opieki zdrowotnej będzie procesem wieloletnim. Dlatego stworzenie „uzupełniającego systemu”,
szczególnie w zakresie badań profilaktycznych wydaje się być uzasadnione.

II). Cele programu:
1) Cel główny: Wczesne wykrycie chorób, nieprawidłowości i zagrożeń u dzieci w wieku przed
okresem dojrzewania, kiedy właściwa interwencja zapobiegnie rozwojowi choroby pozwoli na
właściwe ukierunkowanie dalszego życia dla uzyskania optymalnego rozwoju.
2) Cele szczegółowe:
- Zatrzymanie dalszego narastania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży poprzez działania
edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców.
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- Wykrycie i skierowanie do leczenia chorób i wad „chirurgicznych” często pomijanych w
standardowych badaniach dzieci.
- Ograniczenie powstawania wad postawy poprzez kompleksowe działanie diagnostyczne,
korekcyjne i edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców.
3) Oczekiwane efekty: Wykrycie zagrożeń u dzieci w wieku 10 lat, kiedy ich leczenie lub pełna
korekcja są jeszcze możliwe do przeprowadzenia.
4) Mierniki efektywności odpowiadające celom programu: Ewaluacja okresowa i końcowa
uzyskanych wyników badań w oparciu o ankiety wypełniane przez zespół prowadzący badania.
Indywidualna i zbiorcza ocena ankiet będzie prowadzona przez autorów programu, Informacje
zostaną przekazane indywidualnie rodzicom dzieci i zbiorczo Komisji Polityki Społecznej Rady
Miasta Katowice.

III). Adresaci programu (populacja programu)
1) Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe: Wszystkie dzieci klas 3
szkół podstawowych miasta Katowic z wyłączeniem dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na
badanie. W oparciu o dane otrzymane z Wydziału Spraw Obywatelskich UMK będzie to ok. 2670
dzieci.
2) Tryb zapraszania do programu: List do rodziców wyjaśniający cele i procedurę badania,
zawierający jednocześnie zwrotną zgodę na przeprowadzenie badania. Listy te będą przekazywane
przez dzieci, dodatkowo informacja o planowanych badaniach będzie przekazana na
wywiadówkach. /wzór listu – zał. Nr 1/.

IV). Organizacja programu
1) Części składowe, etapy i działania organizacyjne:
a) Profilaktyka pierwszorzędowa – wykłady edukacyjne
- Zdrowy styl życia – zapobieganie otyłości, zagrożenia wynikające ze stosowania
używek, właściwe odżywianie, wzrost aktywności fizycznej.
- Profilaktyka urazów, pierwsza pomoc.
b) Profilaktyka drugorzędowa – badania przesiewowe
1. Przeprowadzenie badań uczniów objętych programem w szkolnych gabinetach
medycznych przez zespół złożony z lekarzy: pediatry, chirurga dziecięcego i
ortopedy oraz pielęgniarki.
2) Planowane interwencje:
a) Wyłonienie realizatorów programu w drodze otwartego konkursu ofert, w tym
dysponującymi wykładowcami dysponującymi odpowiednią wiedzą, umiejętnością
przystępnego przedstawienia tematów i dysponujących niezbędnymi materiałami
pomocniczymi: przeźrocza, filmy itp. Organizacja wykładów jednoczasowo z
prowadzonym dla danej grupy uczniów badaniem przesiewowym. Zaproszenie na
wykłady rodziców uczniów, którzy mogliby być równocześnie obecni przy badaniach, co
jest obecnie zalecane. W miarę możliwości krótkie wykłady dla rodziców w trakcie
wywiadówek.
b) Wyłonienie na drodze konkursu ofert zespołu trzech lekarzy: pediatra, chirurg dziecięcy,
ortopeda, którzy we współpracy z pielęgniarką szkolną przeprowadzaliby kompleksowe
badanie zaplanowanych grup dzieci.
3) Etapy działania wyłonionych w konkursach zespołów:
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a) Przygotowanie listów do rodziców z zaproszeniem na wykład edukacyjny i badanie dziecka z
wyjaśnieniem na czym badanie będzie polegać oraz uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie
badania.
b) Badanie w gabinecie lekarskim pojedynczo każdego dziecka, najlepiej w obecności rodzica.
Szczegółową procedurę badania przedstawiono w załącznikach: pielęgniarka – załącznik nr 2,
pediatra – załącznik nr 3, chirurg dziecięcy – załącznik nr 4, ortopeda – załącznik nr 5.
c) Wspólne omówienie przeprowadzonych badań zakończone listem do rodziców /epikryza/ z
ewentualnymi zaleceniami.
d) Wypełnienie ankiety – protokołu badania, który posłuży autorom programu do opracowania
zbiorczej analizy.
4). Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników: Uczniowie klas 3. szkół podstawowych / w r. szk.
2013/2014 ( od września 2014r. uczniowie klas 4 ) wszystkich szkół podstawowych miasta
Katowice wg list przekazanych przez dyrekcje szkół z wyłączeniem dzieci, na których badanie nie
wyrazili zgody ich rodzice.
5). Zasady udzielania świadczeń w ramach programu: Przeprowadzenie badań profilaktycznych
ściśle z wymogami programu.
6). Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze
środków publicznych: Dzieci wymagające leczenia będą kierowane do zakładów publicznej służby
zdrowia – poradnie specjalistyczne, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne.
7). Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń
zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania: Udział w programie kończy
się w momencie przekazania rodzicom wyników badań i zaleceń. Wszystkie dzieci szkolne
podlegają powszechnemu systemowi ubezpieczeń zdrowotnych i mogą być dalej leczone w
publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
8). Bezpieczeństwo planowanych interwencji: Planowane badania nie mają charakteru inwazyjnego
i prowadzone są w gabinecie lekarskim w czasie i miejscu przebywania na zajęciach lekcyjnych nie
stwarzają tym samym żadnego zagrożenia dla badanych dzieci. Zalecana jest też obecność
rodziców.
9). Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu: Realizatorzy programu są specjalistami
w swoich dziedzinach, przed rozpoczęciem programu odbywa się szkolenie prowadzone przez
autorów programu, badania są prowadzone i raportowane ściśle wg przygotowanych programów.
Autorzy programu kontrolują jego przebieg w trakcie realizacji.
10). Dowody skuteczności prowadzonych badań:
a) Autorzy programu są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.
Programy przygotowano w oparciu o własne doświadczenie oraz zalecenia znajdujące się w poniżej
przedstawionym piśmiennictwie.
b) Zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w problemie zdrowotnym, którego
dotyczy wniosek: Program opracowano zgodnie z zaleceniami przedstawionego poniżej
piśmiennictwa.
c) Dowody skuteczności /efektywności klinicznej/ oraz efektywności kosztowej: Podobny program
prowadzony był w mieście Katowice w latach 2007 – 2013. Uzyskane wyniki, przedstawione w
publikacji /patrz wykaz piśmiennictwa/ uzasadniają dalsze prowadzenie badań. Realizacja
programu badań nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu, wynajmowania pomieszczeń itp.
Koszty oceniane przez Komisję Polityki Społecznej i Komisję budżetową samorządu miasta
Katowice uznawane są za satysfakcjonujące.
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d) Informacje nt podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w zgłaszającej program lub
w innych jednostkach samorządu terytorialnego: Proponowany program jest nieco zmienioną
/uściślono przebieg badania/ wersją programu prowadzonego w latach 2007 – 2013 i
przygotowanego przez tych samych autorów. Wg naszej wiedzy w 2007 roku był to pierwszy tego
typu program prowadzony w Polsce. Obecnie bardzo wiele samorządów prowadzi badania
profilaktyczne uczniów /informacja z prasy i kontaktów osobistych autorów programu.

V). Koszty
1) Koszty jednostkowe – średni koszt objęcia programem zdrowotnym jednego ucznia wynosi ok.
95 zł/os.
2) Planowane koszty całkowite: przyjmując na podstawie doświadczeń lat ubiegłych, że
zgłaszalność do programu będzie wynosiła ok. 75 % , to koszty całkowite jego realizacji w 2014r.
będą następujące:
ok. 2000 uczniów x 95 zł = 190.000 zł
3) Źródła finansowania: Realizacja programu w latach 2014-2020 zostanie w całości sfinansowany
z budżetu miasta Katowice – koszty na kolejne lata będą szacowane w oparciu o dane dotyczące
wielkości populacji i średniego kosztu objecia programem jednej osoby.
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020”

4) Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne:

VI). Monitorowanie i ewaluacja
1). Ocena zgłaszalności do programu: W latach 2007 – 2012 zgłaszalność do prowadzonego
programu Profilaktycznej opieki nad uczniami wynosiła średnio ok. 75 % .
2). Ocena jakości świadczeń w programie: Badania prowadzone są przez lekarzy specjalistów,
zgodnie z programem i kontrolowane przez autorów programu.
3) Ocena efektywności programu: W efekcie badań prowadzonych w latach 2007 – 2012
stwierdzono choroby lub nieprawidłowości u ok. 72 % dzieci.

VII). Okres realizacji programu: 2014 –2020.
VIII). Załączniki:
1). List do rodziców
2). Procedura postępowania pielęgniarki
3).Procedura badania pediatrycznego
4). Procedura badania chirurgicznego
5). Procedura badania ortopedycznego
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6). Wzór informacji /epikryza/ dla rodziców
7). Wzór ankiety zbiorczej /miesięczne sprawozdania/ dla autorów programu.

IX). Piśmiennictwo:
1) Epidemiologia otyłości u dzieci, Medycyna Praktyczna-Pediatria, 2003, 3, str. 83, z komentarzem
Prof., Ewy Maleckiej-Tendery
2) Żywienie dzieci i młodzieży. Lekarz rodzinny, 2004, str. 20
3) Ocena postawy ciała u młodzieży wybranych szkół licealnych aglomeracji łódzkiej z
wykorzystaniem techniki komputerowej. Kwart. Ortop. 2003, 1, str. 47-59.
4) Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Olsztyn 2001.
5) Programy przesiewowe w monitoringu i profilaktyce patologicznych stanów zdrowotnych.
Polska Med. Rodzinna, 2004, 6, str. 548-562.
6) Normy rozwojowe wysokości i masy ciała, wskaźniki masy ciała, obwodu talii i ciśnienia
tętniczego dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat, przygotowane przez grupę badawczą OLAF i OLA,
Kułaga Z. i współpracownicy, Standardy Medyczne – Pediatria 2013, I-II
7) Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej / siatki do obliczenia BMI/
Palczewska I., Niedźwiecka Z., Medycyna Wieku Rozwojowego 2002, nr 2 /supl./
8) Profilaktyczna opieka nad uczniami – współczesne poglądy dotyczące potrzeb i rozwiązań. Med.
Wieku Rozw. 2003, VII, str. 193-203.
9) Ocena stanu zdrowia dzieci 9- i 14-letnich z Katowic - Halina Woś, Janusz Bohosiewicz, Jan
Duława, Jarosław Derejczyk. Przegl.Pediatr.2008; Vol.38, nr 2, s.161-162.
10) Body mass index cut off to define thickness in children and adolescents. International Survery.
Cole T.J. , BMJ, 2007, 335
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Załącznik nr 1 List do rodziców
Szanowni Państwo
Samorząd miasta Katowice w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w całości
finansuje Program profilaktycznej opieki nad uczniami. Zaplanowano program na lata 2014 –
2020. W każdym roku aktualni uczniowie klas III /lub IV po wakacjach/ szkół podstawowych
zostaną kompleksowo przebadani przez pediatrę, chirurga dziecięcego oraz ortopedę. Warunkiem
przeprowadzenia badania jest zgoda Państwa. Zachęcamy do obecności przy badaniu, co pozwoli
na wysłuchanie krótkiego wykładu na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki urazów, pierwszej
pomocy itp. Po badaniu otrzymacie Państwo dokładne sprawozdanie /epikryzę/ z ewentualnymi
zaleceniami i skierowaniami do odpowiednich specjalistów. Organizatorem programu – na zlecenie
Miasta Katowice – jest......………………………………………….
Program ma na celu ocenę stanu zdrowia, rozwoju fizycznego dzieci oraz wczesne
wykrycie wad postawy i innych chorób lub zagrożeń. Doświadczenia z podobnego programu
prowadzonego w latach 2007 -2012 wykazały jego dużą skuteczność i pozwoliły na rozpoznanie i
rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium wielu zaburzeń i chorób.
Z poważaniem autorzy programu,
Prof. dr hab. n. med. Halina Woś
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka Programem Profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami
…………………………………………………………………………………………………
/Imię i nazwisko dziecka/

…………………………………………………………………………………………………
/klasa, szkoła/

Pesel dziecka:……………………………………………………………………………
…………………

………………………………………….

/data/

/podpis rodzica/

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest ........nazwa i adres............... Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz jego ewaluacji. Dane mogą być udostępnione Miastu
Katowice w celu sprawozdawczym bądź kontrolnym i nie będą przekazywane osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

Załącznik nr 2
Procedura postępowania pielęgniarki
1. We współpracy z dyrekcją szkoły przygotowuje listy dzieci z klas wybranych do badań.
2. Przygotowuje pomieszczenie do badań – dzieci muszą być badane indywidualnie, po uzyskaniu
pisemnej zgody rodziców, najlepiej w ich obecności.
3. Przeprowadza pomiar wzrostu i masy ciała dziecka, Badania antropometryczne będą prowadzone
zgodnie z obowiązującą techniką pomiarową Martina – Sallera. Wysokość ciała mierzona
stadiometrem SECA 214 z dokładnością do 1mm, masa ciała z dokładnością do 50g, przy użyciu
wagi lekarskiej. BMI oznaczane wg. Cole TJ (nadwagę rozpoznajemy powyżej 85 centyla, otyłość
powyżej 95 centyla, niedowagę poniżej 3 centyla. Dane wprowadza na otrzymane siatki centylowe i
oblicza aktualne BMI.
4. Mierzy centymetrem krawieckim obwód pasa i bioder.
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5. Dane wpisuje do protokołu badania.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego
Załącznik

nr

3

Procedura postępowania lekarza pediatry
1. Przeprowadza wywiad z rodzicami i/lub z dzieckiem. Należy odnotować:
a. sposób odżywiania dziecka,
b. aktywność fizyczną / dostęp do zajęć sportowych szkolnych i pozaszkolnych/
c. Aktualne dolegliwości, przebyte choroby oraz choroby w rodzinie dziecka
2. Przeprowadza badanie pediatryczne. Należy odnotować:
a. Skóra – wykwity, zmiany patologiczne
b. Obwodowe węzły chłonne – jeżeli badalne to gdzie i jakie
c. Badanie osłuchowe i opukowe klatki piersiowej
d. Badanie osłuchowe serca
e. Pomiar ciśnienia krwi w pozycji siedzącej /dwukrotnie: przed wywiadem i przed wyjściem z
gabinetu/. Pomiaru należy dokonać aparatem rtęciowym po 5-10 minutach odpoczynku (ocena
zgodnie z wytycznymi European Society of Hypertension). Wartości ciśnienia prawidłowe mieszczą
się poniżej 90 centyla, cisnienie wysokie normalne pomiędzy 90-95 centyla, nadciśnienie powyżej
95 centyla.
f. Badanie palpacyjne brzucha – ew. bolesność, opory patologiczne, wątroba, śledziona
Załącznik

nr

4

Procedura postępowania chirurga dziecięcego.
1.Przeprowadza wywiad uzupełniający. Należy odnotować:
a. Zaburzenia w oddawaniu moczu
b. Dolegliwości bólowe charakterystyczne dla obecności przepuklin i żylaków powrózka
nasiennego
2. Przeprowadza badanie „chirurgiczne”. Należy odnotować:
a. Ogólny rozwój mięśni i napięcie mięśniowe
b. Wygląd klatki piersiowej – ew. deformacje
c. Ponowne badanie palpacyjne brzucha i objaw Goldflama
d. Badanie miejsc typowych dla obecności przepuklin: kresa biała, pępek, pachwiny
e. U chłopców – badanie palpacyjne moszny i jąder – ze szczególnym zwróceniem uwagi na
obecność żylaków powrózka nasiennego oraz badanie prącia
f. Oglądnięcie okolicy odbytu
Załącznik nr 5
Procedura postępowania lekarza ortopedy
1. Przeprowadza wywiad uzupełniający, Należy odnotować:
a. subiektywną ocenę wydolności fizycznej
b. Skargi na bóle mięśniowe spoczynkowe i wysiłkowe
2. Przeprowadza badanie ortopedyczne. Należy odnotować:
a. Postawa
b. Ocena symetrii barków, łopatek, talii
c. Kręgosłup – skrzywienia, wygięcia
d. Kończyny –porównanie wymiarów, koślawość łokci i kolan, płaskostopie.
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Załącznik

nr

6

Informacja /epikryza/ dla rodziców
Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………...
Szkoła ………………………………………………………………………………………
Pesel ………………………………………………………………………………………..
Wartość RR skurczowego4 …………… według tablicy per centylowej …………………
Wartość RR rozkurczowego ……………….. według tablicy percentylowej5 …………….
Wskaźnik masy ciała BMI ………………… Waga ……………. Wzrost ………………..
Obwód pasa ……………….. cm
Obwód bioder ……………… cm
6
Mała aktywność fizyczna
TAK NIE (podkreślamy)
Wywiad
chorobowy…………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………......
Skóra: prawidłowa, czysta, brudna, blada, sucha, wilgotna, obrzęki, blizny, żylaki, zmiany
troficzne, wykwity …………………………………………………………………………….
Węzły chłonne: nie – powiększone, nie – ruchome, nie – bolesne, w pakietach
Badanie osłuchowe serca i płuc: akcja serca nie – miarowa, tony serca …….. szmery (+), (-)
odgłos opukowy ……………………………… szmer oddechowy ……………………………
Badanie palpacyjne brzucha (i zewnętrznych narządów płciowych u chłopców): powłoki
wysklepione powyżej, poniżej poziomu klatki piersiowej, nie – symetryczny, napięcie prawidłowe,
wzmożone, obrona mięśniowa (+), (-), wątroba nie – powiększona, śledziona
nie – powiększona , stulejka, jadra w worku mosznowym (+), (-), przepuklina pachwinowa,
pępkowa, żylaki powrózka nasiennego …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Ocena postawy ciała: asymetria barków, asymetria łopatek, asymetria trójkątów talii, plecy
okrągłe, plecy płaskie, plecy okrągło-wklęsłe, pogłębiona lordoza lędźwiowa, skolioza, koślawość
kolan, szpotawość kolan, skrócenie kończyny dolnej, płaskostopie, inne wady stóp, deformacja
klatki piersiowej, inne ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Skierowania do specjalistów:
1)……………………………………………. 2)………………..……………………………..
Zalecenia:..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Podpis osób przeprowadzających badania: …………………………………………………
………………………………
Pieczęć Wykonawcy
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Załącznik

nr

7

Ankieta zbiorcza /miesięczne sprawozdanie/ dla autorów programu.
1. W okresie od …….. do …….. realizowanego przez …………………………………………
2. Sprawozdanie finansowe: liczba przebadanych dzieci X koszt jednostkowy = koszt całkowity
3. Ogólna ilość zbadanych dzieci ……………………..

Okres od ……….. do …………..

4. Liczba i rodzaj wykrytych zmian patologicznych wg poniższej tabeli:

Oceniana sytuacja zdrowotna

Ilość uczniów

Uwagi

Nadwaga 1
Otyłość2
Zagrożenie bezruchem 3
Choroby skóry
Nieprawidłowy wynik cisnienia
tętniczego4
Stwierdzone wady układu moczowopłciowego
Stwierdzone wady układu kostnostawowego
Stwierdzone wady układu nerwowego
Stwierdzone wady układu sercowonaczyniowego
Nieprawidłowości w badaniu brzucha
Skierowano do specjalisty
Skierowano do szpitala
Inne nieprawidłowości

……………………………………..
Podpis Wykonawcy

1
2
3
4
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4. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) w mieście Katowice na lata 2014-2020.

Okres realizacji programu: 2014-2020

Zakończenie programu – grudzień 2020, jakkolwiek przewidziane jest ostateczne zakończenie programu po
wprowadzeniu do kalendarza szczepień ochronnych, obowiązkowych szczepień przeciw HPV.

Autor programu:
-

Dr hab. n. med. Bogdan Michalski

Opinia Agencji Technologii Medycznych:
- pozytywna
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I). Opis problemu zdrowotnego.
Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje wprowadzenie rutynowych szczepień przeciw
HPV w poszczególnych krajach, jeżeli „Wprowadzenie szczepień jest wykonywalne w sposób
programowy i można zagwarantować ich stabilne finansowanie”. Podkreśla również, że szczepienia
powinny być częścią programu zawierającego informację i edukację na temat profilaktyki zakażeń
wirusem HPV.
Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy powinna być elementem edukacyjnego
programu zdrowotnego prowadzonego od najmłodszych lat, ze szczególną troską o przekazanie
młodym ludziom wiedzy na temat czynników ryzyka choroby, możliwości zapobiegania zakażeniu
wirusem HPV poprzez szczepienia oraz konieczności wykonywania systematycznych badań
cytologicznych do 65 roku życia.
Wprowadzenie wieloletniego programu edukacyjnego połączonego z wykonywaniem
szczepień ochronnych przeciw HPV, w populacji dziewcząt przed rozpoczęciem inicjacji
seksualnej, obniży w przyszłości nie tylko zachorowalność na raka szyjki macicy u kobiet, ale
poprawi zdrowie i jakość życia całej populacji kobiet .
Obecnie zarejestrowane i dopuszczone do obrotu są dwa rodzaje szczepionek:
czterowalentna (przeciwko zakażeniom HPV typami: 6, 11, 16, 18) i dwuwalentna (przeciwko
zakażeniom HPV typami 16 i 18).
Porównanie skuteczności szczepionek przedstawia załącznik nr 1 do programu, opracowany
na podstawie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV.

1) Problem zdrowotny.
Światowa Organizacja Zdrowia, w kwietniu 2009 roku opublikowała oficjalnie stanowisko
uznając raka szyjki macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV
– human papilloma virus) za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Wyróżnia się
ponad 100 typów wirusa HPV, które po dostaniu się do organizmu człowieka w większości nie
wywołują objawów chorobowych dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej. Jednakże
zakażenie wirusami „wysokiego ryzyka”, wśród których najgroźniejsze są typy HPV 16, 18, 31 i 45
może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych nowotworów narządów moczowopłciowych, głowy i szyi.
Czynnikiem inicjującym 70% przypadków raka szyki macicy są dwa typy wirusa
brodawczaka ludzkiego – HPV 16 i 18. Infekcje HPV odpowiedzialne są również za znaczna część
nowotworów sromu, pochwy, odbytu, prącia oraz tzw. nowotworów głowy i szyi. Wirusy
brodawczaka ludzkiego – HPV 6 i 11 są odpowiedzialne za brodawki płciowe i nawrotową
brodawczakowatość krtani.
Do większości zakażeń genitalnymi typami HPV dochodzi w czasie pierwszych kontaktów
seksualnych, również w wyniku transmisji wertykalnej (od matki do płodu) lub pielęgnacji dziecka
przez osobę zakażoną.
Mimo, że szczyt wykrywalności zakażeń przypada na wiek 18-25 lat, to zapadalność na
raka szyjki macicy pojawia się około 50 roku życia. Proces progresji nowotworowej jest powolny i
wymaga wielu czynników dodatkowych tzw. czynników promujących.
Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażenia HPV są ryzykowne zachowania seksualne, w
tym: wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego, duża liczba partnerów, niski poziom higieny
intymnej, a także czynniki dodatkowe, np. długotrwała antykoncepcja hormonalna, oraz palenie
tytoniu.
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2) Epidemiologia.
Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u
kobiet na świecie, powodującym co roku około 500 000 nowych zachorowań i ok. 250 000 zgonów.
Polska zajmuje aktualnie pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby
nowych zachorowań na raka szyjki macicy (rocznie 18,1 zachorowań na 100 000 kobiet).
W woj. śląskim rocznie zapada na tę chorobę około 400 kobiet. W 2005 roku na raka szyjki
macicy zachorowało 401 mieszkanek województwa śląskiego, w tym 20 katowiczanek. Wykryte
nowotwory są najczęściej w drugim i trzecim stadium zaawansowania klinicznego choroby, tzn. są
przypadkami nieoperacyjnymi i wymagają wdrożenia długiego, obarczonego wieloma
powikłaniami, oraz drogiego leczenia radio-chemioterapią.
Z danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyczne na Śląsku
wynika, że w 2012 roku zgłaszalność na badania cytologiczne, w ramach Populacyjnego Programu
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy u kobiet w wieku 25-59 lat, wyniosła
tylko 11,7 proc.
Niekorzystne wskaźniki epidemiologiczne i statystyczne oraz bardzo niska zgłaszalność na
badania cytologiczne, w populacyjnym programie skriningowym, wymagają zintegrowania działań
edukacyjnych oraz wprowadzenia profilaktyki pierwotnej tj. wykonywanie szczepień ochronnych
przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
Prowadzone od kilku lat badania wskazują ograniczenie liczby zakażeń wirusem HPV po
zastosowaniu szczepionki.
Badania kliniczne dowodzą niemal 100 proc. skuteczności szczepionki przeciwko HPV. Najbardziej
skuteczne są u osób, które nie zetknęły się jeszcze z wirusem. Szczepienie dziewcząt w wieku 1112 lat oraz szczepienie dziewcząt i kobiet w wieku 13-45 lat zalecają Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, rekomendując profilaktykę
pierwotną, jako skuteczną metodę działania w zakresie zmniejszania zachorowalności i
umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne szacuje, że szczepienia w Polsce nastolatek i młodych kobiet
przeciwko HPV spowodują zmniejszenie ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki macicy do 96
proc. w ciągu 15-20 lat od rozpoczęcia obowiązkowych szczepień wszystkich nastolatek w całym
kraju.

3) Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja
kwalifikująca się do włączenia do programu.
Odbiorcami programu są:
- ok. 2752 uczniów w wieku 14 lat (I klasa szkół gimnazjalnych) oraz ich rodziców – uczestniczyć
będzie w zajęciach edukacji zdrowotnej, realizowanych w placówkach oświatowych, zgodnie z
opracowanym scenariuszem zajęć,
- ok. 1342 dziewcząt w wieku 14 lat (I klasa szkół gimnazjalnych) – objętych zostanie
szczepieniami ochronnymi przeciwko wirusowi HPV. Szczepienia wykonane będą zgodnie z
obowiązującą procedurą (badania lekarskie, podanie 3 dawek szczepionki).

4) Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym
uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
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W Polsce realizowany jest Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, oparty o
skrining cytologiczny. Populacyjny Program realizowany jest w oparciu o Ustawę z dnia 1 lipca
2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób
nowotworowych" (Dz.U.05.143.1200) oraz o Uchwałę Nr 24/2011 Rady Ministrów z dnia 1 marca
2011 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego
"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2011 oraz kierunków realizacji
zadań tego programu na lata 2012 i 2013.
Programem profilaktyki objęte zostały Polki między 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3
ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w
Narodowym Funduszu Zdrowia.

5) Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu.
W Polsce nie są prowadzone systematyczne badania analizujące jakość życia kobiet
dotkniętych rakiem szyjki macicy. Dostępne są jedynie dane o charakterze epidemiologicznym,
które wskazują, że niemal 1/3 zgonów dotknęła kobiety w wieku 15 – 49 lat, a więc kobiety młode,
u progu lub w pełni aktywnego życia, karier zawodowych, niezrealizowanych planów na
przyszłość.
W perspektywie indywidualnego doświadczenia choroba nowotworowa powoduje ból oraz
lęk wynikły z zagrożenia życia, dodatkowo podsycany negatywnymi wyobrażeniami i społecznymi
„metaforami” raka. Rak jest przede wszystkim „zabójcą”. Badanie prowadzone przez
psychonkologów potwierdzają występowanie zespołu przewlekłego zmęczenia oraz depresji u
ponad 80% leczonych kobiet i tych, które zakończyły już leczenie.
Źródłem wtórnych cierpień jest samo leczenie (chirurgia, radioterapia, chemioterapia),
atakże stresujące pobyty w szpitalach i obawy o los najbliższych, szczególnie dzieci pozbawionych
opieki. Indywidualna reakcja na chorobę może się oczywiście różnić, zależy od szeregu czynników,
takich jak cykl życia kobiety, prognoza co do dalszego rozwoju choroby, powodowane nią
zaburzenia w strukturze rodziny, wiedza o raku i możliwościach jego leczenia, dotychczasowe
doświadczenia kontaktów z medycyną i wielu innych. Zawsze jednak stanowi źródło cierpień
fizycznych i negatywnych emocji.
Zakażenie wirusem HPV wywiera także bezpośredni wpływ na przebieg ciąży. Liczne
badania kliniczne i doświadczalne wskazują, że zakażenie genitalnymi typami HPV, w tym typami
HPV 6/11 (odpowiedzialnymi za kłykciny), może prowadzić do spontanicznych poronień we
wczesnej fazie ciąży. Badania te stwierdziły obecność DNA wirusów HPV w próbkach pobranych
aż z 70% płodów po poronieniu samoistnym. Wykazano także, że kobiety z historią zakażeń HPV
mają ok. 3 razy większe ryzyko utraty ciąży, a także znaleziono HPV 18 w 50% raka kosmówki.
Opracowano na podstawie:
1. Preparing for the introduction of HPV vaccines: policy and programme guidance for
countries. World Health Organization 2006.
2. Kodeks profilaktyki raka szyjki macicy. Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki
Macicy 2012.
3. Szczepienia przeciw HPV. Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z
zakażeniami HPV. red. Majewski S, Sikorski M. Czelej Sp. Z o. o. Lublin 2006.
4. Zieliński J. Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania
wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. I Kongres Demograficzny w Polsce
Warszawa 2002.
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5. Paszkowski T. Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy. Kompendium wiedzy. WarszawaLublin 2008.
6. Macioch T., Niewada M., Wierzba W., Bidziński M., Radowicki S., Zapobieganie chorobom
zależnym od zakażenia HPV – aspekty kliniczne i ekonomiczne stosowania szczepień
profilaktycznych, Curr. Gynecol. Oncol. 2010, 8 (2), p. 68-80.
7. Ostrowska A., Gujski M. (red): Walka z rakiem szyjki macicy w Polsce. Perspektywy, szanse
i rekomendacje dla polityki państwa. 2008, s. 9.
8. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Gin. Pol., 2009, 80, 870-876.
9. Pawlaczy M., Niemiec K. T. i inni: Choroby przenoszone drogą płciową w aspekcie zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego. W: Niemiec K. T., Babińska B. (red.): Zdrowie
reprodukcyjne w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. I Kongres Demograficzny w
Polsce. Wolumen Journal, XVI, 1, 136, 137-138.
10. Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy u
dziewcząt i młodych kobiet., Med. Praktyczna-Pediatria 1/2011.

II). Cele programu.
Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV jako ważną część skutecznej profilaktyki
raka szyjki macicy rekomendują m.in.: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo
Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, a także Światowa Organizacja
Zdrowia.
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, które przygotowało rekomendacje przy udziale
innych towarzystw (m.in.: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej) zaleca szczepienia dziewcząt i kobiet w
wieku od 9 do 26 lat.

1) Cel główny.
Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów
inicjowanych infekcją HPV, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Miasta Katowice zgodnie
z zaleceniami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych.

2) Cele szczegółowe.
a) Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży szkolnej w wieku 14 lat w
zakresie ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego.
b) Zapoznanie rodziców z działaniem szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
oraz uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu podania 3 dawek szczepionki.
c) Objęcie, w danym roku szkolnym, szczepieniami przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV) populacji 14-letnich dziewcząt (I klasa szkół gimnazjalnych).
d) Popularyzowanie wśród młodzieży nawyku systematycznego wykonywania badań
profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

3) Oczekiwane efekty.
1. Zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy w perspektywie wieloletniej.
2. Zwiększenie poziomu wiedzy rodziców i uczniów na temat ryzykownych zachowań oraz
chorób przenoszonych drogą płciową.
3. Zwiększenie poziomu wiedzy rodziców i uczniów, dotyczącej profilaktycznych badań
okresowych.
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4) Mierniki efektywności odpowiadające celom programu.
a) liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym,
b) liczba odbiorców edukacji zdrowotnej w tym:
- rodziców,
- dziewcząt w wieku 14 lat,
- chłopców w wieku 14 lat;
c) liczba dziewcząt objętych programem szczepień:
- liczba dziewcząt, które otrzymały 1 dawkę szczepionki,
- liczba dziewcząt, które otrzymały 2 dawki szczepionki,
- liczba dziewcząt, które otrzymały 3 dawki szczepionki;
d) liczba dziewcząt, które nie zaszczepiono z powodu przeciwwskazań zdrowotnych;
e) ocena poziomu wiedzy uczniów dotyczącej chorób przenoszonych drogą płciową.

III) Adresaci programu (populacja programu).
Program będzie realizowany corocznie począwszy od 2014r. i w tymże roku obejmie:
- około 2752 uczniów w wieku 14 lat oraz ich rodziców – uczestniczyć będzie w zajęciach edukacji
zdrowotnej, realizowanych w placówkach oświatowych, zgodnie z opracowanym scenariuszem
zajęć,
- około 1342 dziewcząt w wieku 14 lat (urodzonych w 2000r., klasy I szkół gimnazjalnych w roku
szkolnym 2013/2014) – objętych zostanie szczepieniami ochronnymi przeciwko wirusowi HPV.
Szczepienia wykonane będą zgodnie z obowiązującą procedurą (badania lekarskie, podanie 3
dawek szczepionki).
W następnych latach realizacji Programem zostaną objęte kolejne roczniki dzieci 14-letnich oraz
ich rodzice.

1) Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe.
Po analizie wyników podobnych programów zdrowotnych realizowanych w innych
miastach Polski realną wartością wielkości włączenia populacji do programu jest 80% całej
populacji nastolatek w mieście Katowice.

2) Tryb zapraszania do programu.
Realizacja programu zostanie poprzedzona przekazaniem informacji do szkół oraz za
pośrednictwem środków masowego przekazu.

IV). Organizacja programu.
Realizatorzy programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostaną wyłonieni w
drodze otwartego konkursu ofert). W skład programu będzie wchodziła zarówno część edukacyjna,
jak i wykonanie szczepień. Realizator zostanie zobowiązany po zawarciu umowy, do
przedstawienia harmonogramu realizacji edukacji zdrowotnej i szczepień w poszczególnych
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szkołach gimnazjalnych.
Przebieg spotkania: prezentacja założeń „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego HPV” oraz organizacji szczepień dziewcząt 14-letnich przeciw HPV
(pracownik podmiotu wykonującego działalność medyczną wyłonionego w drodze otwartego
konkursu ofert).

1) Części składowe, etapy i działania organizacyjne.
a). Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej problematyki HPV wśród
rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt objętych programem oraz wśród młodzieży objętej
programem, oraz podkreślenie potrzeby wykonywania badań cytologicznych przez zaszczepione
dziewczęta w życiu dorosłym.
b) W 34 szkołach gimnazjalnych działających na terenie Miasta Katowice zostaną zorganizowane
spotkania z lekarzem ginekologiem gdzie zebrani rodzice, opiekunowie prawni i młodzież zostanie
zapoznana z zasadami przeciwdziałania zakażeniom wirusem HPV oraz zasadami udziału w
programie.
c) Powszechne wdrożenie szczepienia dziewcząt - w każdym roku kalendarzowym wdrożenie
szczepienia jednego rocznika.
d) Program jest realizowany na terenie Miasta Katowice. Osoby z populacji objętej programem
zostaną zaproszone do wzięcia udziału w jego realizacji.
e) W każdym kolejnym roku dopuszcza się dla poszczególnych roczników objętych programem
zwiększenie lub zmniejszenie liczby dziewcząt zgodnie ze stanem na dzień 30 września każdego
roku, w którym realizowany jest program.
f) Szczepienie będzie dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców, którzy zostaną poinformowani i
złożą deklarację na piśmie o dobrowolnym przystąpieniu danego dziecka do programu.
g) Szczepionka podawana jest trzykrotnie w okresie sześciu miesięcy od momentu podania
pierwszej dawki szczepionki.
h) Realizator, wyłoniony w drodze konkursu, zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji
realizacji Programu w oparciu o wymogi ujęte w umowie.

2) Planowane inwestycje.
Nie dotyczy

3) Kryteria i sposób kwalifikowania uczestników do szczepienia.
a). Wiek 14 lat.
b). Brak przeciwwskazań lekarskich do szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV).
Szczepienia przeciwko wirusowi HPV dziewcząt będą wykonywane po uzyskaniu zgody na
szczepienie opiekuna prawnego nastolatki. Pełny cykl szczepienia składa się z 3 dawek
podawanych wg następującego schematu 0 – 2 – 6 w przypadku szczepionki czterowalentnej,
podanie pierwszej dawki szczepionki (0), druga dawka po upływie dwóch miesięcy od podania
pierwszej dawki (2), trzecia dawka (przypominająca) po upływie sześciu miesięcy od podania
pierwszej dawki (6).
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Planowane terminy szczepień dziewcząt z rocznika 2000 przeciwko wirusowi HPV:
W przypadku zastosowania szczepionki czterowalentnej:
• I dawka: marzec 2014 r.
• II dawka: maj 2014
• III dawka: wrzesień 2014

4) Zasady udzielania świadczeń w ramach programu.
Badania lekarskie kwalifikujące do szczepienia oraz szczepienia ochronne będą realizowane
w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej katowickich szkół gimnazjalnych.
Program skierowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Katowice.

5) Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi
finansowanymi ze środków publicznych.
Program realizują: na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Katowice - podmioty
prowadzące działalność leczniczą wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Nadzór nad
prawidłowością realizacji szczepień p/HPV będzie prowadzony w porozumieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Katowicach.

6)
Sposób zakończenia udziału w programie i możliwość kontynuacji
otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli
istnieją wskazania.
Nie dotyczy
PATRONAT NAUKOWY:

Dr hab. n. med. Bogdan Michalski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii
onkologicznej, Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Katedry Zdrowia
Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Halina Woś – Kierownik Kliniki Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki Im. Jana Pawła II.

7) Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu.
Szczepienia przeciwko wirusowi HPV, realizowane będą przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na terenie szkół gimnazjalnych
w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Wykonanie szczepienia zostanie
poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do
wykonania szczepienia ochronnego – przeprowadzenie badania lekarskiego lekarz dokumentuje na
stosownym zaświadczeniu z podaniem daty i godziny jego przeprowadzenia.
Osoby przeprowadzające szczepienia mają obowiązek prowadzenia dokumentacji
medycznej dotyczącej szczepienia, w tym:
- wydają osobie poddanej szczepieniu zaświadczenie o wykonaniu zalecanego szczepienia
ochronnego,
- sporządzają roczne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych, które przekazują
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
Zespół „ wyjazdowy” składający się z lekarza wykonującego badania kwalifikujące do
szczepienia oraz pielęgniarki posiadającej kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych

Id: 38797813-D4BA-493C-9AD0-E0779FF18929. Podpisany

Strona 49

na potrzeby akcji szczepień powinien zapewnić dodatkowe wyposażenie, w tym:
- mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku ( do procedury higienicznego mycia rąk ),
- środki ochrony osobistej dla personelu medycznego,
- środki dezynfekcyjne: do skóry ( przed szczepieniem ), do powierzchni roboczych, do rąk,
- zestaw p/wstrząsowy i resuscytacyjny,
- pojemnik do przechowywania preparatów szczepionkowych w temperaturze zgodnej z
zaleceniami producenta, w celu zapewnienie „ łańcucha chłodniczego”, termometr do kontroli
temperatury w pojemniku (np. termotorba z wkładami chłodzącymi i termometrem),
- pojemnik lub pojemniki na odpady medyczne spełniające wymogi przepisów,
- odpady medyczne powstałe w wyniku udzielonych świadczeń powinny zostać usunięte przez
osoby udzielające tych świadczeń i bezzwłocznie przekazane do magazynu odpadów medycznych
z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
Wymogi dotyczące kwalifikacji personelu medycznego:
- szczepienia ochronne mogą być wykonywane przez lekarzy, pielęgniarki i położne i higienistki
szkolne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień
ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały
specjalizację w dziedzinie w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego
obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i
lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej.

8) Dowody skuteczności planowanych działań.
Obie szczepionki zawierają fragmenty białek L1 odpowiednio wirusów HPV16, 18 i
HPV16, 18, 6, 11. Białka te w obu przypadkach zostały uzyskane metodami biologii molekularnej.
Metody te, równie nowoczesne w przypadku obu szczepionek, pozwalają na uzyskanie
immunogennych peptydów wirusowych i na prawie całkowite wyeliminowanie działań
niepożądanych. Obie szczepionki różnią się adiuwantami. Mimo to w obu przypadkach
zastosowano sole glinu. Szczepionka czteroważna zawiera siarczan wodorofosforanu glinu. Jest to
typowy adjuwant promujący profilaktyczną odpowiedź humoralną zależną od limfocytów typu Th2.
Szczepionka dwuważna zawiera system adjuwantu zawierający MPL oraz wodorotlenek glinu. Ten
typ adjuwantu powoduje powstawanie mieszanej odpowiedzi Th1/Th2 cenionej w szczepionkach
terapeutycznych. Nie opublikowano dotychczas żadnych danych wskazujących na wyższość
któregoś z zastosowanych adjuwantów w powstawaniu ochronnej, poszczepiennej odpowiedzi
immunologicznej. Nie dysponujemy obecnie żadnymi dowodami, że różnice między adjuwantami
mogą wpływać na profilaktyczną skuteczność szczepionek.
M. H. Einstein w imieniu grupy badawczej HPV-010 z Montefiore Medical Center, Albert
Einstein College of Medicine, w Bronx, w Nowym Jorku wykazał, że odpowiedź immunologiczna
po pierwotnym cyklu szczepień w badaniu porównawczym dwóch profilaktycznych szczepionek
przeciwko wirusowi HPV: szczepionki przeciwko HPV 16/18 z adiuwantem AS04 (Cervarix TM;
GlaxoSmithKline Biologicals) i szczepionki przeciwko HPV 6/11/16/18 (Silgard®; Merck*) jest
identyczna i nie jest jasne, czy istnieją różnice w odpowiedziach immunologicznych wyzwalanych
przez te szczepionki.
Ocena immunogenności Silgard’u tym samym testem co Cervarix czyli ELISA pokazuje że
odsetek serokonwersji był porównywalne dla HPV-18 dla obu szczepionek. Również publikacja
Browna pokazuje, że jeśli zmierzymy poziom całkowity IgG (tak jak w teście ELISA-dot
Cervarixu), a nie metoda cLIA (tak jak w Silgardzie) to poziom serokonwersji wobec HPV 18
wyniesie prawie 97%. Badanie „Nordic study follow up” po 8 latach (nowość zaprezentowana w
grudniu 2012) od zakończenia szczepienia wykazało 100% skuteczność wobec CIN 2+
wywołanego przez HPV 18. Jest to dowód na utrzymywanie się skuteczności obserwowanej po
zakończeniu badania „Future 2”. Czy szczepionka dwuwalentan posiada taki dowód klinicznego po
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8 latach i czy prowadzi taki follow up? Czy wiadomo zatem czy Cervarix jest równie skuteczny po
9 latach w redukcji CIN jak Silgard?
Publikacja Joura i wsp. potwierdza, że nie ustalono do dziś jaki jest minimalny próg
poziomu przeciwciał przeciwko HPV, który zapewnia ochronę . Po naturalnej infekcji HPV
zakończonej eradykacją wirusa poziom przeciwciał jest prawie 100 krotnie niższy niż po podaniu
Silgardu, niemniej najważniejszym elementem tej immunologicznej układanki jest nabycie pamięci
immunologicznej przez komórki naszego układu odpornościowego przeciwko wirusom HPV.
W maju i czerwcu 2007 roku ukazały się cztery prace dostarczające nowych danych
potwierdzających skuteczność szczepionki czterowalentnej. Dwie z nich dotyczyły wyników badań
III fazy nad tą szczepionką, natomiast w dwóch pozostałych przedstawiono zbiorcze wyniki
czterech badań nad skutecznością szczepionki w zapobieganiu CIN2/3, AIS (adenocarcinoma in
situ) oraz innym chorobom okolicy narządów płciowych i odbytu związanych z zakażeniami HPV
6, 11, 16 i 18. Najnowsze wyniki badań nad szczepionką dwuwalentną przeciw HPV16 i HPV18
zostały opublikowane w czerwcu 2007 roku, jako etapowa analiza badań III fazy. Wyniki
wszystkich tych badań wykazały bardzo dużą skuteczność obu szczepionek (90-100%) w
zapobieganiu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia średniego i wysokiego (CIN2/3), a
w odniesieniu do szczepionki czterowalentnej także w zapobieganiu gruczołowemu rakowi szyjki
macicy in situ (AIS) powodowanych HPV-16 i HPV-18 u kobiet (w wieku do 26 roku życia dla
szczepionki czterowalentnej i do 25 roku życia dla szczepionki dwuwalentnej), które uprzednio lub
w czasie szczepień nie były zakażone tymi typami HPV (populacja "per-protocol").
W analizach typu ITT (intention-to-treat), wykazano, że w populacji kobiet zaszczepionych
przeciw HPV i obejmującej także kobiety z istniejącym zakażeniem lub chorobą spowodowaną
typem HPV występującym lub nie w szczepionce, szczepienie zmniejsza istotnie odsetek zmian w
szyjce macicy, w okolicy sromu, pochwy i odbytu w porównaniu do populacji nie zaszczepionej.
Obserwacje 3-letnie kobiet w europejskiej populacji per protocol, które otrzymały
szczepionkę czterowalentną wykazały jej 100% skuteczność nie tylko w zapobieganiu zmianom
CIN2/3, ale także VIN 2/3 oraz VaIN 2/3 (odpowiednio: śródnabłonkowych neoplazjach stopnia
średniego i wysokiego sromu i pochwy), stanowiących znaczącą część bezpośrednich prekursorów
raków sromu i pochwy, związanych z HPV-16 i HPV-18]. Dotychczas nie są dostępne dane
wykazujące skuteczność kliniczną szczepionki dwuwalentnej w odniesieniu do zapobiegania
rozwojowi zmian prekursorowych raka sromu i pochwy powodowanych typami HPV zawartymi w
tej szczepionce.
Czterowalentna szczepionka, oprócz cząsteczek wirusopodobnych HPV typu 16 i HPV typu
18, zawiera dwa komponenty typu HPV6 i HPV11. W badaniach III fazy szczepionka ta okazała się
skuteczna w 100% (w populacji "per-protocol") w zapobieganiu zmianom związanym z
zakażeniem HPV6 i HPV11, takim jak brodawki płciowe (kłykciny) sromu, pochwy, VIN1, VaIN1
oraz CIN1. Znaczenie komponentów HPV6 i HPV11 w szczepionce jest ważne klinicznie.
Brodawki okolicy narządów płciowych i odbytu występują u około 1% aktywnej seksualnie
populacji, zwłaszcza wśród osób młodych. Stwarzają one duże problemy terapeutyczne i
charakteryzują się dużą nawrotowością znacznie ograniczając aktywność płciową chorych, przez co
niekorzystnie wpływają na szeroko rozumiane zdrowie prokreacyjne. HPV6 i HPV11 są także
odpowiedzialne za 95%-100% przypadków tzw. nawracającej brodawczakowatości dróg
oddechowych (RRP - recurrent respiratory papillomatosis). Również część przypadków CIN1
(około 10%) związana jest z zakażeniami HPV6 i/lub HPV11. Stąd zastosowanie szczepionki
czterowalentnej u osób nie zakażonych będzie chroniło przez rozwojem dodatkowego spektrum
zmian chorobowych związanych z HPV 6/11. Szacuje się, że ochrona ta może przynosić ponad 70%
korzyści ekonomicznych w pierwszych latach stosowania szczepień populacyjnych.
Najnowsze badania wskazują, że okres utrzymywania się efektu profilaktycznego
szczepionek wynosi przynajmniej 8 lat (tyle trwają dotychczasowe obserwacje). W tym czasie
utrzymuje się plateau przeciwciał neutralizujących a w krążeniu występują komórki pamięci
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immunologicznej co sugeruje, że okres protekcji może być znacznie dłuższy. Co ważniejsze, w
populacji osób uprzednio nie zakażonych, szczepionka czterowalentna przez 8 lat (najdłuższe
obserwacje) wykazała 100% efekt profilaktyczny w odniesieniu do zmian wywołanych przez
HPV6, 11, 16 lub 18, takich jak: brodawki okolicy narządów płciowych oraz CIN 1-3.
Ważnym zagadnieniem związany ze stosowaniem szczepionek przeciw HPV jest
potencjalne zjawisko ochrony krzyżowej ("cross-protection"). Należy podkreślić, że głównym
kryterium określającym skuteczność ochrony krzyżowej, przyjętym przez WHO i FDA jest w
pierwszej kolejności zdolność szczepionki do ochrony przed chorobami (np. CIN1-3, AIS)
związanymi z innymi niż występujące w szczepionce typami HPV. Dodatkowym kryterium jest
długotrwałe utrzymywanie się zakażenia (>12 miesięcy). Pierwsze i jedyne dowody na istnienie
ochrony krzyżowej w stosunku do zmian CIN2/3 oraz AIS wywoływanych przez inne niż obecne w
szczepionce typy HPV (łącznie 10 typów onkogennych: HPV - 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)
uzyskano po zastosowaniu szczepionki czterowalentnej. W okresie 4 lat obserwacji łączna
skuteczność wyniosła ponad 30%. Należy podkreślić, że te typy HPV odpowiedzialne są
dodatkowo (poza HPV16 i HPV18) za ponad 20% raków szyjki macicy. W przypadku szczepionki
dwuwalentnej wykazano dotychczas jedynie pewną skuteczność w zapobieganiu przetrwałym 6miesięcznym infekcjom HPV45 (59.1%), HPV31 (36.1%) i HPV52 (31.6%), natomiast po 12
miesiącach skuteczność ta przeciw zakażeniom onkogennymi typami HPV nieobecnymi w
szczepionce wynosiła 27.1%.
Szczepionki te mają być stosowane jako immunoprofilaktyka, tak więc istotne znaczenie
ma powstawanie jako rezultat szczepienia przeciwciał neutralizujących (serokonwersja). Wysokość
miana przeciwciał neutralizujących, tak długo jak długo przekracza miano powstające podczas
naturalnego zakażenia, prawdopodobnie nie ma klinicznego znaczenia w skuteczności badanych
szczepionek, gdy są one stosowane jako immunoprofilaktyka. Obie szczepionki charakteryzowały
się bardzo wysoką immunogennością. Serokonwersja po szczepieniu występowała praktycznie u
100% pacjentek, niezależnie od zastosowanej szczepionki dwuważnej lub czteroważnej.
Skuteczność kliniczna obu szczepionek była zbliżona. Nie ulega żadnej wątpliwości, że
większa liczba peptydów wirusowych zastosowana w szczepionce nie zmniejsza jej
immunogenności i miana przeciwciał neutralizujących. Świadczy o tym wiele danych z badań
klinicznych bardzo wielu szczepionek, a także dobra praktyka lekarska, zalecenia producentów
szczepionek oraz doświadczenia kliniczne. W chwili obecnej są dostępne dane pochodzące z badań
klinicznych, które wskazują jednoznacznie, że szczepienie szczepionką czteroważną powoduje
istotny statystycznie wzrost stężenia przeciwciał ochronnych skierowanych przeciwko wszystkim
znajdującym się w szczepionce antygenom wirusów HPV i że stężenia te utrzymują się co najmniej
przez 8 lat. Wykonane przez Garland i wsp. badania wskazują jednoznacznie, że szczepionka
czteroważna jest co najmniej tak samo immunogenna (powoduje powstawanie co najmniej takiego
samego miana przeciwciał) jak szczepionka monowaletna co najmniej w odniesieniu do HPV16.
Badanie to zostało wykonane na ponad 2000 pacjentek. Przeciwciała poszczepienne obserwowano
w podobnym odsetku u pacjentek przyjmujących każdą ze szczepionek (99,8% dla szczepionki
czteroważnej i 100% monowalentnej).
Podawanie szczepionki czterowalentnej jednocześnie z innymi szczepionkami nie zmniejsza
istotnie powstawania przeciwciał poszczepiennych przeciwko HPV. W przypadku obu szczepionek
miano przeciwciał poszczepiennych osiąga maksimum ok. miesiąc po trzeciej dawce preparatu.
Podczas następnego roku nieco się zmniejsza, po czym pozostaje stałe w czasie 5-letniej (dla
szczepionki dwuważnej) i 8-letniej obserwacji (dla szczepionki czteroważnej). Należy
przypuszczać, że miana te będą miały działanie ochronne przez okres co najmniej 12 lat, a być
może dłużej. Konieczne są dalsze badania, które odpowiedzą jednoznacznie na pytanie, czy
pacjentki otrzymujące obie dostępne na rynku szczepionki będą wymagały doszczepienia (booster),
czy nie. Warto także zwrócić uwagę, że w odniesieniu do szczepionki czteroważnej
przeprowadzono badania kliniczne u mężczyzn. Ta grupa nie tylko jest wektorem transmisji
onkogennych dla kobiet typów HPV, ale także choruje na brodawki płciowe powodowane przez
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HPV11 i 6. Co ciekawe, młodzi chłopcy wytwarzają po szczepieniu szczepionką czteroważną
większe miano przeciwciał poszczepiennych niż kobiety. Mimo że istnieją dane, że szczepionka
dwuważna może chronić przed rakiem szyjki macicy o innej etiologii niż HPV16 i 18,
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) nie
zarejestrowała takiego wskazania dla tej szczepionki. Wydaje się więc, że znaczenie ewentualnej
ochrony krzyżowej wymaga dalszych badań.
W ostatnim czasie ukazały się pojedyncze doniesienia sugerujące wyższe miano przeciwciał
powstające po stosowaniu szczepionki dwuważnej w porównaniu z czteroważną. Z punktu widzenia
lekarza praktyka, ale także immunologa, znaczenie różnic w wysokości miana przeciwciał
poszczepiennych dla ochrony przeciwwirusowej jest nieznane. Miano przeciwciał poszczepiennych
powinno przekraczać typowe miano uzyskiwane podczas naturalnego zakażania. Co ważniejsze, nie
można porównywać skuteczności szczepionek, opierając się na wysokości miana przeciwciał
neutralizujących. Skuteczność szczepionek może zostać porównana tylko na skutek wieloletniej
obserwacji pacjentek i określenia liczby chorych spełniających określone w założeniach punkty
końcowe (np. CIN2 lub więcej, AIS; choć jednak najlepszym punktem końcowym, z punktu
widzenia metodologicznego, byłoby porównanie liczby pacjentek, które zachorowały na raka szyjki
macicy, w populacji szczepionej szczepionką dwuważną i czteroważną).
Analiza skuteczności klinicznej obu szczepionek wykazała 92,7-proc. skuteczność (95-proc.
przedział ufności 79,9–98,3) szczepionki dwuważnej i 98,2-proc. (95-proc. przedział ufności 93,5–
99,8) skuteczność szczepionki czteroważnej. Warto podkreślić, że liczba limfocytów B pamięci
była zbliżona podczas stosowania obu szczepionek, co wskazuje na podobną przewidywaną
skuteczność odległą (liczoną w dziesiątkach lat) obu preparatów.

9). Opinie ekspertów klinicznych.
Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, stanowiska
Światowej Organizacji Zdrowia, oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia.

10). Zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w problemie
zdrowotnym, którego dotyczy wniosek.
Zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w profilaktyce pierwotnej raka szyjki
macicy (program szczepień nastolatek przeciwko infekcji wirusowej HPV) oparto o
rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Profilaktyki
Zakażeń HPV, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, a także Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego, oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

11). Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności kosztowej.
W styczniu 2008 roku zespół ekspertów European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) przedstawił stanowisko dotyczące programów szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi
brodawczaka (HPV) w krajach Unii Europejskiej (UE). W ciągu ostatnich 4 lat większość krajów
UE wprowadziła powszechne szczepienia nastoletnich dziewcząt przeciwko HPV, opublikowano
także wyniki kolejnych badań dotyczących szczepionek przeciwko HPV. Niniejszy dokument
stanowi aktualizację stanowiska ECDC z 2008 roku. Jest adresowany do instytucji
odpowiedzialnych za opracowanie i realizację krajowych programów szczepień ochronnych,
decydentów z instytucji krajowych oraz instytucji Unii Europejskiej (ministerstwo zdrowia, inne
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odpowiednie ministerstwa), ekspertów zaangażowanych w ustalanie krajowej polityki szczepień
przeciwko HPV (np. onkologów, ginekologów, pediatrów, epidemiologów, specjalistów chorób
zakaźnych), a także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Opracowano kilka modeli
porównujących efektywność kosztową szczepionek dwu- i czterowalentnych. Na podstawie
nowych danych dotyczących obciążeń związanych z brodawkami płciowymi oszacowano, że
można uzyskać jednakową efektywność kosztową szczepień oboma preparatami, jeśli jedna dawka
szczepionki dwuwalentnej będzie tańsza o 20–42 euro od dawki szczepionki czterowalentnej.
W niektórych krajach europejskich refundacji podlega jedna z dwóch dostępnych szczepionek (np.
dwuwalentna w Holandii, a czterowalentna w Danii, Francji i Wielkiej Brytanii). Decyzja o
wyborze danego preparatu do programu powszechnych szczepień zależy między innymi od analiz
efektywności kosztowej. W Wielkiej Brytanii z budżetu państwa finansowano początkowo
szczepienia szczepionką dwuwalentną, ale po uzyskaniu nowych danych z modelowania
ekonomicznego zdecydowano o wyborze szczepionki czterowalentnej. Należy jednak pamiętać, że
modele oceny efektywności kosztowej opierają się na wielu teoretycznych założeniach, które
wymagają potwierdzenia. W badaniu brytyjskim uwzględniono nowe dane dotyczące obciążeń
systemu opieki zdrowotnej i pogorszenia jakości życia pacjentów spowodowanych brodawkami
narządów płciowych.

12). Informacja nt. podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w
zgłaszającej program lub w innych jednostkach samorządu terytorialnego (jeżeli
są dostępne).
Dostępne na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

V). Koszty.
Rok

Populacja
objęta
szczepieniem
p/HPV

Liczebność
populacji
dziewcząt w
wieku 14 lat
( zgłaszalność
ok. 80 %)

2014

Dziewczeta
urodzone w
2000r.

1070

Koszt zakupu 3
Koszty
dawek
organizacyjne:
szczepionki ok.
edukacja,
300 zł/os. *
badanie,
wykonanie
szczepień ok.
100 zł/os.
321.000 zł

107.000 zł

Razem koszt

428.000 zł

*Szacowany koszt zakupu szczepionki p/HPV u dziewcząt w wieku 14 lat w mieście Katowice w 2014r.– przy przyjęciu, że koszt
jednej dawki szczepionki wyniesie 100 zł – szacowany koszt jednej dawki szczepionki przy zakupie dla całego rocznika dziewcząt.
Koszt 3 dawek dla jednej dziewczynki – 300 zł.

Koszty realizacji programu w kolejnych latach po 2014r. będą szacowane na podstawie
liczby dziewcząt w danym roczniku i obowiązujących w danym roku cen szczepionki p/HPV.
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020”

Źródła finansowania, partnerstwo.
Program zostanie w całości sfinansowany z budżetu miasta Katowice.
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VI). Monitorowanie i ewaluacja.
Realizacja programu będzie na bieżąco monitorowana przez Urząd Miasta Katowice.
Zakresem monitoringu zostaną objęte:
przebieg akcji edukacyjno-informacyjnej, w tym rzetelnego informowania i uświadamiania
beneficjentów,

-

programu edukacji prozdrowotnej informującej, że szczepienia nie eliminują ani nie
zmniejszają potrzeby wykonania regularnych cytologicznych badań profilaktycznych
zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami,

-

szczepienia ochronne,

-

dokumentacja medyczna po zakończeniu szczepień ochronnych.
Informacja z realizacji programu zostanie przedłożona corocznie Radzie Miasta Katowice.

1) Ocena zgłaszalności do programu.
a) liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym;
b) liczba odbiorców edukacji zdrowotnej w tym:
- rodziców,
- dziewcząt,
- chłopców,
c) liczba dziewcząt objętych programem szczepień:
- liczba dziewcząt, które otrzymały 1 dawkę szczepionki,
- liczba dziewcząt, które otrzymały 2 dawki szczepionki,
- liczba dziewcząt, które otrzymały 3 dawki szczepionki,
d) liczba dziewcząt, które nie zaszczepiono z powodu przeciwwskazań zdrowotnych,
e) ocena poziomu wiedzy uczniów dotyczącej chorób przenoszonych drogą płciową,
f) sprawozdanie dla nauczycieli (załącznik nr 2 do programu zdrowotnego).

2) Ocena jakości świadczeń w programie.
Planuje się organizację szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z podmiotów wykonujących
działalność leczniczą wyłonionych do realizacji programu – szkolenie dla przedstawicieli
zakładów opieki zdrowotnej w ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
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Załącznik nr 1 do Programu.
PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI SZCZEPIONEK

Kryteria porównań

Szczepionka czterowalentna
przeciw HPV 6, 11, 16, 18

Szczepionka dwuwalentna
przeciw HPV 16,18

Zapobieganie zmianom
klinicznym

Rak szyjki macicy, CIN 2/3,
VIN 2/3 brodawki płciowe
zwiazane z zakażeniem HPV
typy 6, 11, 16, 18

Rak szyjki macicy, CIN 2 i 3,
zwiazane z zakażeniem HPV
typy 16, 18

Wskazania wiekowe

Dziewczeta i kobiety w wieku
9-26 lat oraz chłopcy w wieku
9-15 lat

Dziewczęta i kobiety w wieku
10-25 lat

Skuteczność kliniczna u kobiet 99 % w zapobieganiu CIN 2/3 90 % w zapobieganiu CIN 2+ (
w wieku 16-26 lub 15-25 lat lub AIS; 100 % w zapobieganiu
100 % analiza post hoc )
VIN 2/3; VaIN 2/3; brodawkom
płciowym
Skuteczność w zapobieganiu
91 % w zapobieganiu CIN,
Brak danych klinicznych ( tylko
zmianom klinicznym u kobiet > brodawkom płciowym u kobiet
immunogenność )
25 roku życia
w wieku 24-45 lat
Skuteczność krzyżowa w
zapobieganiu zmianom
klinicznym

Ponad 30 % w zapobieganiu
CIN 2/3 lub AIS
powodowanym przez HPV typy
31/33/35/39/45/51/52/56/58/59
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Załącznik nr 2 do Programu.
Sprawozdanie z realizacji zajęć
nt. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w I klasach szkół
gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014
Szanowna Pani/Szanowny Panie
Uprzejmie proszę o informację zwrotną dotyczącą zajęć edukacyjnych w I klasach gimnazjalnych
nt. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” oraz wyrażenie swoich opinii na
temat scenariusza lekcji i środków dydaktycznych.
1. Nazwa i adres szkoły lub pieczęć szkoły:
................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli realizującego/realizujących zajęcia, stanowisko:
...............................................................................................................................................................
3. Liczba klas I w gimnazjum:
.....................................................................................................................
4. Ogólna liczba uczniów w klasach I:
........................................................................................................
5. Liczba klas w których odbyły się zajęcia:
.............................................................................................
6. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych nt. „Profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV)”:
....................................................................................................................
7. Zajęcia edukacyjne dotyczące zapobiegania rakowi szyjki macicy zostały przeprowadzone:
a) na godzinie wychowawczej
b) w ramach godzin do dyspozycji dyrektora
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c)
d)

na lekcji wychowanie do życia w rodzinie
na innej lekcji, proszę wymienić jakiej:
..............................................................................................

8. Czy zajęcia były prowadzone zgodnie ze scenariuszem?
a) Tak

b) Nie

9. Jeżeli były wprowadzone zmiany do scenariusza zajęć, proszę je krótko opisać:
................................................................................................................................................................
10. Czy w trakcie w realizacji zajęć wg wskazanego scenariusza wystąpiły jakieś trudności?
a) Tak, proszę określić czego dotyczyły
................................................................................................................................................................
b) Nie
11. Czy młodzież była aktywna i zainteresowana tematem lekcji?
a) Tak, jakie najczęściej zadawała pytania?:
................................................................................................................................................................
b) Nie
12. Czy przygotowane treści zajęć edukacyjnych były dostosowane do wieku uczniów?
a) Tak
b) Nie, prosimy wymienić które:
...............................................................................................................................................................
13. Czy cele zajęć edukacyjnych Pani/Pana zdaniem zostały osiągnięte?
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a) Tak
b) Nie, które cele nie zostały osiągnięte:
................................................................................................................................................................
14. Inne uwagi temat scenariusza lekcji i przygotowanych środków dydaktycznych:
................................................................................................................................................................
15. Wnioski:
................................................................................................................................................................

...................................................................................................
Podpis realizatora zajęć edukacyjnych/koordynatora
Sprawozdanie prosimy przekazać:
(adres i dane teleadresowe)
w terminie do dnia (data)

Dziękujemy za przekazane informacje

Id: 38797813-D4BA-493C-9AD0-E0779FF18929. Podpisany

Strona 59

5. Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów
czwartych klas szkół podstawowych miasta Katowice

Okres realizacji programu – 2014-2020 rok
Autorzy programu
dr hab. n. med. Bogdan Michalski
dr n. med. Jarosław Derejczyk
mgr Jolanta Kolanko
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Opinia Agencji Technologii Medycznych:
- brak
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I). Opis problemu zdrowotnego
Życie i zdrowie jest najcenniejszą wartością społeczną. W Polsce jak i na świecie
najczęstszą przyczyną zgonów ludzi młodych do 44 roku życia są obrażenia ciała w następstwie
wypadków. W Polsce corocznie tylko w wypadkach komunikacyjnych ginie około 5000 osób, a 40
000 tysięcy osób zostaje rannych, jest to dwukrotnie częściej niż w krajach zachodnich UE,
natomiast odsetek inwalidztwa pourazowego w Polsce wynosi 25%. Według Europejskiej Rady
Resuscytacji na podstawie analizy 700 000 zgonów w miejscu zdarzenia do uratowania było 40%
zmarłych.
W stanie zagrożenia życia lub zdrowia najważniejszym ogniwem w łańcuchu przeżycia jest
świadek zdarzenia, gdyż to od jego wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy
tak naprawdę zależy życie ludzkie. Podjęcie resuscytacji w pierwszych minutach od zatrzymania
krążenia i oddechu decyduje o życiu poszkodowanego. Z każdą minutą opóźnienia resuscytacji
szanse na uratowanie poszkodowanego ogromnie zmniejszają się. Już po 5-6 minutach szanse na
uratowanie praktycznie maleją do zera. Ponad 50% poszkodowanych przeżywa w przypadku
podjęcia resuscytacji przez świadków zdarzenia. Natomiast System Zintegrowanego Ratownictwa
Medycznego zapewnia skuteczna pomoc poprzez przyjazd zespołu ratownictwa medycznego
dopiero po kilku, a najczęściej kilkunastu minutach od zdarzenia. Stąd powszechna edukacja
szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy stanowi klucz do poprawy
szeroko pojętego bezpieczeństwa naszego społeczeństwa w najbliższych latach. Ponadto edukacja
powszechna w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest najtańszą a zarazem najskuteczniejszą
formą poprawy bezpieczeństwa całego społeczeństwa, szczególnie gdy nauczanie jest cykliczne,
wieloletnie, a nie okazjonalne. Nauczenie właściwych zachowań i wyrobienie nawyków wśród
świadków zdarzenia w sytuacji zagrożenia życia już od najmłodszych lat będzie w przyszłości
procentowało. Uratowanie tylko jednej młodej osoby przez świadka zdarzenia daje oszczędności w
budżecie państwa rzędu nawet kilku milionów złotych. Niestety z różnych powodów świadkowie
zdarzenia podejmują resuscytację tylko w 25% przypadków. Zgodnie z art. 5 Ustawy o
Państwowym Ratownictwie medycznym z 2006 roku istnieje obowiązek niezwłocznego udzielenia
pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia. Z kolei art.13 Ustawy chroni świadka zdarzenia tak jak
funkcjonariusza publicznego. Wdrożenie wieloletniego programu nauczania pierwszej pomocy
wśród dzieci klas IV szkół podstawowych wydaje się ze wszech miar zasadne i celowe.

II) Cele programu
1)

Cel główny:

Nauczenie dzieci podstawowych, samodzielnych i świadomych zachowań w sytuacjach, w których
są świadkami zagrożenia zdrowia lub życia.

2) Cele szczegółowe:
a) Nauczenie i utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia, w tym prowadzenia resuscytacji bezprzyrządowej na miejscu
zdarzenia
b) Kształtowanie postawy etycznej związanej z udzielaniem pierwszej pomocy i kształtowanie
poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy

3) Oczekiwane efekty:
a) Poprzez cykliczne powtarzanie nauczonej wiedzy i umiejętności dzieci będą bez uprzedzeń
podejmowały skutecznie działania ratunkowe na miejscu zdarzenia.
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b) Równie ważnym oczekiwanym efektem programu będzie wyrobienie wśród dzieci postawy
społecznej, odpowiedzialności za drugą osobę potrzebującą naszej pomocy w otaczającym nas
środowisku, godnej do naśladowania przez osoby starsze.
c)
Większe zainteresowanie nauką pierwszej pomocy wśród rówieśników, dzieci starszych,
młodzieży i rodziców

III) Adresaci programu
Populacja uczniów klas IV szkół podstawowych miasta Katowice obejmująca rocznie liczbę około
2.200 uczniów. W szkołach w czasie trwania roku szkolnego zostanie przeprowadzony kurs z
udzielania podstawowej pierwszej pomocy obejmujący swym zakresem następujące czynności:
1) Rozpoznanie zagrożenia
2) Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia
3) Nadanie sygnału „Na Ratunek”
4) Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci
5) Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
6) Inne podstawowe czynności ratunkowe zależne od rodzaju zagrożenia

IV). Organizacja programu
Czas trwania szkolenia - 16 godzin lekcyjnych
Forma zajęć - 6 godzin wykładów z użyciem sprzętu multimedialnego oraz 10 godzin ćwiczeń na
fantomach do nauki resuscytacji dorosłych i dzieci z wykorzystaniem podstawowego sprzętu
ratunkowego
Zajęcia planuje się podzielić na dwa cykle szkoleń po 8 godzin (3 godziny wykładu i 5 godzin
ćwiczeń) wrzesień/październik oraz kwiecień/maj według zaplanowanego harmonogramu
szkolenia. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach całymi klasami ( około 96 klas IV szkół
podstawowych ).
W pierwszej turze planuje się omówienie stanów zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego
(choroby) u dorosłych i dzieci oraz ćwiczenia na fantomach w omawianych stanach klinicznych.
W drugiej turze planuje się omówienie stanów zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego (urazy i
zatrucia) oraz ćwiczenia na fantomach w omawianych stanach klinicznych (pacjenci urazowi).
Na zakończenie rocznego szkolenia przewidziano sprawdzenie wiedzy w formie ustnej lub
pisemnej oraz zaliczenie praktyczne z resuscytacji na fantomach.
Program oparty o aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku.
W miesiącu czerwcu planuje się organizację zawodów międzyszkolnych z wiedzy i umiejętności
udzielania podstawowej pierwszej pomocy z nagrodami- czynnik motywujący rzetelne
przyswojenie wiedzy w tym zakresie przez uczniów.
Aby efekt nauczania był trwały należy powtórzyć szkolenie z udzielania podstawowej pierwszej
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pomocy po dwóch/trzech latach w VI/VII klasie wśród tych samych uczniów w tym samym
zakresie.
W szkołach planuje się zachęcać Dyrekcję Szkoły do tworzenia kółek zainteresowań związanych
tematycznie z udzielaniem pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z różnych klas w godzinach
pozalekcyjnych z możliwością ćwiczenia na fantomach – prowadzący koła zainteresowań to
wolontariusze PCK, ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe i instruktorzy pierwszej pomocy.
Celem jest propagowanie wśród uczniów nauki w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Kadra nauczająca
W pierwszej kolejności ratownicy medyczni licencjonowani i nielicencjonowani, pielęgniarki
ratunkowe z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego z Katowic, w przypadku zbyt małej liczby
chętnych proponuje się instruktorów pierwszej pomocy, wolontariuszy PCK posiadających
zaświadczenia o przebytych kursach z udzielania pierwszej pomocy, studenci starszych lat
Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wykonawca programu zapewni sprzęt szkoleniowy: prezentacje multimedialne, fantomy do
ćwiczeń - niemowlę, dziecko, dorosły oraz torbę pierwszej pomocy z materiałami opatrunkowymi,
maseczki do ćwiczeń na fantomach.
Wykonawcami programu mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą lub organizacje
pozarządowe wybrane w drodze otwartego konkursu ofert. W przypadku, gdy zadanie może być
realizowane efektywniej może zostać zlecone również w oparciu o ustawę prawo zamówień
publicznych.
Wykonawca powinien dysponować kadrą i sprzętem szkoleniowym niezbędnym do realizacji
zadania.

V). Koszty:
Planowany koszt realizacji 1 godziny zajęć obejmujący wynagrodzenie instruktorów, sprzęt do
realizacji zajęć i materiały jednorazowe to ok. 80 zł/godz.
Koszt jednej 8-godzinnej edycji programu dla jednej klasy IV to ok. 640 zł
Koszt dwóch edycji dla jednej klasy to ok. 1.280 zł.
Planuje się obejmowanie programem rocznie ok. 40 klas
Całkowity roczny koszt 45 klas x 1.280 zł = 51.200 zł
Koszty realizacji programu zostaną pokryte w całości ze środków budżetu miasta Katowice.
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020”
VI) Monitorowanie i ewaluacja:
- liczba dzieci klas IV objętych edukacją z zakresu pierwszej pomocy,
- liczba klas IV objętych edukacją z zakresu pierwszej pomocy.
VII). Okres realizacji programu:
Program będzie realizowany w latach 2014-2020 na terenie katowickich szkół podstawowych.
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6. „Program profilaktyki zachorowań na grypę –
“ Słoneczna jesień”

Okres realizacji programu: lata 2014 – 2020
Autorzy programu:
- mgr Jolanta Kolanko,
- prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
- prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Opinia Agencji Technologii Medycznych:
- pozytywna
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I). OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO
1). Grypa jako poważne zagrożenie zdrowia osób w wieku 55 r. ż. i powyżej
Grypa – jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą układu oddechowego, przebiega z gorączką, kaszlem i
ogólnym osłabieniem (1).
Grypa u ludzi jest wywoływana przez wirusy grypy A, B, C. Pierwszy z wirusów charakteryzuje się
dużą zmiennością antygenową, dzieli się na podtypy w zależności od różnic w białkach
powierzchniowych wirusa: hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (A), drugi ma mniejsze znaczenie
epidemiologiczne (2), trzeci wywołuje zazwyczaj zakażenia bezobjawowe (3).
Grypa cechuje się wysokim wskaźnikiem zapadalności, zwłaszcza u osób młodych
i niskim wskaźnikiem śmiertelności. Śmiertelność jest najwyższa u osób starszych (1). Śmiertelność
wynosi zazwyczaj 0,1-0,5%, tzn. umiera 1-5 osób na tysiąc chorych. W przypadku osób powyżej 65
r. ż. śmiertelność wynosi ok. 1% (2). Ponad 90% zgonów z powodu grypy występuje u osób w
podeszłym wieku (4).
Powikłaniami grypy mogą być m. in. zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego
i osierdzia, zapalenie ucha środkowego, zespół wstrząsu toksycznego, zapalenie mięśni
i mioglobinuria (mogąca być przyczyną niewydolności nerek), wystąpienie lub zaostrzenia
kłębuszkowego zapalenia nerek, niewydolność nerek, odrzucenie przeszczepu, choroby naczyniowe
mózgu, nasilenie padaczki, toksyczna encefalopatia, zapalenie mózgu, poinfekcyjne zapalenie opon
mózgowych, wzrost przypadków choroby Parkinsona, wylewy podpajęczynówkowe, śpiączkowe
zapalenie mózgu, ostre psychozy, schizofrenia (5).

II). Epidemiologia grypy
Dane WHO wskazują, że grypa jest istotnym problemem zdrowotnym, choruje na nią na świecie
ok. 5-25% populacji, umiera 500 000 do 1 000 000 osób rocznie (6). Wg danych ECDC rocznie
choruje w wyniku zakażenia wirusem grypy ok. 10% Europejczyków, powikłania pogrypowe wiążą
się z koniecznością hospitalizacji u setek tysięcy osób (7).
Liczba zachorowań na grypę i podejrzenia grypy w 2012 roku na terenie miasta Katowice osiągnęła
poziom 418 przypadków i była znacznie niższa niż w roku 2011 – 1655 przypadków
(543,90/100 000 mieszkańców). W minionym roku wskaźnik zapadalności znacznie odbiegał od
wskaźnika Polski, który wyniósł 3781,95 na 100 000 mieszkańców (Wykres nr 1) (8) (9). Analizę
liczby zachorowań (z uwzględnieniem sezonowości) przedstawia Wykres nr 2.
20-letnia analiza poziomów podejrzeń zachorowań i zachorowań na grypę, wskazuje na spadek
osiąganych wartości zachorowań, prawidłowość ta jest obserwowana również w większości
przypadków okresowych wzrostów wskaźnika zapadalności (Wykres nr 3).
Charakterystyczna dla wirusa grypy zmienność i potencjał epidemiczny powoduje, że mimo
malejącego wskaźnika zapadalności pozostaje on nadal istotnym zagrożeniem epidemiologicznym.
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Wykres nr 1. Zachorowania na grypę w latach 2003-2012 na terenie miasta Katowice i Polski (wskaźnik zapadalności
na 100 000 ludności).

Wykres nr 2. Zachorowania na grypę w latach 2011-2012 ogółem na terenie miasta Katowice (liczba zachorowań).
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Wykres nr 3. Zachorowania na grypę w latach 1993-2012 na terenie miasta Katowice (liczba zachorowań).

a) Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do
włączenia do programu
Wg danych z Urzędu Statystycznego w Katowicach na terenie miasta mieszka 309 304 osoby, w
tym w wieku powyżej 55 lat 100 299 osób (w tym wg grup wiekowych:
55-59 lat – 24 983, 60-64 lata – 21 840, 65-69 lat – 1 549, 70-74 lata – 14 887,
75-79 lat – 10 752, 80-84 lata – 7 205, 85 lat i więcej – 4 883 osoby).
Do programu planowana jest do włączenia populacja osób spełniających następujące wskazania:
– osoby przebywające w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych,
a także w domach pomocy społecznej;
– osoby w wieku powyżej 65 lat – w formie akcji szczepień realizowanych ambulatoryjnie.
b) Obecne postępowanie w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę u osób wieku 55 lat i
więcej, z uwzględnieniem świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych
Profilaktyka w przypadku grypy polega na stosowaniu szczepień ochronnych, leków
przeciwwirusowych i przestrzeganiu podstawowych zasad higieny (1), noszeniu maseczek,
profilaktyce farmakologicznej oraz izolacji chorych (2).
Szczepienia ochronne przeciwko grypie są rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki
zachorowań przez kilkanaście uznanych Towarzystw Naukowych na świecie w tym Komitet
Doradczy ds. Szczepień (ACIP) WHO, Amerykańską Akademię Pediatrii (10).
Efektywność szczepień jest uwarunkowana przez wiek, poziom immunokompetencji osób
szczepionych, skład szczepionki (1). Z uwagi na dużą zmienność genetyczną wirusa,
co roku zachorowania wywołuje inny szczep wirusa grypy. Skutkiem tego jest konieczność
corocznego ponawiania szczepień ochronnych preparatem o innym składzie, uwzględniającym
prognozowane szczepy na dany sezon epidemiczny (11).
W roku 2011 na terenie kraju zaszczepiło się przeciwko grypie jedynie 5% populacji (12), w
analogicznym okresie czasu na terenie Katowic szczepieniom zalecanym poddało się 4,8%
populacji miasta (13). Ogółem zaszczepiło się na terenie miasta 14 663 osób, z tego w grupie
wiekowej 65 i powyżej - 5 685 osób. W 2012 roku liczba zaszczepionych
w katowickich podmiotach leczniczych utrzymywała się na podobnym poziomie i wynosiła 14613
(4,7% ludności miasta), w analizowanej grupie wiekowej odnotowano wzrost liczby
uodpornionych o 4,8%, szczepieniu poddało się 5956 osób (14). Porównując lokalne i krajowe dane
dotyczące wyszczepialności z danymi innych krajów europejskich można stwierdzić ogromną
różnicę w zakresie odsetka zaszczepionych w wieku powyżej 65 r. ż..

Id: 38797813-D4BA-493C-9AD0-E0779FF18929. Podpisany

Strona 67

W przypadku Beneluksu lub Hiszpanii odsetek uodpornionych w analizowanej grupie wiekowej
sięga 90% (15). Polska pod względem liczby podanych dawek szczepionki plasuje się na
przedostatnim miejscu w Europie (16).
Aktualnie zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013 (17),
zalecane szczepienia ochronne przeciwko grypie, niefinansowane ze środków znajdujących się w
budżecie Ministra właściwego do spraw zdrowia są wskazane dla (18):
– ze wskazań klinicznych i indywidualnych:
– przewlekle chorych (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania,
nerek);
– w stanach obniżonej odporności;
– osobom w wieku powyżej 55 lat;
– ze wskazań epidemiologicznych:
– pracownikom ochrony zdrowia;
– pracownikom szkół, handlu, transportu oraz innym osobom narażonym na
kontakty z dużą liczba ludzi.
W ramach szczepień zalecanych możliwe jest zastosowanie jednego z 9 zarejestrowanych w Polsce
preparatów o składzie zgodnym z zaleceniami WHO, w tym (19):
– preparaty otrzymane w hodowli na zarodkach kurzych:
– inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie z rozszczepionym wirionem – 4
zarejestrowane preparaty;
– szczepionki podjednostkowe, zawierające izolowane antygeny powierzchniowe, tj.
hemaglutyninę i neuraminidazę – 2 zarejestrowane preparaty;
– szczepionki wirosomalne – 1 zarejestrowany preparat;
– preparaty otrzymane w hodowli tkankowej na MDCK:
– inaktywowana podjednostkowa szczepionka przeciwko grypie, zawierające
izolowane antygeny powierzchniowe, tj. hemaglutyninę i neuraminidazę – 1
zarejestrowane preparat;
– preparaty otrzymane w hodowli tkankowej na Vero:
– inaktywowana szczepionka przeciwko grypie z rozszczepionym winionem – 1
zarejestrowany preparat.
Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP – Advisory Committee on Immunization
Practices) wraz z WHO zleca stosowanie inaktywowanych szczepionek z rozszczepionym
wirionem (typu split) oraz szczepionek podjednostkowych (typu subunit) m. in. w przypadku osób
w wieku od 50 lat, chorych na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego,
choroby nerek, choroby wątroby, choroby neurologiczne, choroby hematologiczne, choroby
metaboliczne (np. cukrzyca), osób z niedoborami odporności, pensjonariuszy domów spokojnej
starości, zakładów opieki zdrowotnej, dla przewlekle chorych bez względu na ich wiek (20) (19).
c) Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu
Niewielki procent uodpornienia mieszkańców miasta przeciwko grypie, zwłaszcza w
przewidzianych w programie grupach;
- Pozytywne doświadczenia osób poddanych szczepieniom w trakcie programu mogą wpłynąć na
decyzje o ponawianiu uodpornienia w kolejnych sezonach epidemicznych w ramach szczepień
zalecanych (21);
- Niwelowanie bariery finansowej w dostępie do szczepień przeciwko grypie, która jest jednym z
powodów unikania omawianych szczepień i może dotyczyć 40-50% pacjentów (22);
- Program pozwoli na realizację priorytetów zdrowotnych określonych przez Ministra Zdrowia w
rozporządzeniu z dnia 21.08.2009r.: (23)
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom;
- Planowane działania są zgodne z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 tj.: (24)
- zgodnie z Celem strategicznym 7 zakładają zmniejszenie zapadalności na choroby
zakaźne, którym można zapobiegać poprzez szczepienia;
- zgodnie z Celem strategicznym 8 zmniejszą różnice społeczne i terytorialne w
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stanie zdrowia populacji;

zgodnie z Celem operacyjnym 9 dotyczącym wybranych populacji - tworzą
warunki do zdrowego i aktywnego życia osób starszych.

III). Cel programu
1) Cel główny
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Katowice przebywające w zakładach
pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej oraz
pozostałych mieszkańców miasta w wieku 65 lat i powyżej;

2) Cele szczegółowe
- uzyskanie 100% wykonawstwa szczepień;
- zmniejszenie zapadalności na grypę i powikłania grypy wśród osób objętych szczepieniami;
- zmniejszenie ilości zachorowań na grypę w ogólnej populacji miasta;
- zmniejszenie liczby zgonów na grypę w ogólnej populacji miasta;
- wyrównanie szans w zakresie dostępu do świadczeń medycznych nie finansowanych ze środków
publicznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej;
- zwiększenie świadomości społeczności lokalnej dot. zagrożeń związanych z zachorowaniami na
grypę;
- poprzez pozytywne doświadczenia osób uodpornionych zwiększenie akceptacji społecznej
szczepień przeciwko grypie;

3) Oczekiwane efekty
- uzyskanie wysokiej frekwencji osób kwalifikujących się do objęciem programem;
- uzyskanie 100% wykonawstwa w ramach szczepień ambulatoryjnych osób w wieku 65 lat i
więcej;
- zmniejszenie liczby zachorowań na grypę;
- zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań;

zwiększenie liczby realizowanych szczepień zalecanych (poza programem) w związku z
pozytywnymi doświadczeniami społeczności lokalnej dotyczącymi efektów szczepień przeciwko
grypie;

4) Mierniki efektywności
- Liczba osób uczestniczących w programie;
- Odsetek osób uczestniczących w programie w ogólnej liczbie osób spełniających kryteria
kwalifikacji do programu (dotyczy osób przebywających w podmiotach stacjonarnej opieki);
- Współczynnik zapadalności na grypę i choroby grypopodobne;
- Współczynnik zapadalności na grypę (przypadki potwierdzone laboratoryjnie);

Liczba wykonanych szczepień zalecanych przeciwko grypie poza programem zdrowotnym;

IV) Adresaci programu
Mieszkańcy Katowic spełniający kryteria zakwalifikowania do programu:
– osoby przebywające w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, a także
w domach pomocy społecznej,
– osoby w wieku powyżej 65 lat – w formie akcji szczepień realizowanych ambulatoryjnie.
1). Szacunkowe dane dotyczące populacji włączonej do programu
Planuje się objęcie szczepieniami p/grypie ok. 200 osób przebywających w zakładach
pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz domach pomocy społecznej z terenu
Katowic. (Liczbę osób oszacowano na podstawie danych z realizacji programu szczepień p/grypie
w latach 2007-2013).
W ramach akcji szczepień ambulatoryjnych zaplanowano podanie szczepionki p/grypie 2.000
mieszkańców miasta w wieku powyżej 65 lat..
Udział w programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do
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realizacji szczepienia.
2).Tryb zapraszania do programu
I etap – akcja informacyjno – edukacyjna:
- ogłoszenia lub plakaty w podmiotach leczniczych działających na terenie miasta;
- informacje na temat programu na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice;
- rozmowy informacyjno – edukacyjne z pensjonariuszami zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, a także domów pomocy społecznej lub z ich
opiekunami prawnymi;
II etap – rekrutacja uczestników programu:
- ogłoszenia na temat terminu i sposobu organizacji szczepień w podmiotach leczniczych;
 telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w programie i uzgodnienie terminów szczepień w
przypadku osób przebywających w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczoleczniczych, a także w domach pomocy społecznej;

V).

Organizacja programu

1). Części składowe, etapy i działania organizacyjne
a) Opracowanie programu;
b) Wybór podmiotów leczniczych realizujących program w drodze otwartego konkursu ofert ,
ustalenie harmonogramu szczepień;
c) Realizacja programu:
- Akcja informacyjno-edukacyjna;
- Przygotowanie list osób spełniających kryteria z podmiotów stacjonarnych;
- Rekrutacja do programu osób w wieku 65 l. i powyżej – ogłoszenia i informacje;
- Kwalifikacja lekarska;

Szczepienia ochronne;

2). Planowane interwencje
Pogram zakłada realizację u zakwalifikowanych osób szczepień ochronnych jednym z preparatów
(19):
- Szczepionki przeciwko grypie otrzymane w hodowli na zarodkach kurzych
- Inaktywowane szczepionki przeciwko grypie z rozszczepionym wirionem:
− Vaxigrip (Sanofi Pasteur S.A., F)
− Fluarix (GlaxoSmithKline, B)
− Begrivac (Novartis Vaccines and Diagnostics, D)
− Idflu (Sanofi Pasteur S.A., F) [podawana w iniekcji śródskórnej]
-Szczepionki podjednostkowe, zawierające izolowane antygeny powierzchniowe hemaglutyninę i
neuraminidazę:
− Influvac (Solvay Pharmaceuticals, NL)
− Agrippal (Novartis Vaccines and Diagnostics, SRL, I)
- Szczepionki wirosomalne Inflexal V (Berna Biotech I, S.r.I)
- Szczepionki przeciwko grypie otrzymane w hodowli tkankowej na MDCK
- Inaktywowane podjednostkowe szczepionki przeciwko grypie, zawierające izolowane
antygeny powierzchniowe, tj. hemaglutyninę i neuraminidazę:
- Optaflu (Novartis Vaccines and Diagnostics, D)
- Szczepionki przeciwko grypie otrzymane w hodowli tkankowej na Vero
- Inaktywowane szczepionki przeciwko grypie z rozszczepionym wirionem
- Preflucel (Baxter, A).
Zastosowanie w/w rodzajów preparatów szczepionkowych w grupach ryzyka jest zgodne z
zaleceniami ACIP i WHO (19). W sezonie 2011/2012 spośród wszystkich 9 zarejestrowanych
szczepionek, dostępne na rynku polskim były preparaty Vaxigrip, Fluarix, Idflu, Influvac, Agrippal
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(16).
W literaturze dostępne są zarówno informacje o równoważności immunologicznej
zarejestrowanych w Polsce szczepionek przeciwgrypowych (25), jak i o większej immunogenności
u osób w podeszłym wieku szczepionki podawanej śródskórnie (26). Wobec różnych wyników w
zależności od badania, wskazujących na słabszą lub silniejszą odpowiedź na szczepienie,
stanowisko ekspertów jest niejednolite (27).
W przypadku szczepionki śródskórnej występują dodatkowe dwa czynniki istotne dla realizacji
programu zdrowotnego: większe ryzyko wystąpienia miejscowych niepożądanych odczynów
poszczepiennych (28) i wyższy koszt preparatu (29).
Należy pamiętać, że ACIP nie zaleca konkretnego preparatu szczepionkowego dla określonych grup
wiekowych (30). Ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację programu, w sytuacji
braku zaleceń ACIP dotyczących wyższości stosowania konkretnej szczepionki w grupie wiekowej
osób w wieku 55 lat i więcej, determinują wybór szczepionki po uwzględnieniu kryterium kosztów
jednostkowych.

3). Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
Na podstawie doświadczeń z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta
Katowice na lata 2007 – 2013” oczekuje się bardzo wysokiej frekwencji.
Kryteria kwalifikacji:
– przebywanie w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, domach
pomocy społecznej na terenie miasta Katowice
 mieszkańcy Katowic w wieku 65 lat i powyżej (ograniczona liczba szczepionek, o kwalifikacji
do programu decyduje kolejność zgłoszenia swojego uczestnictwa tzn. zgłoszenia się do
podmiotu leczniczego realizującego program).

4) Zasady udzielania świadczeń w ramach programu
Świadczenie w postaci szczepienia ochronnego otrzyma każda osoba przebywająca w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym i opiekuńczo-leczniczym, a także w domu pomocy społecznej na
terenie miasta Katowice nie posiadające przeciwwskazań stałych do szczepień. W przypadku
szczepień ambulatoryjnych osób w wieku 65 lat i powyżej, ustalona jest stała roczna liczba dawek
szczepionki, o kwalifikacji do programu decydować będzie kolejność zgłoszenia się do szczepienia
w ogłoszonych terminach i brak przeciwwskazań do szczepień. Szczepienia zostaną poprzedzone
kwalifikacyjnym badaniem lekarskim.

5) Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi
finansowanymi ze środków publicznych
Aktualnie zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013 (17),
nie ma szczepień obowiązkowych przeciwko grypie. Zalecane szczepienia ochronne przeciwko
grypie, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra właściwego do spraw
zdrowia są zalecane m. in. ze wskazań klinicznych i indywidualnych dla (18):
– przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek);
– w stanach obniżonej odporności;
- osobom w wieku powyżej 55 lat.

6) Sposób zakończenia udziału w programie i możliwość kontynuacji otrzymania
świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania
Udział w programie zostanie zakończony w przypadku:
– braku zgody pacjenta na udział w programie/wykonanie szczepienia;
– przeciwwskazań medycznych do podania szczepionki;
– poddania się szczepieniu;
 wyczerpania się puli szczepionek (dotyczy szczepień ambulatoryjnych).
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7) Bezpieczeństwo planowanych interwencji
Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mają udowodnioną skuteczność i bezpieczeństwo (6).
Z uwagi na zalecenia ACIP i WHO do realizacji programu planuje się zastosowanie
inaktywowanych szczepionek z rozszczepionym wirionem (typu split) lub szczepionek
podjednostkowych (typu subunit), które można stosować zarówno u małych dzieci, jak i u osób w
bardzo zaawansowanym wieku (19) (25).
Realizatorem programu będą podmioty lecznicze spełniające wymogi obowiązujących przepisów.
Szczepienia odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących zasad i wymogów producenta
szczepionki.
Preparat szczepionkowy do realizacji programu zostanie wybrany na podstawie najnowszej wiedzy
medycznej i obowiązujących zaleceń, będzie posiadał rejestrację i dopuszczenie do obrotu na
terenie Polski.
Profil bezpieczeństwa szczepionki będzie określony w aktualnej Charakterystyce Produktu
Leczniczego, udostępnionej przez producenta szczepionki.

8) Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu
Szczepienia ochronne będą realizowały podmioty prowadzące działalność leczniczą, spełniające
następujące warunki:
– kwalifikacje personelu zgodne z obowiązującymi przepisami;
– wyposażenie punktu szczepień zgodne z obowiązującymi przepisami.
Kompetencje podmiotów ubiegających się o realizację szczepień w ramach programu
zdrowotnego, zostaną zweryfikowane poprzez potwierdzenie sprawowania nadzoru sanitarnoepidemiologicznego nad podmiotem przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.
Szczepienia ujęte w programie zdrowotnym będą dokumentowane zgodnie z obowiązującymi
wymogami prawnymi i zasadami oraz wykazane w obowiązujących sprawozdaniach
statystycznych.

9) Dowody skuteczności planowanych działań
a) Opinie ekspertów klinicznych, zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w
problemie zdrowotnym, którego dotyczy wniosek
– Szczepienia ochronne przeciwko grypie są rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki
zachorowań przez kilkanaście uznanych Towarzystw Naukowych na świecie w tym: Komitet
Doradczy ds. Szczepień (ACIP), Komitet– Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP), Amerykańska
Akademia Praktyki Rodzinnej (AAFP), Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych, Grupa
Robocza ds. Usług Profilaktycznych (USPSTF US), Amerykańskie Kolegium Internistów,
Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej, Amerykańskie Towarzystwo Chorób
Zakaźnych (IDSA), Kanadyjska Grupa Robocza ds. Okresowych Badań Zdrowotnych,
Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne, Amerykańskie Kolegium Położnictwa i Ginekologii,
Naczelny Dyrektor Departamentu Zdrowia (UK), Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne /
Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne, Światowa Inicjatywa Dotycząca Przewlekłej
Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD), Światowa Inicjatywa Dotycząca Szczepień Przeciwko Grypie
Chorych na Astmę (GINA guidelines) (6) (10);
– Szczepienia przeciwko grypie są zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego (17);
– Najwięcej zgonów i powikłań pogrypowych występuje u ludzi w starszym wieku niezależnie od
ich stanu zdrowia. Z uwagi na wiek ryzyko zachorowania u wspomnianych osób wzrasta
dziesięciokrotnie. Osoby powyżej 65 roku życia, obciążone chorobami przewlekłymi,
pensjonariusze domów pomocy społecznej powinny być włączone do specjalnych programów
szczepień (6);
– Szczepienie przeciwko grypie osób starszych obniżają o 60% zachorowalność na grypę oraz o 7090% śmiertelność związaną z zachorowaniami (16);
b) Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności kosztowej
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- Zachorowania na grypę wiążą się z kosztami obejmującymi: świadczenia medyczne (wizyty
lekarskie, leczenie, terapia powikłań pogrypowych, diagnostyki, hospitalizacji), zwolnień
lekarskich (w tym w celu opieki nad osobą starszą), zmniejszenia wydajności pracy i produkcji,
straty dochodów z powodu nieobecności w pracy, koszty związane z niepełnosprawnością
wynikającą z powikłań grypowych (5);
- Skuteczność inaktywowanych szczepionek przeciw grypie, w redukowaniu chorobowości i
śmiertelności w grupach podwyższonego ryzyka, wynosi 50%-70% (6). W przypadku osób w
podeszłym wieku skuteczność szczepień wynosi 47% w zakresie potwierdzeń choroby na
podstawie objawów klinicznych i 58% w zakresie potwierdzeń serologicznych (27) ;
- Szacuje się, że koszty absencji chorobowej i hospitalizacji koniecznych z uwagi na powikłania
grypy w przypadku całego kraju wynoszą ok. 600 000 000 zł rocznie (31), natomiast w przypadku
epidemii grypy koszty te mogą sięgać 5 mld zł. (32);
c) Informacje na temat podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w na terenie
miasta Katowice lub w innych jednostkach samorządu terytorialnego
– „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007 – 2013” obejmuje
akcję szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku 65 lat i powyżej, przebywających w
zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, a także w domach pomocy
społecznej oraz innych osób spełniających kryterium wiekowe w formie akcji szczepień
realizowanych ambulatoryjnie.

Szczepienia przeciwko grypie finansowane przez Władze Samorządowe realizowano np. w:
Poznaniu i Leginowie - u osób 60 lat i powyżej (33) (34), Warszawie, Szczecinie oraz Gminie
Wołomin – u osób które ukończyły 65 r. ż. (35) (36) (37);

VI). Koszty
Na całość kosztów składać się będą koszty:
- akcji informacyjno-edukacyjnej (ogłoszeń w mediach, wydruku materiałów informacyjnych itd.);
- koszty preparatów szczepionkowych, badania lekarskiego i wykonania szczepienia;
1) Koszty jednostkowe
Cena szczepionki (wraz kosztami badania lekarskiego i wykonania szczepienia):
to średnio 31 zł/osobę za wykonanie szczepienia w poradni oraz ok. 58 zł/osobę za wykonanie
szczepienia w domu pacjenta i w placówkach.
2) Planowane koszty całkowite
Liczba osób podlegających szczepieniom:
Planowany kosztorys:
Koszt
jednostkowy

Koszt całkowity

200 osób
przebywajacych w zakladach
pielęgnacyjno-opiekuńczych i
opiekuńczo-leczniczych, a takze
w domach pomocy spolecznej

58 zł

11.600 zł

2.000 dawek szczepionki dla osób
powyzej 65 r.ż – akcja szczepień
ambulatoryjnych

31 zł

1

2.000 zł

Rodzaj wydatków

Liczba jednostek

Koszt preparatu szczepionkowego
( wraz z kosztem badania
lekarskiego i wykonania
szczepienia )

Koszt akcji informacyjnoedukacyjnej
Razem:
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3) Źródła finansowania, partnerstwo
Koszty realizacji programu zostaną w całości pokryte z budżetu miasta Katowice.
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020”
4) Argumenty przemawiające za tym, ze wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne
- Szczepienia ochronne przeciwko grypie są rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki
zachorowań (10);
- Najwięcej zgonów i powikłań pogrypowych występuje u ludzi w starszym wieku niezależnie od
ich stanu zdrowia. Osoby powyżej 65 roku życia, obciążone chorobami przewlekłymi,
pensjonariusze domów pomocy społecznej powinny być włączone do specjalnych programów
szczepień (6);
- Aktualny Program Szczepień Ochronnych (17), nie przewiduje szczepień ochronnych przeciwko
grypie finansowanych ze środków publicznych;
- Szczepienie przeciwko grypie osób starszych obniżają o 60% zachorowalność na grypę oraz o 7090% śmiertelność związaną z zachorowaniami (16);
- Założenia dotyczące realizacji programu przewidują rozwiązania umożliwiające 100%
wykorzystanie preparatów szczepionkowych (środków) na potrzeby programu;
- Pozytywne doświadczenia osób poddanych szczepieniom w trakcie programu mogą wpłynąć na
decyzje o ponawianiu uodpornienia w kolejnych sezonach epidemicznych w ramach szczepień
zalecanych (21);

Program umożliwi poddanie się szczepieniom przez osoby z czynnikami ryzyka powikłań
pogrypowych, które ze względów ekonomicznych nie decydowały się na uodpornienie (22);

VII). Monitoring i ewaluacja
1). Ocena zgłaszalności do programu
- Osoby do programu będą kwalifikowane wg aktualnych wykazów pochodzących z placówek
opieki stacjonarnej oraz wg kolejności zgłaszania się do akcji szczepień ambulatoryjnych. W razie
nie wykorzystania preparatów szczepionkowych w pierwszej grupie osób (z powodu braku zgody
lub przeciwwskazań do szczepień) szczepionka zostanie przesunięta dla drugiej grupy osób i
wykorzystana w ramach akcji szczepień ambulatoryjnych;
- Frekwencja będzie oceniana na bieżąco. Oczekuje się frekwencji 100%;
- W razie konieczności zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-edukacyjne;
- Frekwencja będzie oceniana na koniec każdego roku kalendarzowego oraz całościowo po
zakończeniu programu;
2) Ocena jakości świadczeń w programie
W trakcie trwania programu na bieżąco będzie oceniana jakość udzielanych świadczeń, podmioty
lecznicze realizujące szczepienia podlegać będą nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach.
3) Ocena efektywności programu
Ocena efektywności programu będzie przeprowadzana:

na koniec każdego roku kalendarzowego (analiza frekwencji, wykonawstwa szczepień,
wskaźników zapadalności na grypę, hospitalizacji itd.);

po zakończeniu programu (całościowa ocena stopnia realizacji programu zdrowotnego,
ewentualnych czynników zakłócających płynność realizacji programu, skuteczności podjętych
działań doraźnych, wpływu zrealizowanego programu na stan bezpieczeństwa epidemiologicznego
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miasta – wskaźników epidemiologicznych, analiza tendencji w zakresie wykonawstwa szczepień
zalecanych przeciwko grypie w populacji nie objętej programem);

VIII). Okres realizacji programu
Realizacja „Programu profilaktyki zachorowań na grypę – SŁONECZNA JESIEŃ”planowana
jest w latach 2014-2020.
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I). Opis problemu zdrowotnego:
W Polsce przewiduje się procentowy wzrost liczby osób po 65 roku życia z 12,8% ( 4,9 mln )
w 2002 roku do 23,8 % ( 8,5 mln) w roku 2030. ( Bolesławski L. Prognoza demograficzna na lata
2003-2030. GUS. Warszawa 2004, s 36-42. ) W 2000 roku liczba osób po 80 roku życia wynosiła
w
województwie
śląskim
85
tyś.,
zaś
w
2011
roku
151,712
osób
(
http://www.stat.gov.pl/katow/69_848_PLK_HTML.htm ). Takim zmianom towarzyszy lawinowy
wzrost kosztów leczenia chorób związanych z podeszłym wiekiem. Obecnie w Polsce mamy 2,8
mln osób chorych na osteoporozę i 0,5 mln osób chorych na otępienie. W okresie od 2002 roku do
2030 – go liczba osób ponad 75 letnich, zamieszkujących w gospodarstwach zbiorowych wzrośnie
na Śląsku z 3,2 tys. do 39,2 tys. W Katowicach w 2011 roku żyło 309.304 tysięcy osób. Prognozy
na lata 2020, 2030 pokazują tendencję do zmniejszania liczby mieszkańców w mieście.
Odpowiednio będą to ilości - 270.2, 229.3 tysięcy mieszkańców. Tym zmianom towarzyszy w
Katowicach, największy w województwie, wzrost odsetka osób powyżej 60 roku życia. Od 2010
roku udział populacji powyżej 60 roku życia Katowicach przekroczył 25% co oznacza, że co
czwarty mieszkaniec Katowic jest już osobą powyżej 60 roku życia. Z tego tytułu należy
podejmować programy wychodzące naprzeciw
problemom związanym ze starzeniem
społeczeństwa, zarówno w mieście Katowice jak i na Śląsku. Na pytanie: czy niepokoił Panią (-na)
stan zdrowia lub sprawność umysłu któregoś lub jakiegoś starszego krewnego odpowiedź ”na tak”
zgłosiło 12,5% respondentów na Śląsku, co jest najwyższym wskaźnikiem w kraju. Następne
województwo ( małopolskie ) charakteryzuje się wskaźnikiem 7,9%. Program dla osób od 60 r. ż.
powinien uwzględniać edukację zwiększającą wiedzę o zmianach stylu życia wspierających
zdrowsze starzenie i ułatwiony dostęp do miejsc pozwalających na aktywizację ruchową oraz
uzyskanie wiedzy o zmianie stylu życia. Programy dla seniorów w grupach powyżej 75 r. ż.
powinny dodatkowo zawierać elementy specjalistycznej diagnostyki lekarskiej, pielęgniarskiej
pomocy środowiskowej, pomocy socjalnej i w razie potrzeby pomocy medycznej. Konsekwencją
wydłużania przeciętnego trwania życia jest wzrost częstości występowania chorób przewlekłych i
typowych dla wieku podeszłego problemów zdrowotnych nazywanych – zespołami geriatrycznymi.
Wykazano, iż 40% osób powyżej 60 roku życia cierpi na co najmniej cztery choroby przewlekłe,
co w mieście Katowice czyni populację 31 tysięczną przewlekle chorych osób. Szczególnie
choroby układu krążenia, choroby stawów oraz choroby neurologiczne z uszkodzeniem narządów
słuchu i wzroku ograniczają aktywność i samodzielność osób starszych. Ubytki zdrowia w
starości nie przekreślają sensu promocji zdrowia, której celem jest podtrzymanie i zachowanie
pozostałych zasobów oraz poszukiwanie sposobów na ich poprawę.

II). Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu
By zmienić styl życia osoby starszej niezbędne jest znalezienie sposobu komunikacji pracowników
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej z seniorami oraz dotarcia do osób potrzebujących pomocy.
Dzięki poprawie komunikacji możliwe jest uzyskanie zwiększenia aktywności fizycznej i
zdrowego odżywiania się osób starszych. Przygotowanie pacjenta do proponowanej zmiany zależy
od jego sprawności poznawczej, nastroju, sytuacji ekonomiczno społecznej. Stwierdzenie
istniejących ubytków i ograniczeń w rezerwach zdrowotnych nie powinno być argumentem do
automatycznych ograniczeń i zaniechania działań wzmacniających podtrzymanie i budowanie
potencjału zdrowia osoby starszej. W programie zaproponowano współpracę profesjonalistów w
systemie finansowanym przez NFZ z usługami finansowanymi przez UM Katowice tak, by
uzyskać sieciową i komplementarną strukturę funkcjonalną uzupełniających się w zakresie
rożnych aktywności placówek zlokalizowanych na terenie miasta i oferujących świadczenia dla
złożonych potrzeby osób starszych. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięty będzie cel jaki WHO
promuje od 2002 roku – utrzymywanie poziomu aktywności, gwarantującego aktywne starzenie się.
Jest ono rozumiane przez autorów Programu jako jak najdłuższe utrzymanie przez starszych
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mieszkańców Katowic aktywności w życiu społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, duchowym
i cywilnym. Osoby po 75 r. życia to grupa z największym odsetkiem osób przewlekle chorych.
Zaliczamy do nich: uszkodzenie intelektu (demencję), ograniczenia ruchu i niestabilność postawy
(upadki), osteoporozę, przewlekłą niewydolność krążenia, depresję, cukrzycę, niedożywienie,
uszkodzenia zmysłów wzroku i słuchu, nietrzymanie moczu.
Wiele z tych chorób jest nie
rozpoznawanych co podnosi umieralność w tej grupie wiekowej i zwiększa kilkukrotnie w
porównaniu z młodszymi grupami wieku koszty leczenia szpitalnego. Obecnie co 7 minut w Polsce
upada jedna starsza osoba. Co czwarty upadek kończy się w tej grupie chorych złamaniem kości
długiej co podraża koszty terapii, a upadki rokowniczo w tej grupie wiekowej stanowią piątą
przyczynę śmierci. Uwzględniając tempo starzenia populacji rozpoczęcia Programu w 2014 roku
będzie odpowiedzią na populacyjną akcelerację procesu starzenia jaka mieć będzie miejsce
również w Katowicach. Ilość objętych programem w danym roku jego realizacji będzie zależna od
możliwości finansowych miasta Katowice jednak założono, iż by osiągnąć minimalny efekt
populacyjny nie będzie to mniej niż 1300 osób rocznie w każdej z podgrup.

III). Cel główny Programu
Profilaktyka chorób przewlekłych prowadzących do powstawaniem nieodwracalnej niesprawności
o 2 % rocznie w trakcie realizacji programu i ograniczanie konsekwencji nieleczonej
wielochorobowości starszych mieszkańców Katowic.

IV) . Cele szczegółowe Programu
1) Zwiększenie wykrywalności utajonych problemów zdrowotnych występujących u osób
starszych.
2) Zwiększenie aktywności fizycznej uczestników programu i mieszkańców miasta w grupach
powyżej 60 roku życia.
3) Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych i osób starszych
niepełnosprawnych.
4) Poprawa akceptacji społecznej dla starości jako etapu życia i zwiększenie możliwości
rozwoju osób starszych w mieście Katowice.

V). Oczekiwane efekty
1) Wyłonienie osób z nie rozpoznanymi wcześniej utajonymi stanami chorobowymi, wobec
których dzięki pogłębionej diagnozie opartej o metody stosowane w Programie, zostanie
zainicjowane leczenie dostosowane do faktycznych potrzeb zdrowotnych.
2) Przekazanie wyłonionych w Programie przesiewowym chorych do dalszej diagnostyki i
leczenia, w oparciu o finansowanie ze środków NFZ, w poradniach specjalistycznych oraz w
oddziałach szpitalnych.
3) Poprawa sprawności ruchowej osób zagrożonych upadkiem, zespołami hipokinezji, sarkopenią,
zespołami słabości w trakcie z korzystania z dwumiesięcznego programu aktywizacji ruchowej.
4) Poprawa wskaźników jakości życia z chorobą, dzięki podjęciu leczenia dostosowanego do
potrzeb i poszerzonej interwencji ( całościowa ocena geriatryczna i rehabilitacja) na wczesnych
etapach rozwoju przewlekłych chorób wieku podeszłego.
5) Zmniejszenie wydatków na leczenie osób z zespołami geriatrycznymi przez ich wczesną
identyfikację.
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VI). Mierniki efektywności odpowiadające celom programu i planowane
interwencje
W badaniach profilaktycznych prowadzonych na poziomie praktyk lekarzy rodzinnych, które
zostaną w drodze konkursu zakwalifikowane do realizacji części podstawowej zgłaszająca się osoba
zostanie oceniona w badaniu lekarskim w następującym zakresie :
1). Obecność ujawnionego nieskutecznie leczonego nadciśnienia ( ocena wywiadu, stosowania
leków, pomiarów RR i /lub obecność hipotensji ortostatycznej ( test pionizacyjny).
2). Podejrzenie obecności nieprawidłowej przemiany węglowodanowej lub źle leczonej cukrzycy (
glikemia na czczo powyżej 100 mg% u osób bez wiedzy na temat cukrzycy, lub przygodna
glikemia u chorych na cukrzycę > 200 mg%) wymagające rozpoczęcia pogłębionej diagnozy i
weryfikacji leczenia lub przekazania do poradni diabetologicznej.
3). Podejrzenie o nie leczone deficyty poznawcze wymagające przekazania do leczenia do poradni
geriatrycznej ( prawidłowe wykonanie testu Mini Cog – wykonanie testu na poziomie 5 punktów
potwierdza brak dysfunkcji pamięci – Załącznik Nr 1 i Nr 3.
4). Podejrzenie o niesprawność ruchową wymagającą kwalifikacji do rehabilitacji ruchowej na
poziomie poradni geriatrycznej. Pytanie o upadki – powyżej 2 /12 miesięcy- wymaga dalszej
diagnostyki w poradni geriatrycznej; test wstań i idź – Time Up & Go ( TUG ) o czasie > 12 sek.,
również jest wskazaniem do skierowania do poradni geriatrycznej. Załącznik Nr 1.
5). Stwierdzenie nie leczonych deficytów wzroku i słuchu ( test pośredni czytania z oceną bliży,
test Amslera, ocena orientacyjna słuchu ) wymagają skierowania do poradni specjalistycznych (
okulistycznej, foniatrycznej ) – Załącznik Nr 2.
6). Stwierdzenie nierozpoznanych wcześniej objawów uznanych za niezbędne do potwierdzenia lub
wykluczenia w Programie ( guzek w tarczycy, guzek w piersiach; wywiad w kierunki obecności
krwi w stolcu; stwierdzony szmer naczyniowy nad tętnicą szyjną u osoby z przebytym udarem lub
TIA ) wymagających dalszego leczenia przez skierowanie do poradni specjalistycznych (
endokrynologicznej, neurologicznej, chirurgicznej, onkologicznej, schorzeń sutka ).
7).Ocena ryzyka 10 letniego złamania kości szyjki udowej w oparciu o wskaźnik FRAX.
( www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=40 ; www. ostoporoza.pl ) i przekazanie osób
zagrożonych do leczenia w poradniach specjalistycznych prowadzących leczenie antyresorbcyjne, (
Poradnia Ortopedyczna, lub Poradnia Leczenia Osteoporozy ) posiadające densytometr z oceną
gęstości szyjki kości udowej. Wskaźnik ryzyka złamania biodra – FRAX > 11% dla kobiet i >
20% dla mężczyzn są wskazaniami do kierowania osób z takimi wynikami do poradni
specjalistycznej. Załączniki Nr 1.
Miernikami efektywności etapu podstawowego będą
ilości uczestników Programu ze
zidentyfikowanymi zagrożeniami zdrowotnymi opisanymi powyżej w punktach od a do g , z
ilością osób skierowanych na dalszą terapię do ośrodków specjalistycznych (Załącznik Nr .... ). W
etapie specjalistycznym będą to efekty interwencji specjalistycznych w postaci efektów
rehabilitacji po 2 miesiącach uczestnictwa w ćwiczeniach oceniane parametrami sprawności wynik
prędkości chodu w m/sek i wynikiem punktowym testu POMA, a w odległej ocenie ilościami
operacji złamań szyjki kości udowej jakie wykonują zlokalizowane na terenie miasta Katowice
oddziały ortopedyczne dla mieszkańców, w latach trwania Programu, względem obecnie
wykonywanych operacji pomniejszone o wskaźnik starzenia populacji. Te dane uzyskane zostaną z
siedziby lokalnego oddziału wojewódzkiego NFZ w połowie i na koniec okresu trwania Programu.

VII). Adresaci Programu
Osoby zapraszane do uczestnictwa w badaniu to dwie grupy mieszkańców Katowic określone
rocznikami urodzin. Pierwsza grupa mieszkańców to osoby, które ukończyły lub ukończą w roku
realizacji programu 60, 61, 62 rok życia, kwalifikowane jako grupa „wczesna starość” , druga
grupa to osoby, które ukończyły lub ukończą w roku realizacji programu 75, 76 i 77 rok życia ,
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kwalifikowane jak grupa w „zaawansowanej starości”.

VIII). Oszacowanie populacji włączonej do programu
Opisane przedziały rocznikowe pozwolą na skoncentrowanie stosunkowo licznych grup
potencjalnych beneficjentów przez cały okres Programu od 2014 do 2020 roku i umożliwią
korzystanie z badań, średnio w roku populacji 10,500 osób w podgrupie „wczesnej starości” i
grupie 3 800 osób w podgrupie „zaawansowanej starości”. W tak wytypowanych dwóch
podgrupach beneficjentów zaplanowano w okresie trwania Programu uczestnictwo jednorazowe
przez okres trzech lat. Liczebność populacji jaką uwzględniono w Programie by spełnił on
założony cel populacyjny to skuteczne dotarcie co roku do 30 % nowych czynnych uczestników
reagujących pozytywnie na zaproszenie. Odpowiada to grupie 4290 osób rocznie w ciągu całego
okresu trwania Programu.

IX. Informacja o Programie i tryb zapraszania
Informacja będzie realizowana w oparciu o przygotowane ogłoszenia i materiały dla placówek
medycznych, gazet lokalnych, na tablicach ogłoszeń w osiedlach i poprzez elektroniczne
informatory w portalach miejskich. Tymi kanałami
rozpowszechniane zostaną przez miasto
Katowice ogólne materiały informacyjne dla pacjentów o celach Programu, adresatach do których
jest on kierowany, miejscach realizacji, etapach programu wraz z wykazem wykonawców i ich
lokalizacją na miasta. W zależności od realizacji Programu zaplanowano też informacje radiowe,
drukowane rozsyłane do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkańców oraz informacje w
komunikatorze informacji miejskiej rozsyłanej SMS-ami.

X. Organizacja programu. Części składowe, etapy i działania organizacyjne.
Zasady udzielania świadczeń w ramach programu
Program planuje się przeprowadzić w oparciu o wyłonione w drodze konkursu wytypowane
placówki medyczne. Planuje się by w programie uczestniczyło ok. 10 wybranych Praktyk Lekarzy
Rodzinnych z terenu miasta, zgłaszających swój udział w Programie, minimum 5 specjalistycznych
Poradni Geriatrycznych funkcjonujących na terenie miasta i realizujących świadczenia w ramach
ambulatoryjnej opiek specjalistycznej w zakresie geriatrii finansowanych z NFZ, oraz minimum 3
ośrodki rehabilitacji z dostępem komunikacji miejskiej w pobliże ośrodka.
Zaplanowano etap
podstawowy realizacji programu, który odbywał się będzie w Praktykach Lekarzy Rodzinnych. Do
jednej praktyki zgłosić się może od 300 do 350 osób w ciągu rocznego okresu realizacji Programu.
W etapie podstawowym wyłonione w Programie Praktyki Lekarzy Rodzinnych będą realizować
kolejne czynności :
- zaproszenie listowne uczestników na badania z informacją o zachowaniu 8 godzinnego okresu nie
jedzenia i zabrania z sobą okularów do czytania oraz ewent. aparatów słuchowych oraz używanych
lasek i kul,
- przeprowadzenie badań według zapisanego w Programie planu,
- ocena stanu zdrowia badanej osoby z wdrożeniem lub korektą leczenia części uczestników
z nieprawidłowymi wynikami,
-przesłanie
części badanych osób do specjalistycznych poradni
( geriatrycznych,
endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, schorzeń sutka,
okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych ),
- przesłanie części badanych osób do specjalistycznych oddziałów szpitalnych w konkretnym celu
diagnostyczno terapeutycznym.
Ewaluacja programu wymaga odnotowania w miesięcznym i rocznym raporcie informacji o
stwierdzonych nieprawidłowościach, rozpoczętym i wdrożonym przez lekarza rodzinnego
leczeniu, wydanych skierowaniach od poradni i oddziałów, zwrotnej dostarczonej przez
skierowanego uczestnika Programu informacji w raporcie rocznym, o potwierdzonych dzięki
programowi diagnozach i stałym leczeniu pod nadzorem poradni. W części specjalistycznej,
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zaplanowano przejęcie leczenia zdiagnozowanych w Programie zaburzeń na poziomie Praktyk
Lekarzy Rodzinnych przez poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne oraz Pracownie
Rehabilitacji. W grupie Poradni Specjalistycznych, które podobnie jak oddziały szpitalne będą
miały opłaty za świadczenia dla uczestników Programu ze środków NFZ, istotną rolę przypisano
geriatrom. Lekarz geriatra będzie miał możliwość przesłania pacjenta – uczestnika programu do
wyłonionych w drodze konkursu
ośrodków prowadzących rehabilitację ruchową dla osób
starszych na terenie miasta. Każdy uczestnik Programu otrzyma wyniki badań z ich opisem,
materiały edukacyjne na temat stylu życia w wieku po 60 r. ż. oraz ewentualne skierowanie do
dalszej diagnostyki / leczenia. Załącznik Nr 4. Zaplanowany w Programie zakres rehabilitacji
dotyczyć będzie osób, u których stwierdzono, mimo przeprowadzonej diagnostyki i terapii,
niesprawność ruchową wymagającą kwalifikacji do terapii ruchem ( dodatni wywiad w kierunku
upadków > 2 /rok w połączeniu z wynikiem testu wstań i idź > 11 sek. Każdy skierowany do
rehabilitacji uczestnik będzie miał na początku i na koniec cyklu ćwiczeń przeprowadzone
dwukrotnie : ocenę prędkości chodu w m/sek. oraz test POMA. Załącznik Nr 5. Zaplanowano iż w
etapie specjalistycznym ćwiczenia usprawniające będą finansowane na zasadzie współpłacenia za
odbyte dwukrotnie w tygodniu, po godzinie zestawy ćwiczeń aktywizujących ruchowo, dla osób
zakwalifikowanych przez lekarzy specjalistów geriatrii, w okresie 2 miesięcy. Koszt transportu
uczestników zakwalifikowanych do Programu pokrywa uczestnik lub jego opiekun. Efekty tej
części Programu, w zakresie rehabilitacji będzie oceniany miarą poprawy ocenianych parametrów (
prędkość chodu i test POMA ) raportowanych co dwa miesiące po zakończeniu cyklu ćwiczeń.
Wykonawcy rehabilitacji podobnie jak wykonawcy etapu podstawowego przez kontakt z
uczestnikami Programu będą zobowiązani do prowadzenia w oparciu o przygotowane dla potrzeb
Programu przez miasto Katowice materiały,
edukacji zdrowotnej na temat stylu życia w
podeszłym wieku. Materiały informacyjne dla uczestników zawierać będą adresy kontaktowe
Wykonawców części podstawowej i specjalistycznej ( poradnie LR, poradnie specjalistyczne i
pracownie rehabilitacji ). Wykonawcy części podstawowej i specjalistycznej są zobligowani do
przekazania wyników badań i analiz efektywności Programu do Urzędu Miasta. Załączniki Nr 5 i
6.
O celowości i korzyściach prowadzenia Programów opartych o realizację całościowej oceny
geriatrycznej mówią badania porównujące korzyści z jej stosowania względem ocen bez takiej
procedury. Badania pokazują efektywność kosztową wdrażanych interwencji przez geriatrów.

XI). Koszty
Koszty jednostkowe :
I Etap realizowany przez praktyki lekarzy rodzinnych:
1. Koszty administracyjne: zaproszenia na badanie, przekazanie wyników badań i analiz
efektywności Programu do Urzędu Miasta.
2. Badanie lekarskie i pielęgniarskie w PLR - 20 minut
3. Przeprowadzenie badań wchodzącego w skład oceny geriatrycznej - 20 minut.
5. Wykonanie badania glikemii.
6. Korekta leczenia w związku z wynikami badań.
6. Przekazanie badanemu wyników badań z ich omówieniem pisemnym i przekazanie materiałów
edukacyjnych oraz i ewentualne skierowanie do dalszej diagnostyki / leczenia.
Koszty objęcia 1 osoby I etapem programu to ok. 37 zł/os.
Planuje się rocznie objąć tym etapem programu ok. 2.200 osób, przyjmując, że zgłaszalność do
programu będzie na poziomie ok. 70 %, populacja do objęcia programem to ok. 1.500 osób
rocznie.
Koszt I etapu: 1.500 os. X 37 zł = 55.500 zł
II etap - współfinansowanie cyklu zajęć rehabilitacyjnych :
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1. Koszty ćwiczeń składają się z 16 godzin zajęć usprawniających dla 120 uczestników
otrzymujących skierowania z poradni geriatrycznych. Planuje się, że zajęcia będą prowadzone
przez 3 ośrodki wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert ( lub gdy zadanie będzie mogło być
efektywniej realizowane - na podstawie obowiązujących przepisów prawa ) w grupach 10
osobowych w cyklu 16 spotkań, które będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie
zegarowej.
2. Koszty administracyjne: przekazanie wyników badań i analiz efektywności Programu do Urzędu
Miasta.
Koszty zajęć będą dofinansowywane przez miasto Katowice, a uczestnicy będą ponosili
symboliczną opłatę w wys. 1 zł/godz.
3 ośrodki x 4 grupy x 16 godz. zajęć = 192 godz. rocznie .
Koszt jednostkowy to ok. 150 zł/godz.
192 godz. x 150 = 28.800 zł.
Razem koszty I i II etapu: 84.300 zł
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020”

XII). Monitorowanie i ewaluacja
Ocena zgłaszalności do programu, ocena jakości świadczeń w programie, ocena miesięczna i
roczna efektywności programu będą przeprowadzane przez Urząd Miasta Katowice na podstawie
danych przekazywanych przez realizatorów, tj.:
- liczba wysłanych zaproszeń,
- liczba osób , które zgłosiły się do I etapu programu,
- liczba kategorii zidentyfikowanych dysfunkcji zdrowotnych w badanych grupach,
- liczba osób która została skierowana do poradni specjalistycznych, w tym do
geriatrycznych,
- liczba osób uczestniczących w zajęciach ruchowych z podaniem efektów terapii ruchem
raportowana przez wykonawców rehabilitacji – raportowanie co 2 miesiące wg Załącznika Nr 6.

XIII).Okres realizacji programu
Lata 2014-2020.
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Wykaz załączników
Załącznik nr 1
Instrukcja badań w części Podstawowej Programu „Trzeci i Czwarty” wiek.


Ocena hipotonii ortostatycznej ( HO )

Pomiar ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej (najlepiej po przynajmniej 15-minutowym leżeniu), a
następnie powtórzony w ciągu 3 minucie po pionizacji.
Interpretacja: Za dodatni wynik testu przyjmuje się spadek wartości skurczowego ciśnienia
tętniczego przynajmniej o 20 mm Hg lub rozkurczowego, przynajmniej o 10 mm Hg.
 Ocena widzenia– badanie przesiewowe
Test Snellena do bliży – czytanie tekstu z tablicy w okularach do bliży, lub bez dla osób nie
korzystających z okularów z odległości około 30 cm, badanie każdego oka osobno (kolejno
zasłonięte lewe i prawe oko). Wynik zapisujemy ze skali uwidocznionej na tablicy dla
najdrobniejszego poprawnie przeczytanego tekstu dla każdego oka osobno. Tablica do czytania
tekstu w materiałach dla Wykonawcy.
 Ocena słuchu – badanie przesiewowe
Test szeptu: Słuch oceniamy z odległości 6 m (sześć dużych kroków). Polecamy badanemu
powtarzanie sekwencji liczb wypowiadanych szeptem:
6 m: 99 88 76 85
5 m: 44 25 14 33
4 m: 4 92 73 56
3 m: 21 35 52 78
2 m: 1 19 27 94
1 m: 39 3 45 51
<1 m: 44, 25, 3, 8
Wynik podajemy w metrach odległości, z której badany bezbłędnie powtórzy kolejne liczby.
Interpretacja : 1 m lub mniej – znaczne upośledzenie słuchu; 2-5 m nieznaczne lub średnie
upośledzenie słuchu; 6 m norma.
 Test Amslera
Jest używany do oceny widzenia w obrębie dołka środkowego siatkówki w kierunku
przesiewowego wykrywania zależnego od wieku zwyrodnienia plamki żółtej (AMD, Age-related
Macular Degeneration). Instrukcja: Badanie przeprowadza się dla każdego oka osobno. Test
polega na obserwacji z odległości 30 cm siatki Amslera, będącej kwadratem o boku 10 cm
podzielonym czarną albo białą siatką linii przecinających się co 0,5 cm.
Należy zadać pacjentowi następujące pytania:
- Czy wszystkie linie są liniami prostymi?
- Czy wszystkie kwadraty mają taki sam rozmiar?
W przypadku „falowania” linii lub „nierówności” kwadratów badanego kierujemy do poradni
okulistycznej.
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Test „Wstań i Idź” - Timed Up and Go (TUG)

Test służy między innymi do oceny chodu i sprawności funkcjonalnej. Przeprowadzenie testu: Badany siedzi na
krześle z plecami opartymi o oparcie (odległość siedziska od podłoża 46 cm). Na komendę "START" badany ma
za zadanie:

1. wstać z krzesła;
2. pokonać po płaskim terenie w normalnym tempie dystans 3 metrów;
3. przekroczyć linię kończącą wyznaczony dystans;
4. wykonać obrót o 180 stopni;
5. wrócić do krzesła i ponowne przyjąć pozycję siedzącą.
Wynikiem testu jest czas potrzebny do wykonania zadania.
Interpretacja:
< 10 sekund – norma, sprawność funkcjonalna prawidłowa;
11-19 sekund – badany może samodzielnie wychodzić na zewnątrz, nie potrzebuje sprzętu
pomocniczego do chodzenia,
wskazana pogłębiona ocena ryzyka upadków i przyczyn
spowolnienia chodu. Czas wykonania testu wynoszący ≥ 14 sekund wskazuje na duże ryzyko
upadków.
20-29 sekund – częściowo ograniczona sprawność funkcjonalna, wskazana bardziej szczegółowa
ocena;
≥ 30 sekund – znacznie ograniczona sprawność funkcjonalna, nie może wychodzić sam na
zewnątrz, zalecany sprzęt pomocniczy do chodzenia, wymaga pomocy przy prawie każdej
aktywności dnia codziennego. W Programie za wartość determinującą do przesłania do Poradni
Geriatrycznej uznano czas > 12 seund.
 Test Mini Cog. - Test przesiewowy oceny sprawności funkcji poznawczych

1. Osobie badanej wydaje się polecenie: wybrania, nazwania i zapamiętania dowolnych 3
przedmiotów z otoczenia w jakim znajduje się wraz z osobą prowadzącą badanie. Badający
zapisuje te przedmioty
2. W drugiej części prosimy o wpisanie w narysowane na kartce formatu A5 koło, 12 godzin
analogiczne jak w zegarze ( cyfry mogą być rzymskie lub arabskie ) . Po ich wpisaniu osoba
badana jest proszona o wrysowanie do koła, wskazówek zegara tak by pokazały godzinę 10 po 11
ej.
3. Kryterium prawidłowo wykonanego testu jest wpisanie do koła we właściwych odstępach 12
cyfr i wrysowanie z użyciem krótkiej – godzinowej i dłuższej minutowej wskazówki odpowiednio
rozlokowanych na godzinę 11.10 wskazówek. Za nieprawidłowe wykonanie testu uznaje się
niewłaściwe położenie wskazówek ,
użycie
wskazówek o takiej samej długości, oraz
niewłaściwe rozmieszczenie cyfr ( niesymetryczne rozmieszczenie, grupowanie po jednej stronie,
pomijanie godzin, umieszczanie godzin poza tarczą ). Za prawidłowo wykonany test w obu
zakresach ( rozmieszczenie godzin i wrysowanie wskazówek) badany uzyskuje 2 punkty.
4. Bezpośrednio po wykonaniu testu zegarowego osobie badanej wydaje się polecenie odtworzenia
nazw 3 wybranych uprzednio przedmiotów z otoczenia w jakim znajduje się badana osoba wraz z
osobą prowadzącą badanie. Badający zapisuje nazwy tych przedmiotów.
Nazwy odtwarzane wybranych przedmiotów:
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1....................................................
2....................................................
3....................................................

Wynik ( 0-3 pkt )

Za prawidłowo wykonaną część testu w zakresie przypominania, badany uzyskać może 3
punkty. Prawidłowo wykonany cały test Mini Cog to 5 punktów. Osoby z wartościami poniżej 5
pkt., od 4 w dół wymagają skierowania do Poradni Geriatrycznej w celu szerszej oceny
sprawności funkcji poznawczych.
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 Index Frax
Po zalogowaniu się na stronie:
(www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=40 ;
www.osteoporoza.pl ) należy wypełnić elektroniczny kalkulator z zapoznaniem się zasad
kwalifikacji danej osoby do grup ryzyka osteoporozy według instrukcji jak poniżej. W przypadku
obecności klinicznych czynników ryzyka należy odpowiedzieć tak lub nie. Jeżeli pole pozostanie
niewypełnione domyślną odpowiedzią jest "nie". Po wpisaniu danych i kliknięciu „wylicz”
uzyskujemy wynik. Wynik kwalifikujący jako wysokie ryzyko złamania szyjki kości udowej
odczytujemy w oparciu o czynniki środowiskowe z uwzględnieniem celowość wykonania badania
BMD i włączenia terapii. Czynniki ryzyka jakie wzięto pod uwagę w kalkulatorze :

Wiek

Algorytm uwzględnia wiek od 40 do 90 lat. W przypadku wpisania
innej wartości kalkulator użyje odpowiednio wartości 40 lub 90.

Płeć

Kobieta lub mężczyzna. Wpisz odpowiednio.

Waga

Wpisz liczbę w kg.

Wzrost

Wpisz liczbę w cm.

Przebyte złamania

Za przebyte złamanie uznaje się złamanie, które wystąpiło
spontanicznie w okresie dorosłego życia, lub w wyniku urazu, który u
zdrowej osoby nie spowodowałby złamania. Wpisz tak lub nie.

Złamanie biodra u
rodziców

Jest to pytanie o przebyte u matki lub ojca złamanie biodra.

Obecne palenie tytoniu

Zaznacz „tak”, jeśli pacjent obecnie pali papierosy.

Glikokortykosteroidy

Zaznacz „tak” jeśli pacjent obecnie zażywa doustnie
glikokortykosterydy lub zażywał je dłużej niż trzy miesiące w dawce
odpowiadającej 5mg prednizolonu dziennie (lub ekwiwalent dawki
innych glikokortykosteroidów).

Reumatoidalne zapalenie
stawów

Zaznacz „tak” jeśli u pacjenta zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie
stawów. Jeśli nie było diagnozy, zaznacz „nie”.

Wtórna osteoporoza

Zaznacz „tak” jeśli pacjent ma schorzenie silnie związane z
osteoporozą. Obejmuje to cukrzycę typu I (insulinozależną), wrodzoną
łamliwością kości u dorosłych, nieleczoną przez długi czas
nadczynność tarczycy, hipogonadyzm lub przedwczesną menopauzę
(przed 45 rokiem życia), przewlekłe niedożywienie lub zespół złego
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wchłaniania oraz przewlekłą chorobę wątroby.

Spożycie 3 lub więcej
jednostek alkoholu
dziennie

Zaznacz „tak” jeśli pacjent spożywa 3 lub więcej jednostek alkoholu
dziennie. Pojęcie jednostki alkoholu może różnić się zależnie od kraju
i wynosić od 8 do 10g alkoholu jednak zwykle odpowiada kuflowi
piwa (285ml), kieliszkowi wódki (30ml) lub kieliszkowi wina (120ml)
lub jednej miarce aperitifu (60ml).

Gęstość mineralna kości
(BMD)

Wpisz nazwę densytometru oraz wynik badania BMD dla szyjki kości
udowej (neck) (w g/cm2). Można również wprowadzić T-score oparty
na normie NHANES III dla kobiet. U pacjentów bez wyniku BMD
należy zostawić puste pole.
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Załącznik Nr 2

Test Amslera

Nazwisko i imię................................................................. Pesel ....................................
Data badania ........................................

Opis wyniku:

Oko lewe .......................................................................................................................

Oko prawe.......................................................................................................................
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Załącznik Nr 3

Test Zegara

Nazwisko i imię.................................................................. Pesel ....................................
Data badania ........................................
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Test zegara rozmieszczenie godzin i wrysowanie wskazówek :
1..................................................

Wynik ( 0 -2 pkt )

Nazwy odtwarzane wybranych przedmiotów:
1....................................................
2....................................................
3....................................................

Wynik ( 0-3 pkt )

Łączny wynik testu Mini Cog ............
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Załącznik Nr 4

Dane Realizatora

Data ..........................

Nazwisko i imię ............................................................ Pesel....................................

Wyniki i zalecenia w badaniu Profilaktycznym ” Trzeciego i Czwartego wieku ”
1. Obecność nadciśnienia ( tak, nie ) . Wartość pomiaru RR ........./.........mm Hg.
2. Skuteczność leczenia w przypadku stwierdzenia nadciśnienia ( podkreślenie oceny ) :
- wysoka
- niska , zlecono zmianę leczenia.
- niewystarczająca , pełna korekta dawek w war. poradni specjalistycznej.
3. Obecność hipotensji ortostatycznej ( tak, nie ) . Wartości na leżąco A i po wstaniu B:
A. ............../..............mm Hg; B. ................/...............mm Hg .
4. Poziom cukru na czczo......................mg /dL. ( czas w godzinach od ost. posiłku...... )
5.Poziom cukru po posiłku.................... mg/ dL.
6 Sprawność pamięci ( podkreślenie oceny ):
- sprawna,
- w granicy normy - sugerowana kontrola w Poradni Geriatrycznej.
- osłabiona - sugerowana kontrola w Poradni Geriatrycznej.
7. Sprawność ruchowa
- prawidłowa czas TUG ............. sek
- osłabiona ( czas TUG > 11 sek.) Wynik ..............sek.
- ilość upadków w minionym roku .........................
8. Zdolność czytania : pełna , upośledzona mimo okularów ( podkreślenie oceny ).
9. Test Amslera na sprawność siatkówki : prawidłowy; upośledzony ( podkreślenie oceny ).
10. Badanie niedosłuchu: nie obecny, obecny wym. oceny audiologa ( podkreślenie oceny ).
11.Badanie palpacyjne tarczycy
...............................................................................................................................................
........................................................................Ew. zalecenia..................................................
12Badanie palpacyjne sutków
...............................................................................................................................................
.........................................................................Ew. zalecenia...................................................
13. Wywiad w kierunku krwi w stolcu ( tak, nie )....................................................................
14. Szmer naczyniowy nad tętnicami szyjnymi u osoby po udarze lub przejściowym niedokrwieniu.
( tak, nie )........................................................................................................
15. Wartość FRAX : dla kobiet.............. zalecenia.....................................................................
16. Wartość FRAX : dla mężczyzn.............. zalecenia................................................................
17. Do jakich poradni/ oddziału wydano skierowanie/a:...........................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Podpis i stempel lekarza wykonującego badanie.
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Załącznik Nr 5
Nazwisko i imię.................................................................. Pesel ....................................
Test do wykonania na początku i na koniec 2 miesięcznego cyklu rehabilitacji. W teście Tinetti
(POMA) Performance Oriented Mobility Assessment ocenia się wykonanie 16 zadań. W
poniższej modyfikacji ocenianych jest 9 pozwalających na ocenę utrzymania równowagi przy
wykonywaniu różnych czynności i oceniana jest szybkość chodu stoperem na dystansie 5 m.
Instrukcja: Zgodnie z zaleceniami ocenia się punktowo poszczególne zadania, za których
wykonanie badany otrzymuje 0, 1 lub 2 punkty w zależności od stopnia stwierdzonej
nieprawidłowości.
RÓWNOWAGA
Badany powinien siedzieć na twardym krześle bez poręczy
1.Równowaga podczas siedzenia
2. Wstawanie z miejsca

3.Próby wstawania z miejsca

4.Równowaga bezpośrednio po
wstaniu z miejsca (pierwsze 5 s.)

5.Równowaga podczas stania

6.Próba trącania: (badany stoi ze
stopami jak najbliżej siebie, badający
lekko popycha go, trzykrotnie trącając
dłonią w klatkę piersiową na
wysokości mostka)

7.Próba trącania przy zamkniętych
oczach badanego
8.Obracanie się o 360 º

9.Siadanie

Data Data

pochyla się lub ześlizguje z krzesła
zachowuje równowagę, zabezpieczony
niezdolny do samodzielnego wstania
wstaje, ale sam pomaga sobie rękoma
wstaje bez pomocy rąk
niezdolny do wstania bez pomocy
wstaje, ale potrzebuje kilku prób
wstaje przy pierwszej próbie
stoi niepewnie ( zatacza się, przesuwa stopy, wyraźnie
kołysze tułowiem)
stoi pewnie, ale podpiera się, używając chodzika, laski
lub chwyta inne
przedmioty
stoi pewnie bez żadnego podparcia
stoi niepewnie
stoi pewnie, ale na szerokiej podstawie (obie pięty w
odległości > 10 cm od siebie ) lub podpierając się
laską, chodzikiem itp.
stoi ze stopami złączonymi, bez podparcia
zaczyna się przewracać
zatacza się, chwyta się przedmiotów, ale samodzielnie
utrzymuje pozycję
stoi pewnie

0
1
0
1
2
0
1
2
0

stoi niepewnie
stoi pewnie
ruch przerywany
ruch ciągły
niepewne (zataczanie się chwytanie przedmiotów)
pewne
niepewne ( źle ocenia odległość, opada na krzesło)
pomaga sobie rękoma lub ruch nie jest płynny
pewny, płynny ruch

0
1
0
1
0
1
0
1
2

1

2
0
1

2
0
1
2

RÓWNOWAGA – Wynik
końcowy

1. Wynik testu POMA ...........pkt; Szybkość chodu............ m/sek. Data oceny.......................
2. Wynik testu POMA ...........pkt; Szybkość chodu............ m/sek. Data oceny.......................
Podpis osoby wykonującej ocenę

...........................................
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Załącznik Nr 6
Dane Realizatora

Data.................

Raport miesięczny / roczny Realizatora Programu ” Trzeci i Czwarty wiek ”
Ilość zbadanych kobiet ............. w okresie: /od ..................do....................
Ilość zbadanych mężczyzn.............. w okresie : /od ..................do....................
OCENIANY
PARAMETR
STANU
BADANEJ
OSOBY

Kobiety

Mężczyźni
INTERWENCJE

Ilość
Ilość
Ilość osób
Ilość osób
Ilość osób
kobiet
mężczyzn skierowanych
skierowanych
skierowanych
dodatnim
z
do Poradni
do innych
do leczenia
wynikiem dodatnim Geriatrycznych
Poradni
szpitalnego
wynikiem
Specjalistycznych
Nieskutecznie
lecz. nadciśnienie
( wart. śr. z
pomiarów sprzed
badania i
aktualnego > 140
/ 90mm Hg )
Hipotensja
ortostatyczna w
teście HO
Nieprawidłowa
przemiana
węglowodanów
lub źle leczona
cukrzyca (
glikemia na czczo
powyżej 100 mg
% u osób bez
diagnozy
cukrzycy, lub
przygodna
glikemia u
chorych na
cukrzycę > 200
mg%)
Wynik testu Mini
Cog od 0 - 4 pkt
Ilość upadków >
2 w minionych 12
mieś.
TUG > 11 sek
Dodatni wynik
testu Amslera
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Stwierdzona źle
lecz.
krótkowzroczność
Stwierdzony a
nie leczony
niedosłuch
Obecność nie
zdiagnozowanego
guzka w tarczycy
Obecność nie
zdiagnozowanego
guzka w piersiach
Dodatni wywiad
w kierunku krwi
w stolcu
Szmer
naczyniowy nad
tętnicą szyjną u
osoby z
przebytym
udarem lub TIA
FRAX > 11 %
dla kobiet
FRAX > 20
% dla mężczyzn
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8. Program profilaktyki i edukacji przedporodowej
„ Szkoła Rodzenia”

Okres realizacji programu: lata 2014 – 2020
Opinia Agencji Technologii Medycznych:
- pozytywna
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I). Typ programu: edukacyjny
II) Uzasadnienie celowości programu:
Lata 90-te ubiegłego wieku przyniosły w Polsce istotne zmiany w zakresie płodności kobiet,
wystąpiło obniżenie natężenia rodzenia dzieci przez kobiety we wszystkich grupach wieku oraz
przesunięcie w czasie decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka. Wskaźnik dzietności ( liczba dzieci
na kobietę w wieku 15-49 lat ) obniżył się z 2,25 w 1980 r. do 1,25 w 2006r. Bezpośrednim efektem
tych przemian jest postępujący spadek liczby urodzeń żywych i od 1989 r. brak prostej
zastępowalności pokoleń. Również w Katowicach występuje zjawisko depopulacji czyli
zmniejszenie liczby ludności miasta z jednoczesnym wzrostem liczby osób w wieku
poprodukcyjnym na niekorzyść populacji w wieku przedprodukcyjnym ( tab. nr 1 ).
Tab.1. Ludność i przyrost naturalny w Katowicach w latach 1980-2008

Rok

Liczba ludności
ogółem

Urodzenia ( żywe )

Współczynnik
przyrostu
naturalnego

1980

355117

5404

4,3

1985

363310

5235

2,6

1990

366798

3586

-1,8

1995

351521

3046

-2,1

2000

340539

2490

-2,8

2002

325045

2362

-3,6

2004

319904

2431

-3,5

2005

317220

2430

-3,6

2006

314500

2583

Brak danych

2007

312201

2697

-2,8

2008

309621

2772

-2,6

2010

306826

2960

-2,1

2011

309304

2662

-3,1

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zgodnie z definicją przyjętą na Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju w
Kairze w 1994r. zdrowie prokreacyjne zostało określone jako stan dobrego samopoczucia w
aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań, we
wszystkich sferach związanych z układem rozrodczym. Łączy się to z prawem dostępu do
odpowiednich usług służby zdrowia, zapewniających opiekę kobietom podczas ciąży i bezpieczny
przebieg porodu, a parom szansę posiadania zdrowego potomstwa.
Wprowadzenie od realizacji w mieście Katowice „Programu profilaktyki i edukacji przedporodowej
„ Szkoła Rodzenia” przyczyni się do poprawy dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie
zdrowia prokreacyjnego, a pośrednio może mieć wpływ na zwiększenie liczby urodzeń i poprawę
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stanu zdrowia młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta.

III). Cele główne:
zwiększenie liczby urodzeń oraz poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i noworodków,
zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności kobiet oczekujących na potomstwo oraz ojców dzieci.

IV). Cele szczegółowe:
a) kompleksowa i interdyscyplinarna opieka nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem,
b) edukacja w zakresie propagowania zdrowego stylu życia kobiet ciężarnych,
c) dbałość o prawidłowy rozwój ciąży poprzez uświadomienie kobietom potrzeby regularnego
wykonywania badań profilaktycznych,
d) przygotowanie kobiety do porodu, w tym nauczenie prawidłowych zachowań i technik
łagodzenia bólu porodowego,
e) przygotowanie rodziców do optymalnej opieki nad noworodkiem,
f) propagowanie karmienia piersią do co najmniej 5 miesiąca życia dziecka jako jedynego
najlepszego sposobu żywienia niemowląt.

V). Populacja i ilość osób objętych programem w założeniach – adresaci:
Program skierowany jest do kobiet ciężarnych od około 26 tygodnia ciąży – mieszkanek Katowic
oraz ich współmałżonków ( ojców dzieci). Program skierowany jest w szczególności dla kobiet
będących pierwszy raz w ciąży. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, a ilość osób objętych
programem w danym roku jego realizacji będzie zależna od możliwości finansowych miasta
Katowice.

VI). Szczegółowy opis procedur związanych ze zrealizowaniem programu:
Programu profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” obejmuje cykl 10 spotkań, w
tym:
ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Zajęcia teoretyczne dla kobiet w ciąży ( z możliwością uczestnictwa małżonka lub partnera ) będą
realizowane zbiorowo w formie edukacji przedporodowej. W ramach programu przeprowadzonych
zostanie 5 spotkań seminaryjnych trwających 90 min. W ramach organizowanych spotkań będą
omawiane przez specjalistów z poszczególnych dziedzin następujące tematy:
Spotkanie I
Lekarz specjalista ginekolog – położnik/położna:
- wstępne rozmowy i konsultacje dla par, przedstawienie celu Programu,
- wykłady: „ rozwój ciąży”, „ rozwój dziecka od poczęcia do porodu”
Spotkanie II
Lekarz specjalista ginekolog- położnik / położna :
- podstawowe wiadomości o ciąży,
- fizjologia noworodka ( pielęgnacja, karmienie, objawy fizjologiczne i nauka niepokojących
objawów patologicznych u noworodka )
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- podstawowe wiadomości o fazach rozwoju dziecka,
- zalety karmienia piersią, propagowanie karmienia piersią do co najmniej 5 miesiąca życia dziecka
jako jedynego najlepszego sposobu żywienia niemowląt,
- problemy z laktacją, praktyczna prezentacja wspomagania laktacji,
- antykoncepcja w okresie laktacji,
- powrót płodności po porodzie.
Spotkanie III
Psycholog i prawnik :
- psychologiczne aspekty ciąży – jej wpływ na małżeństwo i rodzinę,
- psychologia dziecka nienarodzonego,
- psychologia niemowlęcia,
-wybrane zagadnienia psychologiczne dotyczące kobiety w okresie połogu,
- rola mężczyzny w opiece nad kobietą w ciąży,
- przepisy prawne dotyczące kobiet w ciąży,
- zasady i przepisy dotyczące pracy kobiet w ciąży
Spotkanie IV:
Lekarz specjalista ginekolog – położnik / położna :
- poród, przebieg i okresy porodu,
- poród w wodzie,
- rola ojca podczas porodu,
- rodzaje znieczulenia stosowane w czasie porodu - „ za i przeciw” porodom w znieczuleniu,
- skala APGAR, najczęstsze problemy z noworodkiem,
- szczepienia ochronne,
- postępowanie w stanach zagrożenia życia u noworodka po wyjściu ze szpitala,
- zasady pielęgnacji, higieny i odżywiania kobiety po porodzie,
- wskazania, metody i pielęgnacja po cieciu cesarskim,
- zajęcia praktycznego przygotowania do porodu ( fantom noworodkowy ),
Spotkanie V:
Położna :
- dieta kobiety ciężarnej, karmiącej piersią, dieta matki noworodka uczulonego na białko,
- wyprawka noworodka, pokaz kąpieli noworodka,
- problemy związane z połogiem.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane w podgrupach ( do 10 par) w wymiarze 5 spotkań
trwających 60 minut ( zespół fizjoterapeuta i położna )
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W ramach zajęć praktycznych w podgrupach realizowane będą:
- ćwiczenia ogólnousprawniające, wzmacniające i rozciągające, relaksacyjne,
- nauka pozycji relaksacyjnych,
- ćwiczenia oddechowe - nauka oddychania torem brzusznym
- ćwiczenia na piłce, worku ssako, ćwiczenia oddechowe pierwszego okresu porodu,
- ćwiczenia próby parcia i ćwiczenia oddechowe drugiego okresu porodu,
- ćwiczenia przygotowujące do porodu,
- ćwiczenia pozycji do porodu,
- ćwiczenia w połogu,
- ćwiczenia kąpieli i przewijania noworodka ( każda para uczestników kąpie i przewija lalkę ),
- ćwiczenia warsztatowe w zakresie karmienia piersią.

VII). Opis drogi uczestników programu:
Przed rozpoczęciem realizacji Programu, informacja o miejscu jego realizacji, adresatach oraz
zasadach uczestnictwa zostanie rozpowszechniona za pośrednictwem środków masowego przekazu,
ogłoszeń prasowych, informacji na stronie internetowej oraz poprzez plakty i ulotki, itp.
Zapisy osób chętnych będą odbywały się osobiście lub telefonicznie w zakładach opieki zdrowotnej
realizujących program. Realizator poinformuje o terminie rozpoczęcia kursu wszystkie
uczestniczki, po utworzeniu kompletnej grupy. Program obejmuje cykl 10 spotkań, w tym 5 spotkań
teoretycznych i 5 spotkań praktycznych.

VIII). Wymogi dla placówek realizujących program:
Realizatorami Programu mogą być publiczne i niepubliczne szkoły rodzenia w mieście Katowice,
dysponujące salami seminaryjnymi i salami do ćwiczeń fizjoterapeutycznych oraz dysponujący
kadrą niezbędną do wykonania zadania, mi. in. lekarze specjaliści ginekologii-położnictwa,
położne, psycholodzy, fizjoterapeuci, i prawnicy.
Pomieszczenia i urządzenia zakładu realizującego program powinny spełniać wymogi
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
późn. zm. ) w części dotyczącej sal seminaryjnych i sal do ćwiczeń fizjoterapeutycznych.
Wybór realizatorów Programu nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert, a szczegółowe
wymagania dla podmiotów realizujących program zostaną ustalone w formie warunków
konkursowych.

IX). Określenie czasu realizacji programu:
Zadanie będzie realizowane w miara możliwości finansowych w ramach środków zaplanowanych
na „ Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013”.
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X). Koszty:
Średni koszt objęcia programem jednej pary to ok. 256 zł.
Program będzie finansowany do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie
miasta Katowice na dany rok na realizację “Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
Katowice na lata 2014-2020”

XI) Monitoring i ewaluacja programu:
- liczba kobiet, które ukończyły kurs,
- wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestniczek programu ( ocena przydatności nabytej
wiedzy i umiejętności ).
1) Odnośniki literaturowe dokumentujące poprawność założeń programu:
 „ Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat” , Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007r.,
 „Ochrona zdrowia w województwie śląskim – m. Katowice 2005” – obejmujące dane za lata
2004-2005;
 „ Ochrona zdrowia w województwie śląskim – m. Katowice 2007” - obejmujące dane za lata
2006-2007;
 "Ochrona zdrowia w województwie śląskim – m. Katowice 2008” - obejmujące dane za lata
2007-2008.
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V.

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym opracowaniu propozycje działań na rzecz poprawy zdrowia i
jakości życia mieszkańców miasta Katowice będą realizowane przez miasto Katowice w
perspektywie wieloletniej, tj. w latach 2014 do 2020. Taka długofalowość działań w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia daje gwarancję uzyskania większych efektów zdrowotnych.
Dzięki podjętej współpracy z wybitnymi specjalistami z poszczególnych dziedzin medycyny
stworzono Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020, który
jest programem komplementarnym uwzględniającym sytuację zdrowotną, demograficzną,
epidemiologiczną, społeczną i środowiskową mieszkańców Katowic.
W związku ze specyfiką sytuacji demograficznej Katowic, tj. postępującym starzeniem się
społeczeństwa oraz ujemnym przyrostem naturalnym, Program przewiduje szereg działań
prewencyjnych skierowanych właśnie do dzieci i osób starszych.
Są to grupy szczególnie narażone na niekorzystne oddziaływanie czynników środowiskowych oraz
niedobór
świadczeń
opieki
zdrowotnej
spowodowany
uzależnieniem
w ich dostępie od osób trzecich, tj. pomocy i troski rodziców, opiekunów, szkoły itp.
W ostatnich latach, ze względu na ciągłe przekształcenia w systemie opieki zdrowotnej
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, odstąpiono również od zapewnienia dzieciom opieki
lekarskiej i stomatologicznej w szkole. W związku z powyższym zapewnienie opieki
profilaktycznej nad dzieckiem tak naprawdę spoczywa na rodzicach, którzy w obecnych czasach,
pomijając sytuacje patologiczne, nie zawsze temu obowiązkowi potrafią podołać. Programy
profilaktyczne skierowane do dzieci zaplanowane są w taki sposób, aby uzupełniać zakres
świadczeń profilaktycznych oferowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
oraz umożliwić zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób i nieprawidłowości wieku
rozwojowego. Podjęcie zaproponowanych działań będzie miało korzystny wpływ na wychowanie
młodego, zdrowego pokolenia Katowiczan.
Duży nacisk w Programie położono również na działania skierowane do osób starszych.
Programy profilaktyczne skierowane do tej grupy wiekowej mają na celu poprawę jakości życia
osób starszych oraz ich kondycji zdrowotnej, ułatwienie dostępu do badań przesiewowych i w
konsekwencji złagodzenie skutków starzenia się. Wczesne wykrycie nieprawidłowości u osób
starszych wraz z podjęciem stosownych działań leczniczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych
przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia nakładów na leczenie zaawansowanych stanów
chorobowych w tej grupie wiekowej.
Program stanowi kontynuację koncepcji realizowanej od 2007r., która zakłada realizację
działań z zakresu promocji zdrowia poprzez szeroko pojętą edukację zdrowotną skierowaną do
różnych grup odbiorców poczynając od najmłodszych mieszkańców Katowic. Prowadzenie
edukacji zdrowotnej wśród dzieci obejmującej m.in. zasady zdrowego stylu życia, racjonalnego
odżywiania, naukę aktywnego spędzania wolnego czasu, udzielania pierwszej pomocy, szeroko
pojętej higieny od najmłodszych lat przyniesie w przyszłości wymierne efekty w postaci
zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, nowotwory i przyczyni
się do poprawy ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa Katowic.
Zakres rzeczowy i finansowy realizowanych zadań, na każdy rok obowiązywania
Programu będzie zatwierdzał Prezydent Miasta Katowice stosownie do wielkości
zaplanowanych środków budżetowych.
Kwoty na poszczególne lata realizacji Programu będą określane każdorazowo w
budżecie miasta Katowice na dany rok.
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