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Szczepienia w samorządowych 

programach polityki zdrowotnej – 

cenna kropla w morzu potrzeb 

Każdy samorząd może realizować Dobre Programy 

Profilaktyczne  



www.ceestahc.org  

• Stowarzyszenie CEESTAHC – działalność 

• Samorządowe programy polityki zdrowotnej w profilaktyce chorób 

zakaźnych w liczbach wg AOTM 

• Szczepienia w samorządach – czy to dobrze czy to źle? 

• Nowe wyzwania ( zdrowe starzenie się …): dorośli 

• www.dobreprogramyzdrowotne.pl  

• Najbliższe plany w projekcie samorządowym 

http://www.ceestahc.org/
http://www.dobreprogramyzdrowotne.pl/


www.ceestahc.org  

 Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku. 

Głównym powodem powstania Stowarzyszenia CEESTAHC było uświadomienie 

potrzeby współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie oceny 

technologii medycznych i ulepszania systemów ochrony zdrowia  w oparciu o dowody 

naukowe (EBM I HTA).  

Największym przedsięwzięciem Stowarzyszenia CEESTAHC  jest  coroczne 

Międzynarodowe Sympozjum EBHC ( Evidence Based Health Care), od 2006 

roku organizowane  w Krakowie. 

Dziesiąta edycja EBHC odbędzie się  15-16  grudnia 2015 w Krakowie. 

(Disinvestment by HTA & Pricing) 

Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową w szerokim zakresie                 - - 

7 rodzajów szkoleń  EBM/HTA; projekt samokształcący „Obiady czwartkowe” - 

cykl wydawnictw związanych z systemem ochrony zdrowia (ubezpieczenia,pricing)  

Projekty Samorządowe: 

Warsztaty praktyczne; Konferencje edukacyjne; Modelowe 
programy zdrowotne; Kreator Programów zdrowotnych  

(OZW; Wcześniak; Udary; Choroby autoimmunologiczne; reumatologia; 
Choroby Zakaźne; HCV); Zdrowe Powroty do Pracy) 

www.dobreprogramyzdrowotne.pl   

http://www.ceestahc.org/
http://www.dobreprogramyzdrowotne.pl/


Konferencje i debaty samorządowe 

Cykle Konferencji  i debat systemowych w samorządach: 

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po 

wejściu w życie ustawy koszykowej 

Tworzenie, ocena, realizacja, dobre praktyki, diagnoza problemu i inne aspekty 

tworzenia programów zdrowotnych 

Modelowy Program Profilaktyki Wtórnej po OZW 

Modelowy Program opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie 

Zdrowy Powrót do Pracy – Aktywne Instytucje Publiczne 

Udar – Każdy Pacjent jest Ważny 

HCV – Rola Samorządów w Profilaktyce i Diagnostyce 

Zdrowy Powrót do Pracy – Konstruktywna Przyszłość 

Psychiatria, diabetologia, Szczepienia, … 



Najtrudniejsze są początki… 



Dane AOTMiT; stan na 22.09.15 

Liczba programów per województwo  

Województwo Suma 

- 27 

Dolnośląskie 215 

Kujawsko-Pomorskie 52 

Lubelskie 88 

Lubuskie 25 

Łódzkie 91 

Małopolskie 144 

Mazowieckie 234 

Opolskie 52 

Podkarpackie 59 

Podlaskie 26 

Pomorskie 82 

Śląskie 273 

Świętokrzyskie 67 

Warmińsko-Mazurskie 21 

Wielkopolskie 97 

Zachodniopomorskie 38 

(puste)   

Suma końcowa 1591 

Liczba programów, które wpłynęły do 
AOTMiT oraz liczba ocenionych programów  

Stan prac Suma 

Zakończone lub zamknięte z innego powodu 196 

Zakończone jako kontynuacja programu 99 

Oczekujące na rozpatrzenie 2 

Zakończone opinią Rady 

Konsultacyjnej/Przejrzystości 
1277 

Zaplanowane na posiedzenie RP 16 

Wycofane 1 

Suma końcowa 1591 

Rok do roku  

+ 250 programów 



Struktura ocenianych programów Vx 

• 300 opinii pozytywnych 

• 126 opinii pozytywnych 

warunkowo 

• 57 opinii negatywnych 

 

. Zestawienie programów dot. szczepień, 
jakie wpłynęły do AOTM do 22.09.2015  

Dziedzina medycyny, w ramach 

której planowany jest program 

Suma 

szczepienia - HPV 262 

szczepienia - grypa 139 

szczepienia - pneumokoki 115 

szczepienia - meningokoki 37 

szczepienia - meningokoki, 

pneumokoki rotawirusy 

7 

szczepienia - meningokoki i 

pneumokoki 

3 

szczepienia - ospa wietrzna 2 

szczepienia - HBV, grypa, 

pneumokoki 

1 

szczepienia - meningokoki,  

pneumokoki, grypa 

1 

szczepienia - meningokoki, 

szczepienia - grypa 

1 

szczepienia - rotawirusy 1 

Suma końcowa 569 

W przypadku 61 spraw 
w ogóle nie wydawano 
opinii (zazwyczaj były to 
kontynuacje programów, 
które nie podlegają 
ustawowo opiniowaniu); 
25 programów czeka na 
ocenę 

Krople drążą kamień…  



Statystyka projektów szczepionkowych 

Porównanie  HPV Pneumokoki Grypa Meningokoki 

Projekty 186 89 88 43 

Opinie 139 73 67 35 

Opinie 

pozytywne 
117 60 60 29 

Opinie 

negatywne 
22 13 7 6 

Odesłane 

projekty 
22 5 7 3 

Oczekujące 

na opinię 
25 11 14 5 



: 

    (1=niska potrzeba, niewielki problem; 6=pilna potrzeba, ważny problem) 

 

- profilaktyka wtórna zawałów   4,6   
- cukrzyca      4,35   
- choroby układu oddechowego   3,95   
- neonatologia     3,94   

- szczepienia  ………………….   5,1   

- otyłość      3,6   
- onkologia (zakres)..……………………  5,05   
- inne (opisz) ……….……………………  5,5   
 

Potrzeba realizacji  programu zdrowotnego 

wg samorządów 



Źle czy dobrze – szczepienia w JST 

„ - ” 

• Są też inne 

priorytety zdrowia 

publicznego niż 

szczepienia … 

• Są inne potrzeby niż 

zdrowie… 

• Bardziej efektywne 

będą programy 

centralne… 

(„największą 

skuteczność mają te 

programy 

profilaktyczne, które są 

realizowane na mocy 

ustaw”) (M.S. Kraków) 

„ + ” 

• rosnące budgety JST na zdrowie  

• Rośnie ekspertyza samorządów 

• Innowacyjne rozwiązania (programy 

skoordynowane między różnymi poziomami) 

• wieloletnie programy  

• wpływ na tzw. rynek prywatny ( m in. edukacja) 

• realizacja priorytetów zdrowia publicznego 

• evidence dla rozwiązań centralnych 

• możliwość edukacji środowisk lokalnych nt 

szczepień (w tym zainteresowanie mediów) 

• … 



Nowela ustawy a hejt… 



Wyzwania:  

• Nawet jeśli więcej szczepień będzie refundowanych, jest 

ogromne pole do działania dla samorządów w zakresie 

edukacji lokalnych społeczności oraz … 

• Finansowania szczepień, które nie będą refundowane 

• Pomimo ograniczeń, są w Polsce samorządy będące 

pionierami w profilaktyce i warto promować i 

popularyzować ich sukcesy! 

CEESTAHC dla Dorosłych… 



Uzasadnienie potrzeby wdrożenia 

programu 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, z dn. 15 maja 2007r. – cel strategiczny nr 7 – priorytet w zakresie zapobiegania 
chorobom zakaźnym i zakażeniom, polegający na zmniejszaniu zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać 
poprzez szczepienia.  

Rozporządzenie MZ z dnia 12 sierpnia 2009 – wśród priorytetów zdrowotnych – zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom 
zakaźnym i zakażeniom, w szczególności poprzez szczepienia ochronne.  

Badania obserwacyjne – wnioski: istnieje zależność pomiędzy zwiększoną zapadalnością i umieralnością z powodu zakażeń 
pneumokokowych a wiekiem chorego – od 20% zgonów u chorych w wieku pow. 65. roku życia i do 40% u chorych w wieku pow. 
85 lat.  

Brak w masowych, refundowanych szczepień przeciwko pneumokokom w powszechnym kalendarzu szczepień ochronnych. 

Liczba zachorowań w skali kraju – 548 w 2013r.  

Możliwa redukcja zapadalności, hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych z powodu IChP.  
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Interwencje w programie 

Poziom 
wojewódzki 

Poziom 
powiatowy 

Poziom 
gminny 

Przeprowadzenie szczepień  

Edukacja pacjentów  

Edukacja pielęgniarek i lekarzy POZ  

Edukacja pielęgniarek i lekarzy szczebla 
specjalistycznego  



Zadania poszczególnych 

szczebli   

Poziom wojewódzki 

• Stworzenie wojewódzkiego planu 
współpracy i postępowania w 
ramach programu 

• Wyłonienie w trybie konkursowym 
ośrodka koordynacyjnego na 
poziomie województwa w oparciu o 
doświadczenie w realizacji 
programów zdrowotnych 
związanych z szczepieniami 

• Określenie procedur komunikacji i 
postępowania w ramach programu 
w tym dystrybucji szczepionek i 
zbierania danych na temat 
pacjentów i ewentualnych 
odczynów poszczepiennych.  

• Szczepionki kupują realizatorzy 
wyłonieni w konkursie 

• Zaangażowanie podmiotów 
leczniczych na poziomie 
województwa oraz poradni 
specjalistycznych, Zaangażowanie 
lekarzy w szkolenia, 

• Koordynacja działań realizowanych 
na poziomie gmin oraz powiatów. 

 

Poziom powiatowy 

• Zaangażowanie podmiotów 
leczniczych na poziomie powiatu, 
do realizacji programu. 

• Zaangażowanie lekarzy 
specjalistów w szkolenia oraz 
ewentualne zgłaszanie działań 
niepożądanych w ramach 
oddziałów i poradni 
specjalistycznych. 

• Zaangażowanie pielęgniarek z 
oddziałów do realizacji wsparcia 
edukacyjnego wśród pacjentów z 
grup ryzyka. 

• Współpraca i koordynacja działań 
na poziomie gminnym. 

Poziom gminny 

• Realizacja edukacji wśród 
pacjentów i mieszkańców gminy – 
zadania edukacyjne skierowane do 
ogółu mieszkańców, mające na celu 
podniesienie ogólnej świadomości 
mieszkańców ze wskazaniem grup 
ryzyka. 

• Współpraca z lekarzami POZ na 
terenie gminy oraz pielęgniarkami w 
celu podniesienia ich świadomości 
w zakresie zakażeń pneumokokami 
oraz włączenia ich do realizacji 
zadań z zakresu uświadamiania 
pacjentów z grup ryzyka. 

• Działania informacyjne za pomocą 
lokalnych środków masowego 
przekazu oraz liderów społeczności 
lokalnej. 



Nowoczesne, bezpłatne narzędzie 

pomocne w tworzeniu projektów 

zdrowotnych zgodnie z wymogami 

AOTMiT 

www.DobreProgramyZdrowotne.pl  – portal  

samorządowych programów zdrowotnych 

http://www.dobreprogramyzdrowotne.pl/


www.dobreprogramyzdrowotne.pl  

HCV projekty samorządowe 

http://www.dobreprogramyzdrowotne.pl/


Najbliższe plany: 

• Pneumokoki dla Dorosłych - informacyjnie 

• Warsztaty „Profilaktyczna Akademia 

Samorządowa CEESTAHC”  

• Zapraszamy na regionalne debaty: 

 Udary,  

 Zdrowy Powrót do Pracy,  

 HCV 

• 2016 -> debaty regionalne - cd 

• Czytajcie newsletter CEESTAHC – będzie 

również o sczepieniach… 



Kontakt 

Dziękuję za uwagę 

 

CEESTAHC 
The Central and Eastern European Society  

of Technology Assessment in Health Care  

e-mail: sekretariat@ceestahc.org  

www.ceestahc.org  

 

tj.prycel@ceestahc.org  
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