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Szczepienia w samorządowych 
programach zdrowotnych

Warszawa, 26.05.2011

Michał Brzeziński

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Czynniki wpływające na zdrowie

Czynniki warunkujące zdrowie wg. Lalonda:

Styl życia i zachowania zdrowotne 

50-60 %

Środowisko fizyczne i społeczne 

20-25%

Czynniki genetyczne 

20%

System ochrony 

zdrowia

10-15%

Zdrowie

Geny

Styl życia

Edukacja

Opieka 
zdrowotna

Dobrobyt

Czynnik społęczno-
ekonomiczne

Środowisko

Efektywność

Praca

Edukacja

Kapitał

Wynik ekonomiczny
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Budowanie potencjału zdrowia

Promocja Zdrowia

Edukacja
Jakość 
życia

Profilaktyka
System 
ochrony 
zdrowia

wydatki na ochronę zdrowia

Skóbel B.,  Wójcik M. „Marsz po zdrowia”

Jakie środki przeznaczyć na działania?

- Ilość środków dostępnych na ochronę zdrowia

- Badanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców

- Budowa priorytetów

- Decyzję natury merytorycznej (i politycznej?)
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Programy zdrowotne w JST

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 
2135 z pózn. zm.) art. 48:

1. Programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować 
ministrowie, jednostki samorządu terytorialnego lub Fundusz.

2. Programy zdrowotne dotyczą w szczególności:
1) ważnych zjawisk epidemiologicznych;
2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących 
całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach 
ich eliminowania bądź ograniczania;
3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.

2a. Ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego przekazują projekt programu 
zdrowotnego celem jego zaopiniowania przez Agencję.

2b. Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu zdrowotnego w oparciu 
o kryteria, o których mowa w art. 31a ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania projektu tego programu.

Programy zdrowotne w JST

Art. 48 ust. 2b Ustawy: Agencja sporz ądza opini ę w oparciu o kryteria, o 
których mowa w art. 31a ust. 1 :

1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu:
a) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 2,
b) wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności określonych na 
podstawie aktualnej wiedzy medycznej;

2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do: 
przedwczesnego zgonu, niezdolności do samodzielnej egzystencji (…), 
niezdolności do pracy, przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby, 
obniżenia jakości życia;

3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczności: ratowania 
życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia, ratowania życia i uzyskania poprawy 
stanu zdrowia, zapobiegania przedwczesnemu zgonowi, poprawiania jakości 
życia bez istotnego wpływu na jego długość;

4) skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo;
5) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego;
6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych;
7) skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów 

zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych.

Szczepienia w programach zdrowotnych

• Spełniają kryteria racjonalności oraz efektywności

• Procedury medyczne o udowodnionej skuteczności medycznej

• Programy „łatwe” do zaplanowania oraz przeprowadzenia 

organizacyjnie

• Opisane grupy docelowe

• Dowody na efekty kliniczne – długofalowe – efekty w zdrowiu 

publicznym

• Efekt medialny
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Szczepienia przykłady działań

• Uzupełnienie kalendarza szczepień

Materiał ze strony www.szczepienia.pl

Szczepienia przykłady działań

Materiał ze strony www.szczepienia.pl

Szczepienia przykłady działań

Materiał ze strony www.szczepienia.pl
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Trudności programów szczepiennych

• Szacowanie populacji – ograniczanie populacji

• Istotność kliniczna problemu

• Wybór szczepień – konkurencja wewnętrzna

• Koszt interwencji vs. inne wydatki

• Czas oczekiwania na efekty

• Zachęcenie do uczestnictwa

• Koszt szczepień ochronnych Grupa docelowa

Inne 
czynniki

Z ubogich 
rodzin

nastolatki

Szczepienia w opinii AOTM

• Najczęściej oceniane wnioski – 30 ocenianych programów

• Większość oceniania pozytywnie bez istotnych zastrzeżeń

• Zastrzeżenia co do czasu trwania programu

• Zastrzeżenia co do optymalnego wykorzystania środków finans.

• Niepełne informacje o organizacji programu

Dziękuję za uwagę 

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

al. Zwycięstwa 42 a 80-210 Gdańsk

www.ptpz.pl; kontakt@ptpz.pl


