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Plan prezentacji

• Wstęp: podstawy prawne, definicja programu zdrowotnego
• Proces opracowania projektu programu zdrowotnego
• Podstawy oceny programu zdrowotnego
• Proces wydawania opinii przez Agencję
• Propozycja Schematu Programu Zdrowotnego

w kontekście elementów uwzględnianych przy ocenie
przez AOTM

• Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych
z perspektywy AOTM
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Podstawy prawne, definicja pz

Ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) art. 48:

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

– Ust. 2a. Ministrowie i jst przekazują projekt programu zdrowotnego celem
jego zaopiniowania przez Agencję.

– Ust. 2b. Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu
zdrowotnego w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 31a ust. 1
(też odwołanie do Rozp. MZ z 21.08.2009 r. w sprawie priorytetów
zdrowotnych, Dz.U. 2009, Nr 137, poz. 1126), w terminie 3 miesięcy...

Definicja (art. 5 ust. 30 Ustawy)
Program zdrowotny – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań
z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne
i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie założonych
celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb
zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców,
finansowany ze środków publicznych.
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Opracowanie programu zdrowotnego

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań w sferze profilaktyki
i promocji zdrowia konieczne jest przekonanie i udokumen-
towanie, że są one odpowiedzią na potrzeby społeczności
lokalnej. Potrzebna jest diagnoza stanu wyjściowego, w której
zostanie ustalone:
• Kto ma problemy zdrowotne?
• Jakie to są problemy?
• Jakie czynniki wpływają na te problemy?
• Czy są to czynniki zależne od ludzi?
• Czy możliwa jest modyfikacja tych czynników? Czy mamy

na nie wpływ?
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Planowanie programu zdrowotnego

Decyzja o planowaniu 

Przeznaczenie środków

Analiza sytuacji

Określenie misji

Określenie celów

Opracowanie strategii

Implementacja strategii

Pomiar efektów

Gdzie jesteśmy obecnie? 
(analiza SWOT)

Dokąd chcemy dojść?

W jaki sposób chcemy tam 
dojść?

Czy osiągnęliśmy 
zamierzony cel?
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Uznane cechy dobrze zaprojektowanego 
programu zdrowotnego

I. Program powinien być skierowany na jeden wybrany problem zdrowotny,
dokładnie określony, możliwy do zmierzenia (oszacowania), któremu
można zapobiegać lub go modyfikować u członków wybranej grupy
docelowej

II. Program powinien uwzględniać szczególną charakterystykę, potrzeby
i preferencje grupy docelowej

III. W ramach programu powinny być podejmowane działania o udowodnionej
skuteczności w zakresie danego problemu zdrowotnego w warunkach
danej społeczności

IV. Projekt programu powinien uwzględniać optymalne wykorzystanie
dostępnych zasobów

V. Program zdrowotny należy od samego początku planować, organizować
i wdrażać w takiej postaci, żeby można było ocenić jego efektywność

za American Public Health Association, na podstawie Wurzbach ME (ed.). Community Health Education and
Promotion—A Guide to Program Design and Evaluation. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland, 2002
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Podstawa oceny projektu wg Ustawy

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 podst. ust. 2
(Rozp. MZ z 21.08.2009 r. ws priorytetów zdrowotnych, Dz.U. 2009;137,poz.1126),
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.
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Proces wydawania opinii przez Agencj ę

1. Zespół analityków przygotowuje dane stanowi ące podstaw ę wydania
opinii. Podstawow ą zasadą oceny technologii medycznych jest zebranie
wszystkich dost ępnych informacji. Tworzony jest Raport.

2. W celu zebrania danych przeszukiwane s ą strony internetowe
specjalistycznych medycznych towarzystw naukowych, pism
medycznych, bazy publikacji medycznych, światowych instytucji
zajmuj ących si ę ocen ą technologii medycznych, instytucji finansuj ących
świadczenia medyczne ze środków publicznych, uzyskiwane s ą opinie
polskich ekspertów.

3. Programy o zbli żonym problemie zdrowotnym oceniane s ą grupowo

4. Raport przedstawiany jest na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej; Rada 
zapoznaje się także z opiniami wezwanych ekspertów. 
Rada formułuje swoją opinię.

5. W oparciu o opinię Rady Prezes wydaje opinię Agencji 
i przekazuje ją Samorządowi.
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Schemat Samorz ądowego Programu 
Zdrowotnego 

• Dostępny na www.aotm.gov.pl w zakładce Samo-
rządowe Programy Zdrowotne

• „Schemat Programu Zdrowotnego” przedstawia
podstawowe informacje przydatne przy projektowaniu
programu zdrowotnego – należy wykorzystać jego
punkty główne, natomiast rozwinięcie w podpunkty jest
wskazane, adekwatnie do potrzeb programu

• We „Wskazówkach dla użytkowników” wyjaśniono,
co powinien zawierać projekt programu zdrowotnego
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Elementy proponowanego schematu programu 
zdrowotnego

Zdefiniowanie problemu
• Problem zdrowotny– krótkie przedstawienie
• Epidemiologia (wg art. 31a ust. 1 pkt. 1-3 ustawy[1] i Rozp. MZ

z 21.08.09 r.): następstwa choroby lub stanu zdrowia; wpływ
postępowania na zdrowie obywateli; czy priorytet zdrowotny? wskaźniki
zapadalności, chorobowości, śmiertelności

• Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja
kwalifikująca się do włączenia do programu wg problemu zdrowotnego

• Dostępne, finansowane ze środków publicznych świadczenia opieki
zdrowotnej w zakresie problemu zdrowotnego objętego programem

• Uzasadnienie wdrożenia programu – argumenty, że planowane przez
nas działania mogą wpłynąć na poprawę sytuacji, powinny być
finansowane
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Elementy proponowanego schematu programu 
zdrowotnego

Cele programu – adekwatne do działań!

– Cel główny
– Cele szczegółowe

– Oczekiwane efekty
– Mierniki efektywności odpowiadające celom programu

Adresaci programu (populacja programu)
– Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest

możliwe (np. ze względu na koszty, zasoby) – jeśli populacja
istotnie mniejsza niż potencjalnie się kwalifikująca – wybrać
grupę podwyższonego ryzyka

– Tryb zapraszania do programu (gwarantujący dotarcie do
zaplanowanej populacji; ograniczający nadużywanie świadczeń)
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Organizacja programu
– Komponenty programu, etapy programu, działania organizacyjne
– Planowane interwencje
– Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników do programu/poszczególnych jego

etapów
– Zasady realizacji świadczeń w ramach programu
– Sposób powiązania działań programu z innymi świadczeniami zdrowotnymi

finansowanymi ze środków publicznych
– Kwestie bezpieczeństwa związane z programem
– Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu
– Dowody skuteczności planowanych działań (zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 4, 5 i 6)

• Opinie ekspertów klinicznych w zakresie wybranego problemu zdrowotnego

• Zalecenia kliniczne w zakresie wybranego problemu zdrowotnego

• Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) lub efektywności kosztowej
w zakresie wybranego problemu zdrowotnego (opcjonalnie)

• Informacje nt. podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w innych
jednostkach samorządu terytorialnego (opcjonalnie)

Elementy proponowanego schematu programu 
zdrowotnego
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Koszty
– Koszty jednostkowe (na 1 uczestnika; koszty planowanej

edukacji, materiałów informacyjnych)

– Planowane koszty całkowite (zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 7)
– Źródła finansowania, partnerstwo

– Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych
zasobów jest optymalne

Monitorowanie i ewaluacja
– Ocena zgłaszalności do programu

– Ocena jakości świadczeń w programie
– Ocena efektywności programu

Okres realizacji programu

Elementy proponowanego schematu programu 
zdrowotnego
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• Do 20 maja 2011 r. do Agencji wpłynęło 348 wniosków
o zaopiniowanie pz: 342 z jst + 6 ministerialnych.

• Liczba przesłanych do AOTM projektów pz wg województw:
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Aktualny stan prac nad ocen ą programów 
samorz ądowych
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Aktualny stan prac nad ocen ą programów 
samorz ądowych

Tematyka programów jest bardzo zró żnicowana, m.in.:
• profilaktyka chorób zaka źnych (szczepienia) – 105 pz (ponad 30%

wszystkich wniosków)
• profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 52 pz
• terapia uzależnień – 16 pz
• profilaktyka ChUK, wady postawy – po 14 pz
• rehabilitacja, w tym osób niepełnosprawnych – 12 pz
• stomatologia (zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży) – 11 pz
• promocja zdrowego odżywiania oraz profilaktyka nadwagi i otyłości – 10 pz
• profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy, pierwsza pomoc przedmedyczna

– po 9 pz
• profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób tarczycy – 8 pz
• profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób oczu, pulmonologia (astma,

POChP) – po 6 pz
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Szczepienia w samorz ądowych programach 
zdrowotnych przekazywanych do AOTM

Tematyka programów zdrowotnych opartych na
szczepieniach ochronnych:

• szczepienia p/HPV – 54 pz
• szczepienia p/pneumokokom – 19 pz
• szczepienia p/grypie – 18 pz
• szczepienia p/meningokokom – 13 pz
• szczepienia p/rotawirusom – 1 pz
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Epidemiologia raka szyjki macicy*
• przetrwałe zakażenie onkogennym HPV jest czynnikiem koniecznym

(aczkolwiek niewystarczającym) do wywołania zmian dysplastycznych oraz
raka szyjki macicy

• HPV jest reprezentowany przez kilkadziesiąt różnych typów, z czego
kilkanaście jest onkogennych (m.in. HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58),
mogących doprowadzić do wystąpienia raka szyjki macicy lub raka
zewnętrznych narządów płciowych (również u mężczyzn); pozostałe typy
powodują łagodne zmiany lub zakażenia bezobjawowe

• mimo dostępnych badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy
(cytologia), choroba nadal zbyt często wykrywana jest w stadium
zaawansowanym, co wiąże się z ok. 50% śmiertelnością; w Polsce
rozpoznaje się ok. 4500 nowych przypadków rocznie, a średnio 2000 kobiet
rocznie umiera z powodu raka szyjki macicy

Program Szczepie ń Ochronnych na 2011 r.
• II. Szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się

w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia

Szczepienia p/HPV

* Dorota Mrożek-Budzyn „Wakcynologia praktyczna”. α-medica press, wydanie II (wrzesień 2009).
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Szczepienia p/HPV – perspektywa AOTM
Liczba programów do zaopiniowania
� do tej pory wpłynęły 54 wnioski (15,5% wszystkich wniosków)

o zaopiniowanie programów profilaktyki raka szyjki macicy z zastosowaniem
szczepień p/HPV, z czego pozostało do zaopiniowania 17

Opinie Prezesa AOTM
� do tej pory Prezes wydał 24 opinie, z czego 20 pozytywnych i 4 negatywne;

w 13 przypadkach nie wydano opinii ze względu na kontynuację programu lub
z innego powodu, o czym wnioskodawcy zostali powiadomieni pisemnie

� w 16 opiniach zalecana była zmiana tytułu programu na: „Program profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, uzasadniając to tym, że na
pewno szczepionki zmniejszają częstość zakażeń HPV,
a prawdopodobnym jest, że zapobiegają także rakowi szyjki macicy. Rak
szyjki macicy rozwija się w ciągu kilkunastu lat, a szczepionki są dostępne od
niecałych 6 lat, brak jest więc wiarygodnych danych pozwalających ocenić
rzeczywisty wpływ na częstość zachorowania na raka

� wskazuje się na konieczność wysokiej wyszczepialności (>70% populacji)
i ogromne znaczenie edukacji zdrowotnej (cytologia)
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Szczepienia p/pneumokokom
Epidemiologia inwazyjnej choroby pneumokokowej*
• pneumokoki należą do najgroźniejszych bakteryjnych patogenów człowieka,

odpowiedzialnych za szereg chorób inwazyjnych o wysokiej śmiertelności
i wiele poważnych powikłań, np. posocznicę, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych i zapalenie płuc

• obecność aż 90 serotypów wśród pneumokoków ogranicza możliwość
zapobiegania przez szczepienia wszystkim zakażeniom wywołanym przez te
patogeny; szczepionki obejmują tylko wybrane serotypy odpowiedzialne za
najgroźniejsze postacie zachorowań

• w Polsce wieloośrodkowe badanie zapadalności na ICP wykazało
zapadalność na poziomie innych krajów europejskich i wyniosło 19/100 000
u dzieci <2 r.ż.; najwyższą zapadalność obserwuje się u dzieci 6-11 m.ż.

Program Szczepie ń Ochronnych na 2011 r.
• I. B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na

zakażenie (dzieci 2 m.ż.-5 r.ż. po urazach i z wadami OUN, wcześniaki-1 r.ż.
z dysplazją o-o)

• II. Szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się
w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia

* Dorota Mrożek-Budzyn „Wakcynologia praktyczna”. α-medica press, wydanie II (wrzesień 2009).
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Szczepienia p/pneumokokom –
perspektywa AOTM

Liczba programów do zaopiniowania
� do tej pory wpłynęło 19 wniosków (5,5% wszystkich wniosków)

o zaopiniowanie programów profilaktyki zakażeń pneumokokami, z czego
pozostało do zaopiniowania 10

Opinie Prezesa AOTM
� do tej pory Prezes wydał 7 opinii, z czego 6 pozytywnych i 1 negatywną; w 2

przypadkach nie wydano opinii ze względu na kontynuację programu,
o czym wnioskodawcy zostali powiadomieni pisemnie

� u dzieci zalecana jest szczepionka skoniugowana (PCV 7-, 10- lub 13-
walentna), która jest jednak istotnie droższa (21-22-krotnie ze względu na
konieczność podania 3-4 dawek); szczepionka polisacharydowa PPV
zasadniczo przeznaczona jest dla osób dorosłych

� zwraca się uwagę, że rutynowe szczepienia dzieci do 2 lat 3-4 dawkami
szczepionki skoniugowanej PCV (z ew. programem „catch-up” –
zabezpieczania dzieci do lat 5 wg oddzielnego schematu) jest zalecane
w wielu krajach i wydaje się obecnie standardem postępowania
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Epidemiologia grypy*
• dane dot. przypadków grypy oraz liczby osób, które w danym sezonie

grypowym zostały zaszczepione, są niepełne
• szacuje się, że w ostatnich latach ok. 7% populacji w Polsce jest poddawane

szczepieniu p/grypie, natomiast zapadalność w tym czasie była zmienna,
wahając się w przedziale 600-3200/100 000

• szczepienia, obejmując jedynie kilka % populacji narażonej na zakażenie, nie
mają znamiennego wpływu na sytuację epidemiologiczną choroby, natomiast
chroniąc jednostki z grup ryzyka, ograniczają liczbę powikłań i zgonów
spowodowanych następstwami grypy

• zachorowania na grypę sezonową wywołuje corocznie inny szczep wirusa
grypy, dlatego szczepionki są każdego roku aktualizowane i dają odporność
tylko na najbliższy sezon zachorowań

Program Szczepie ń Ochronnych na 2011 r.
• II. Szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się

w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia (ze wskazań klinicznych
i indywidualnych oraz ze wskazań epidemiologicznych)

Szczepienia p/grypie

* Dorota Mrożek-Budzyn „Wakcynologia praktyczna”. α-medica press, wydanie II (wrzesień 2009).
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Szczepienia p/grypie – perspektywa AOTM

Liczba programów do zaopiniowania
� do tej pory wpłynęło 18 wniosków (5,2% wszystkich wniosków)

o zaopiniowanie programów profilaktyki grypy, z czego pozostało do
zaopiniowania 9

Opinie Prezesa AOTM
� do tej pory Prezes wydał 4 opinie, z czego 3 pozytywne warunkowo

i 1 negatywna (liczne istotne poprawki); w 5 przypadkach nie wydano opinii ze
względu na kontynuację programu, o czym wnioskodawcy zostali
powiadomieni pisemnie

� wytyczne organizacji światowych (WHO), ogólno-europejskich (ECDPC),
poszczególnych krajów UE oraz państw Ameryki Północnej w większości
rekomendują coroczne szczepienia p/grypie osób w podeszłym wieku, różnią
się tylko co do dolnej granicy wieku dającą korzyść z powszechnych
szczepień (większość krajów UE ≥65 r.ż., USA >50 r.ż., w polskim PSO >55
r.ż., KLR w Polsce 50-64 r.ż. ze wskaz. społ. i med. oraz ≥ 65 r.ż. ze wskaz.
med.); WHO i ECDPC nie rekomendują corocznych szczepień dzieci
zdrowych, ale AAP rekomendują rutynowe szczepienia dzieci 6 m.ż.-18 r.ż.,
odpowiada to polskiemu PSO, KLR w Polsce – 6-23 m.ż. oraz dzieci starsze
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Szczepienia p/meningokokom
Epidemiologia inwazyjnej choroby meningokokowej*
• w Polsce zapadalność na IChM jest niższa niż w krajach

zachodnioeuropejskich
• dominują zachorowania wywołane serogrupą B, jednak obserwuje się

w ostatnich latach niepokojący wzrost odsetka izolowanych meningokoków
serogrupy C, odpowiedzialnych za przypadki cechujące się poważniejszym
przebiegiem i wyższą śmiertelnością

• zakażenie menigokokami przebiega najczęściej bezobjawowo jako
nosicielstwo (zwłaszcza wśród młodzieży i młodych dorosłych); spośród
zakażeń objawowych w Europie aż 60% zachorowań przebiega jako
posocznica z zapaleniem opon m-r

• niewielki odsetek osób zaszczepionych w Polsce w ramach szczepień
zalecanych nie ma większego wpływu na sytuację epidemiologiczną
inwazyjnych postaci zakażeńmeningokokowych

Program Szczepie ń Ochronnych na 2011 r.
• I. B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na

zakażenie (ze wskazań indywidualnych, w zależności od sytuacji
epidemiologicznej)

* Dorota Mrożek-Budzyn „Wakcynologia praktyczna”. α-medica press, wydanie II (wrzesień 2009).
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Szczepienia p/meningokokom

Program Szczepie ń Ochronnych na 2011 r. – cd.
• II. Szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się

w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia
- szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa) – dzieci powyżej 2 lat
i dorośli
- szczepionka skoniugowana – od 2 m.ż.
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Szczepienia p/meningokokom –
perspektywa AOTM

Liczba programów do zaopiniowania
� do tej pory wpłynęło 13 wniosków (3,7% wszystkich wniosków)

o zaopiniowanie programów profilaktyki zakażeń meningokokami, z czego
pozostało do zaopiniowania 6

Opinie Prezesa AOTM
� do tej pory Prezes wydał 4 opinie pozytywne warunkowo

(sugestia wprowadzenia modyfikacji); w 3 przypadkach nie wydano opinii ze
względu na kontynuację programu, o czym wnioskodawcy zostali
powiadomieni pisemnie

� wg przeglądu systematycznego Cochrane’a skoniugowane szczepionki
p/meningokokom (MCC) są wysoce immunogenne i zdolne indukować tak
odpowiedź pierwotną, jaki i długotrwałą pamięć immunologiczną u niemowląt,
dzieci i młodzieży; są bardziej immunogenne niż szczepionki
polisacharydowe; we wszystkich badaniach dotyczących MCC obserwowano
indukcję przeciwciał o wysokim mianie; są bezpieczne i efektywne kosztowo

� Szczepienia zalecane są w każdym wieku, jednak największy nacisk należy
położyć na immunizację osób z grup wysokiego ryzyka. m.in. dzieci
i młodzieży w wieku 11-19 lat
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Szczepienia p/rotawirusom
Epidemiologia zaka żeń rotawirusowych*
• dane dotyczące zachorowań wywołanych przez rotawirusy są w dużej mierze

szacunkowe, ze względu na niepełną rejestrację przypadków; w Polsce
w ostatnich latach rejestrowano kilkanaście tysięcy biegunek rotawirusowych
rocznie

• biegunki rotawirusowe mogą występować już w najwcześniejszych
miesiącach życia niemowląt, które są również najbardziej podatne na ciężkie
postacie choroby

• szczepienia p/rotawirusom są powoli wdrażane w Polsce jako szczepienia
zalecane, dlatego ich rola ogranicza się do indywidualnej ochrony
szczepionych dzieci; szczepionki powodują uodpornienie p/wybranym typom
rotawirusów (odpow. za najgroźniejsze postacie choroby), dlatego można
spodziewać się jedynie wpływu szczepień na obniżenie liczby hospitalizacji
i ewentualnych powikłań z powodu ciężkich biegunek, bez większego wpływu
na zapadalność na biegunki rotawirusowe

Program Szczepie ń Ochronnych na 2011 r.
• II. Szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się

w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia (dzieci 6-24 tyg. życia)
* Dorota Mrożek-Budzyn „Wakcynologia praktyczna”. α-medica press, wydanie II (wrzesień 2009).
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Szczepienia p/rotawirusom –
perspektywa AOTM

Liczba programów do zaopiniowania
� do tej pory wpłynął tylko 1 wniosek (0,3% wszystkich wniosków)

o zaopiniowanie programów profilaktyki zakażeń rotawirusami

Opinie Prezesa AOTM
� wniosek oczekuje na rozpatrzenie
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Podsumowanie

Innowacyjno ść szczepie ń w samorz ądowych 
programach zdrowotnych?

• korzystanie ze stosunkowo nowych technologii, np. szczepionka
p/HPV (na polskim rynku od 2006 r.; aż 54 wnioski o zaopiniowanie!)

• wychodzenie naprzeciw potrzebom niezaspokojonym w ramach PSO
(finansowanie szczepień zalecanych w PSO, a niefinansowanych ze
środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw
zdrowia)
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Dziękuję za uwagę

Rafał Rdzany

www.aotm.gov.pl
zakładka „Samorządowe programy zdrowotne”

W prezentacji wykorzystano slajdy z prezentacji Pani Jadwigi Czeczot 
„Program zdrowotny - Propozycja schematu Programu w kontekście 
elementów uwzględnianych przy ocenie przez AOTM”, Toruń, 22.06.2010


