
UCHWAŁA NR XXXI/315/17
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą " Program szczepień ochronnych przeciwko grypie 
dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017 – 2019"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017 – 2019", stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego

Jan Grabowiecki
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1. Opis problemu zdrowotnego

Grypa jest  jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych. Stanowi ona

istotną przyczynę zachorowań i śmiertelności w wielu regionach świata, także w Polsce. Powoduje

ją  wirus  grypy,  który  atakuje  drogi  oddechowe.  Istnieje  ponad  200  rożnych  typów  wirusów

oddechowych wywołujących podobne objawy do grypy, jednak nie powodują one tak poważnych

powikłań1.  Najczęściej  atakuje ona ludzi w porze jesiennej,  a także wczesną zimą oraz podczas

przesilenia wiosennego. Do zakażenia się grypą dochodzi drogą kropelkową. |Kropelki śliny, która

zawiera  wirus,  przenoszą  się  na  błonę  śluzową,  znajdującą  się  przy  ustach  i  nosie,  osób

przebywających  w  towarzystwie  chorego.  Wirus  atakuje  nowy  organizm  powodując  grypę.

Takie zakażenie  może  nastąpić  również  przez  kontakt  bezpośredni.  Nawet  witanie  się  z  kimś

chorym może doprowadzić do zarażenia. Zakażony człowiek staje się przenoszącym wirus nawet

o tym  nie  wiedząc.  Zaraża  innych  już  od  1  -  6  dni  jeszcze  przed  wystąpieniem  faktycznych

objawów tej  choroby,  a  po ustąpieniu jej  symptomów jeszcze przez  tydzień może nią  zarażać.

W trakcie zarażenia wirus osiada w jamie nosowo - gardłowej lub też w tchawicy czy oskrzelach.

Na początku zniszczony zostaje nabłonek migawkowy. Pojawiają się objawy takie jak bóle głowy,

wysoka gorączka bóle mięśni  pleców oraz  nóg.  Ponadto pojawia  się  suchy kaszel  oraz  ogólne

osłabienie. Takie ostre objawy przeważnie utrzymują się przez okres 2 - 3 dni. Z kolei  gorączka

nawet do 5 dni. Pozostałe objawy przeważnie ustępują po około tygodniu2. 

W XX w.  odnotowano wystąpienie trzech pandemii grypy. Zestawienie przypisywanej im

szacunkowej liczby zgonów podsumowuje Tabela poniżej.

Tabela Pandemia grypy w XX w.

Lata Nazwa (szczep wirusa) Szacunkowa liczba
zgonów 

1918-1919 Hiszpanka (A/H1N1/) ok. 50-100 mln 
1957-1958 Azjatycka (A/H2N2/) ok. 1-4 mln 
1968-1970 Hongkong (A/H3N2/) ok. 1-4 mln 

Źródło:  Opracowanie  na  podstawie  Pandemic  influenza  preparedness  and response:  a  WHO  guidance  document,

Geneva,  WHO,  2009,  s.13  oraz  Implementation  of  the  international  health  regulations  in  relation  to  pandemic

(AH1N1), WHO, 2009, s. 37 i 49. 

1 Brydak L. B., Steciwko A. F., Grypa – Wskazania do szczepień. Możliwe powikłania pogrypowe, Krajowy Ośrodek 
ds. Grypy, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Warszawa 2008, s. 9.  

2 słownik medyczny http://www.slownikmedyczny.edu.pl/grypa_120.html
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Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na grypę sezonową na świecie

zapada corocznie 5-15% populacji, co oznacza, że w Polsce może zachorować nawet 5 milionów

osób.  Ta  wyjątkowo  zaraźliwa,  wirusowa  choroba  często  powoduje  nie  tylko  ostre  objawy

infekcyjne,  ale  również  groźne  dla  życia  powikłania,  w  szczególności  u  osób  starszych  oraz

cierpiących  na  choroby  przewlekłe.  W  zbliżającym  się  sezonie  zdrowiu  Polaków  zagraża

dodatkowo  pandemia  wirusa  grypy  A/H1N1.  W  świetle  bardzo  niskich  wskaźników

wyszczepialności w Polsce, zalecenia powszechnych szczepień przeciwko grypie sezonowej, stają

się wyjątkowo ważne3.

Komitet  Doradczy  ds.  Szczepień  Ochronnych  (ACIP  –  ang.  Advisory  Committee  on

Immunization  Practices),  wraz  ze  Światową  Organizacją  Zdrowia  (WHO),  co  roku  wydają

zalecenia dotyczące szczepień przeciw grypie. Od 2010 r. zalecenia te obejmują wszystkie osoby,

począwszy od 6  miesiąca  życia,  wskazując  jednak jako  grupy szczególnie  rekomendowane  do

corocznych szczepień: 

- osoby po przeszczepieniu organu, 

- zdrowe dzieci w wieku od 6 do 59 miesiąca życia, 

- dorosłych w wieku 50 lat i więcej, 

-  chorych na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego,  oddechowego (w tym astmę),

nerek, wątroby, neurologiczne, hematologiczne, metaboliczne (w tym cukrzycę) – zarówno dzieci

jaki i dorosłych, 

-  dzieci  i  dorosłych  z  niedoborami  odporności  (w  tym  spowodowanymi  leczenie

immunosupresyjnym lub zakażeniem HIV), 

- kobiety, które są lub będą w ciąży w trakcie sezonu epidemicznego grypy, 

- osoby w wieku od 6 miesięcy do 18 roku życia, leczone przewlekle kwasem acetylosalicylowym, 

- pensjonariuszy domów spokojnej starości i zakładów opieki zdrowotnej dla przewlekle chorych,

bez względu na ich wiek, 

- osoby patologicznie otyłe, tj. u których indeks masy ciała (BMI) wynosi ≥40. 

Na zalecenia te powołuje się także Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) w ramach realizacji

polskiego Programu Szczepień Ochronnych. 

Podobnie  jak  przy  powyższych  wskazaniach  klinicznych,  także  przy  wskazaniach

epidemiologicznych zaleca się, aby szczepieniu poddawały się wszystkie osoby począwszy od 6

miesiąca życia, wyróżniając jednak następujące grupy ryzyka: 

-  wszyscy  pracownicy  ochrony  zdrowia  (lekarze,  pielęgniarki  i  pozostały  personel  szpitali,

3 http://www.poranny.pl/zdrowie/art/5246428,grypa-zagrozenie-dla-milionow-polakow-najbardziej-narazone-sa-
osoby-starsze,id,t.html
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ośrodków lecznictwa otwartego, pogotowia ratunkowego), 

-  pracownicy domów spokojnej starości oraz zakładów opieki medycznej, którzy kontaktują się

z pensjonariuszami  lub  chorymi  (w  tym dziećmi),  jak  też  osoby zapewniające  opiekę  domową

pacjentom z grup wysokiego ryzyka, 

- członkowie rodzin osób należących do grup wysokiego ryzyka, 

- osoby opiekujące się dziećmi w wieku poniżej 5 lat, 

-  pracownicy  służb  publicznych,  np.  konduktorzy,  kasjerzy,  policjanci,  wojsko,  nauczyciele,

dziennikarze,  pracownicy  budowlani,  ekspedienci  sklepów  i  marketów,  świadczący  usługi

rzemieślnicze itp.4 

4 http://adst.mp.pl/s/www/opzg/Grypa-i-jej-koszty-w-Polsce.pdf
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2. Epidemiologia grypy

Według  aktualnego  raportu  Narodowego  Instytutu  Zdrowia  Publicznego  -  Państwowego

Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w okresie  od 8 do 15 lutego 2017 roku zarejestrowano w Polsce

ogółem  249  600  zachorowań  i podejrzeń  zachorowań  na  grypę.  Średnia  dzienna  zapadalność

wynosiła  81,13/100  000  mieszkańców,  co  oznacza  zmniejszenie  w stosunku  do  poprzedniego

tygodnia o prawie 27/100 000. Z powodu grypy lub podejrzenia grypy do leczenia szpitalnego

skierowano  1265  osób.  Stanowi  to  0,5%  wszystkich  zgłoszonych  zachorowań  i podejrzeń

zachorowań. Główną przyczyną hospitalizacji były objawy ze strony układu oddechowego (95%

pacjentów). Odnotowano 5 zgonów z powodu grypy, wszystkie w populacji osób ≥65 lat5.

Warto zaznaczyć, iż alarmująco wzrasta liczba zachorowań na grypę wśród mieszkańców

powiatu wodzisławskiego. Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Higieny jest to trend ogólnopolski. W 2015 roku na grypę zachorowało o 17 220 mieszkańców

więcej niż w roku 2013.

Tabela Raport dot. zachorowań na grypę w latach 2013-2015

Grupy wiekowe

Grypa – powiat wodzisławski

2013 2014 2015

0-4 3 405 5 319 8 037

5-14 3 572 4 228 6 798

15-64 8 608 9 862 16 705

65+ 755 881 2 028

Razem 16 340 20 290 33 560

Źródło: Opracowano przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim.

5 http://grypa.mp.pl/wiadomosci/159141,w-okresie-od-8-do-15-lutego-2017-roku-zgloszono-prawie-250-tys-
podejrzen-zachorowan-na-grype
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Wykres Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2014/15
wg sezonów 

Źródło: Opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny.

Mimo,  iż  rok  rocznie  wzrasta  liczba  osób  zaszczepionych  przeciwko  wirusowi  grypy,  to  jest

to w dalszym  ciągu  niewystarczający  procent  biorąc  pod  uwagę  całą  populację  mieszkańców

Wodzisławia  Śląskiego.  Warto  podkreślić,  iż  wzrost  liczby  zawałów  serca  i  zgonów

kardiologicznych  często  wiąże  się  z  epidemicznymi  okresami  grypy.  Wykazano,  że  około  1/4

zawałów  serca  poprzedzona  jest  ostrą  infekcją  układu  oddechowego,  a  jest  to  tylko  jedno

z możliwych powikłań kardiologicznych tej choroby. Grypa może doprowadzić do ostrych zapaleń

wieńcowych,  przewlekłej  niewydolności  serca  czy  wirusowych  zapaleń  mięśnia  sercowego

i osierdzia, a każde z tych powikłań może zakończyć się zgonem pacjenta.6 Należy w tym miejscu

wspomnieć, iż do grup zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu grypy sezonowej i jej powikłań

należą m.in. osoby starsze, szczególnie po 65 roku życia, chorzy na cukrzycę, kobiety w ciąży oraz

dzieci w wieku od 6 miesiąca do ukończenia 5 roku życia. 

6 Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy - 
http://grypoodporni.pl/files/Materialy_dla_pracownikow_ochrony_zdrowia/Szczepienie_przeciw_grypie_w_chorob
ach_serca.pdf
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Wykres Liczba osób zaszczepionych z Wodzisławia Śląskiego przeciwko wirusowi grypy

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  danych  z  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego

w Wodzisławiu Śląskim.

2.1 Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się
do włączenia do programu

Według danych z ewidencji ludności na terenie miasta Wodzisław Śląski mieszka 46 172
osób, w tym w wieku 60+ 11 635 (stan na dzień 31.12.2016 r.),  co stanowi 25,20 % populacji
ogółem. 

Populacją zakwalifikowaną do programu są osoby w wieku 60+ zamieszkałe w Wodzisławiu
Śląskim.
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2.2  Obecne  postępowanie  z  uwzględnieniem  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych
ze środków publicznych

Szczepienia  przeciwko  grypie  znajdują  się  w  grupie  szczepień  zalecanych,  ale  nie  są

finansowane ze środków budżetu Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach szczepień zalecanych możliwe jest zastosowanie jednego z 9 zarejestrowanych w Polsce

preparatów o składzie zgodnym z zaleceniami WHO, w tym:

- 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.

2.3 Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu

Wnioskowanie  o  słuszności  podejmowanych  działań  profilaktycznych  w  skali  makro

wymaga  oceny  społecznego  kosztu  choroby,  w  tym  wielowymiarowości  jej  negatywnego

oddziaływania  na  gospodarkę.  W  opracowaniach  dotyczących  analizy  kosztów  powstałych

w wyniku choroby można wyróżnić ich trzy główne rodzaje: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie

9
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oraz koszty niematerialne. 

Pod  pojęciem  kosztów  bezpośrednich  rozumie  się  wszystkie  nakłady  poniesione  w  wyniku

interwencji  medycznej  lub  procesu  leczenia  danej  jednostki  chorobowej.  Koszty  bezpośrednie

stanowią najłatwiej identyfikowalną kategorię kosztów, co pozwala na dokładne oszacowanie ich

wartości. Wśród najważniejszych kategorii kosztów bezpośrednich wymienić można np. koszty: 

- leczenia (objawowego), 

- wizyt lekarskich, 

- leczenia powikłań pogrypowych, 

- badań specjalistycznych, 

- hospitalizacji. 

Drugą grupę kosztów stanowią  koszty pośrednie  rozumiane jako straty produktywności powstałe

w wyniku choroby, a w szczególności: 

- koszty absencji lub długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby własnej bądź opieki nad

chorym (ang. absenteeism), 

-  spadek  wydajności  pracy  osób  chorych,  ale  niebędących  na  zwolnieniu  lekarskim  (ang.

presenteeism). 

Koszty trudne do ujęcia w kategoriach ekonomicznych (niematerialne) to np.: 

- pogorszenie jakości życia (np. z powodu bólu), 

- utrata czasu wolnego, 

- ograniczone możliwości funkcjonowania (np. aktywności społecznej)7. 

Warto w tym miejscu poruszyć problem niewielkiego procentu uodpornienia mieszkańców

miasta przeciwko grypie, zwłaszcza w przewidzianych w programie grupach. Natomiast pozytywne

doświadczenia  osób  poddanych  szczepieniom  w  trakcie  programu  mogą  wpłynąć  na  decyzje

o ponawianiu uodpornienia w kolejnych sezonach epidemicznych w ramach szczepień zalecanych.

Dodatkowo  po  wdrożeniu  programu  zostanie  zniwelowana  bariera  finansowa  w  dostępie  do

szczepień przeciwko grypie, która jest jednym z powodów unikania omawianych szczepień.

Program  pozwoli  na  realizację  priorytetów  zdrowotnych  określonych  przez  Ministra  Zdrowia

w rozporządzeniu  z  dnia  21.08.2009 r. oraz  ujętych w Narodowym Programie  Zdrowia  na lata

2016-2020.

7 http://adst.mp.pl/s/www/opzg/Grypa-i-jej-koszty-w-Polsce.pdf
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3. Cel programu

3.1 Cel główny

Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców w wieku 60+ zamieszkałych

na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

3.2 Cele szczegółowe

- zmniejszenie różnic w dostępie do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców

Wodzisławia Śląskiego;

- zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia, spowodowanych zachorowaniami na grypę

i jej powikłaniami  oraz  korzyści  wynikające  z  działań  propagujących  prawidłowe  nawyki

zdrowotne związane z profilaktyką grypy;

-  wzrost  świadomości  zdrowotnej  mieszkańców w zakresie  potrzeby szczepień  przeciw grypie,

podniesienie poziomu wyszczepialności przeciwko grypie;

-  poprawa  zachowań  prozdrowotnych  mieszkańców  Wodzisławia  Śląskiego  w  wieku  60+

w zakresie profilaktyki zakażeń szerzących się drogą kropelkową - grypy.

3.3 Oczekiwane rezultaty

Oczekiwanymi efektami wdrożenia programu będą:

- wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia spowodowanych grypą

i jej powikłaniami oraz w zakresie potrzeby szczepień przeciwko grypie;

- zwiększenie  liczby  realizowanych  szczepień  zalecanych  (poza  programem)  w  związku

z pozytywnymi doświadczeniami społeczności lokalnej dotyczącymi efektów szczepień przeciwko

grypie;

- zmniejszenie zachorowań na grypę w populacji objętej programem;

- zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań w populacji objętej programem;

- zmniejszenie powikłań, do których mogłoby dojść na skutek zachorowań;

- poprawa jakości życia osób uczestniczących w programie.

11
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3.4 Mierniki efektywności

Podstawowe mierniki efektywności programu to:

- liczba osób zaszczepionych w ramach programu;

- odsetek osób zaszczepionych w populacji objętej programem;

- współczynnik zapadalności na grypę i choroby grypopodobne;

- współczynnik umieralności na grypę i choroby grypopodobne;

- liczba hospitalizacji na grypę  i choroby grypopodobne;

12
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4. Adresaci programu

Program  zdrowotny  skierowany  jest  do  mieszkańców  Wodzisławia  Śląskiego  -  kobiet

i mężczyzn, w grupie wiekowej 60+. Zakłada się uczestnictwo 100% populacji 60+ liczącej 11 635

osób, co stanowi 25,20% populacji mieszkańców miasta.

4.1 Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników programu

Program zakłada następujące kryteria doboru uczestników:

- wiek 60+;

- zamieszkanie na terenie miasta Wodzisław Śląski;

- badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia;

- wyrażenie zgody na szczepienie przez pacjenta.

13
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5. Organizacja programu

5.1 Części składowe, etapy i działania organizacyjne

1. Opracowanie programu;

2. Wyłonienie podmiotów leczniczych realizujących program w drodze otwartego konkursu ofert;

3.  Ustalenie harmonogramu szczepień;

4. Realizacja programu:

Etap I - działania edukacyjne:

Realizacja zadań wynikających z programu zostanie poprzedzona kampanią informacyjną (plakaty

w urzędach,  instytucjach  publicznych,  ośrodkach zdrowia,  aptekach,  na stronach internetowych

Urzędu  Miasta,  w  Gazecie  Wodzisławskiej).  Celem  kampanii  będzie  zwiększenie  wiedzy

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z grypą, uzyskanie

wzrostu ich świadomości zdrowotnej w zakresie potrzeby szczepień przeciwko grypie oraz poprawa

zachowań prozdrowotnych osób w wieku 60+ w zakresie profilaktyki zakażeń szerzących się drogą

kropelkową. Działania edukacyjne będą też ukierunkowane m.in. na propagowanie prawidłowych

nawyków zdrowotnych oraz będą przedstawiać sposób postępowania w trakcie zakażenia grypą

w celu uniknięcia jej powikłań.

Etap II – badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia:

Badanie  lekarskie  uwzględniające  przeciwwskazania  do  szczepień  i  ocenę  ryzyka  wystąpienia

powikłań poszczepiennych. 

Etap III - zaszczepienie uczestnika:

Osoba,  która  zostanie  zakwalifikowana  do  szczepień,  będzie  wpisana  do  rejestru  uczestników

programu. Uzyska również informacje o sposobie postępowania i konieczności zgłoszenia się do

lekarza w przypadku wystąpienia NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych).

Po  zakwalifikowaniu  pacjenta  do  programu  wykonane  zostanie  szczepienie  przez  lekarza  lub

pielęgniarkę. 

Etap IV - konsultacja lekarska w razie wystąpienia NOP:

Lekarz stwierdzi i udokumentuje wystąpienie NOP u pacjenta; wypełni imienny Formularz NOP,

który  zostanie  przesłany  do  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Wodzisławiu

Śląskim. Pacjent uzyska dokładną informację o sposobie postępowania.
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5.2 Planowane interwencje

Szczepienie ochronne to podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego

uodpornienia przeciw tej chorobie. W wyniku szczepienia uzyskuje się odporność czynną podobną

do  naturalnej,  uzyskiwanej  po  przebytym  zakażeniu.  W wyniku  wprowadzenia  antygenów  do

organizmu dochodzi do wytworzenia przeciwciał,  które w konsekwencji  powodują wytworzenie

pamięci  immunologicznej,  co  powoduje  szybsze  zwalczanie  następnych  infekcji.  W przypadku

ponownego  kontaktu  z  antygenem  (zakażeniem)  następuje  szybsza  i  silniejsza  odpowiedź

immunologiczna8. 

Program  zakłada  realizację  u  zakwalifikowanych  osób  szczepień  ochronnych  jednym

z preparatów:

- 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  ww.  rodzajów  preparatów  szczepionkowych  w  grupach  ryzyka  jest  zgodne

z zaleceniami  ACIP  i  WHO.  W  sezonie  2011/2012  spośród  wszystkich  9  zarejestrowanych

szczepionek, dostępne na rynku polskim były preparaty Vaxigrip, Fluarix, Idflu, Influvac, Agrippal.

8 http://adst.mp.pl/s/www/opzg/Grypa-i-jej-koszty-w-Polsce.pdf
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W  literaturze  dostępne  są  zarówno  informacje  o  równoważności  immunologicznej

zarejestrowanych  w  Polsce  szczepionek  przeciwgrypowych,  jak  i  o  większej  immunogenności

u osób  w  podeszłym  wieku  szczepionki  podawanej  śródskórnie.  Wobec  różnych  wyników

w zależności  od  badania,  wskazujących  na  słabszą  lub  silniejszą  odpowiedź  na  szczepienie,

stanowisko ekspertów jest niejednolite.

W przypadku szczepionki  śródskórnej  występują  dodatkowe dwa czynniki  istotne dla  realizacji

programu  zdrowotnego:  większe  ryzyko  wystąpienia  miejscowych  niepożądanych  odczynów

poszczepiennych i wyższy koszt preparatu.

Należy pamiętać, że ACIP nie zaleca konkretnego preparatu szczepionkowego dla określonych grup

wiekowych. 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.

5.3 Zasady udzielania świadczeń w ramach programu

Świadczenia w postaci szczepień ambulatoryjnych otrzyma każdy mieszkaniec Wodzisławia

Śląskiego w wieku 60+.  Szczepienia zostaną poprzedzone kwalifikacyjnym badaniem lekarskim.

5.4  Sposób  powiązania  działań  programu  ze  świadczeniami  zdrowotnymi  finansowanymi
ze środków publicznych

Szczepienia przeciwko grypie znajdują się w grupie szczepień zalecanych m. in. z powodu

wskazań klinicznych i  indywidualnych  dla przewlekle  chorych (astma,  cukrzyca,  niewydolność

układu krążenia, oddychania, nerek), w stanach obniżonej odporności, osobom w wieku powyżej

55 lat.

5.5 Sposób zakończenia udziału w programie i możliwość kontynuacji otrzymania świadczeń 
zdrowotnych przez uczestników programu, w przypadku wskazań

Udział w programie zostanie zakończony w następujących przypadkach:

- brak zgody pacjenta na udział w programie/wykonanie szczepienia;

- przeciwwskazania medyczne do podania szczepionki;

- poddanie się szczepieniu;

- wyczerpanie się puli szczepionek (dotyczy szczepień ambulatoryjnych).

16

Id: 12AB6DE2-1606-4F47-8C2B-92F4C49A8132. Uchwalony Strona 16



5.6 Bezpieczeństwo planowanych interwencji

Inaktywowane  szczepionki  przeciw  grypie  mają  udowodnioną  skuteczność

i bezpieczeństwo.  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.

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.

5.7 Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu

Realizatorem Programu, wyłonionym w drodze procedury konkursowej, może być podmiot

leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015

r., poz. 618.), który:

-  prowadzi  działalność  leczniczą  na  podstawie  wpisu  do  rejestru  podmiotów  wykonujących

działalność leczniczą,

- posiada uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zadaniem,

- zapewnia personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadania

oraz spełniający wymagania zdrowotne określone w przepisach prawa,

- zapewnia aparaturę i sprzęt medyczny oraz pomieszczenia niezbędne do realizacji zadania, zgodne

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

5.8 Dowody skuteczności planowanych działań

Na świecie szczepienia przeciw grypie rekomendowane są m. in. przez liczne towarzystwa

i organizacje naukowe. 
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Tabela Międzynarodowe towarzystwa i organizacje naukowe rekomendujące szczepienia przeciw grypie 

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) 

Amerykańska Akademia Praktyki Rodzinnej (AAFP) 

Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP) 

Grupa Robocza ds. Usług Profilaktycznych (USPSTF US) 

Amerykańskie Kolegium Internistów 

Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej US 

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 Strategia Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji Astmy (GINA guidelines)
 

Źródło: Brydak L. B., Grypa, pandemia grypy – mit czy realne zagrożenie?, Wyd. Rytm, Warszawa 2008. 
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Ponadto  zalecenia  takie  wydają  również  polskie  placówki  i  towarzystwa  naukowe  –  przede

wszystkim  Zakład  Badania  Wirusów  Grypy  Krajowego  Ośrodka  ds.  Grypy  w  Narodowym

Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), na które powołuje się

GIS,  a  także  towarzystwa  specjalistyczne,  które  zalecają  szczepienia  pacjentom  chorującym

przewlekle np. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskie

Towarzystwo Chorób Płuc czy Polskie Towarzystwo Diabetologiczne9. 

Zgodnie z przedstawianymi przez WHO danymi, szczepionki przeciw grypie oferują ochronę rzędu

70-90%  w  przypadku  optymalnego  dopasowania  do  szczepów  wirusa  krążących  w  populacji

zdrowych  dorosłych.  U  osób  starszych  szczepionki  pozwalają  natomiast  zredukować  liczbę

hospitalizacji  i  powikłań  pogrypowych  o  nawet  60%  oraz  liczbę  zgonów  podczas  sezonów

grypowych  o  nawet  80%10.  Z  kolei  Jefferson  i  wsp.  stwierdzili,  że  w  przypadku  dorosłych

w przedziale wiekowym 18-65 lat zaobserwowano skuteczność szczepień na poziomie do 80% przy

dobrym dopasowaniu szczepionek do aktualnie krążących w populacji szczepów wirusa oraz do

50% w przeciwnym przypadku11. 

9 Flu Forum 2011.  Polskie rekomendacje na sezon epidemiczny 2011-2012,  Załącznik 3. Wskazania do szczepień
przeciw grypie. 

10 http://www.who.int/influenza/en/ - strona WHO poświęcona grypie, dostępna we wszystkich oficjalnych językach ONZ. 
11 Jefferson T. O. et al., Vaccines for preventing influenza in healthy adults w Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007, 

s. 14.  
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6. Koszty programu

Program  zostanie  w  całości  sfinansowany  ze  środków  pochodzących  z  budżetu  miasta

Wodzisławia Śląskiego.

Koszty programu dzielą się na:

-  koszty  akcji  informacyjno  –  edukacyjnej  (ogłoszeń  w  mediach,  wydruku  materiałów

informacyjnych itd.);

-  koszty preparatów szczepionkowych, badania lekarskiego, wykonania szczepienia i  konsultacji

lekarskiej w razie wystąpienia NOP.

1) Koszty jednostkowe

Cena szczepionki (wraz z pozostałymi kosztami, zgodnie z realizacją programu) wynosi 30 - 35

zł/osobę za wykonanie szczepienia w poradni.

2) Planowane koszty całkowite

Kwota przewidziana na realizację programu: 600 000 zł

Planowany kosztorys przy 100 % frekwencji:

Rodzaj wydatków Liczba jednostek Koszt jednostkowy Koszt całkowity

cena szczepionki (wraz 

z pozostałymi 

kosztami, zgodnie z 

realizacją programu)

11635 22-35 zł 255 970 zł – 407 225 zł

Koszt akcji 

informacyjno – 

edukacyjnej

1 1 000 zł 1 000 zł

Razem: 256 970 zł – 408 225 zł

Za  niską  liczbę  szczepień  w  Polsce  odpowiada  przede  wszystkim  brak  powszechnie

akceptowalnej przez pracowników ochrony zdrowia oraz społeczeństwo wiedzy na temat tej formy

profilaktyki  przeciw  grypie.   Biorąc  doświadczenia  z  lat  ubiegłych,  przypuszcza  się,

że wyszczepialność w grupie osób w wieku 60+ nie osiągnie wartości 100 %. Dlatego działania

edukacyjne  w ramach niniejszego  programu stanowią  istotny element  w poprawie  powyższego
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wskaźnika i postawy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wobec szczepień przeciwko grypie.

Tabela Zestawienie najczęstszych argumentów i obaw wiązanych ze szczepieniami przeciw grypie 
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7. Monitoring i ewaluacja

Monitorowanie programu będzie prowadził Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, a jego realizacja

zostanie poddana ewaluacji.

7.1. Ocena zgłaszalności do programu

Osoby do programu będą kwalifikowane wg zgłaszania się do akcji szczepień ambulatoryjnych.

Frekwencja będzie oceniana na bieżąco, w razie konieczności zostaną zintensyfikowane działania

informacyjno  –  edukacyjne.  Dodatkowo  frekwencja  będzie  oceniana  na  koniec  roku

kalendarzowego oraz całościowo po zakończeniu programu.

7.2. Ocena jakości świadczeń w programie

W  trakcie  trwania  programu  na  bieżąco  będzie  oceniana  jakość  udzielanych  świadczeń,  zaś

podmioty lecznicze realizujące szczepienia podlegać będą nadzorowi Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.

7.3. Ocena efektywności programu

Ocena efektywności programu będzie przeprowadzana:

-  na  koniec  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

gminy – wskaźników epidemiologicznych, analiza tendencji w zakresie wykonawstwa szczepień

zalecanych przeciwko grypie w populacji nie objętej programem).

Wykorzystane  również  zostaną  wskaźniki  liczbowe,  pozwalające  dokonać  oceny  ilościowej

programu:

-  informacja  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Wodzisławiu  Śląskim  o  stanie

bezpieczeństwa  sanitarnego  na  terenie  miasta/powiatu  wodzisławskiego;  (określona  zostanie
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zapadalność na grypę i jej  powikłania i  porównana do wcześniejszej sytuacji  epidemiologicznej

sprzed wdrożenia programu);

-  sprawozdanie podmiotu wyłonionego w drodze konkursu realizującego program;

Efekty programu:

- zmniejszenie ilości zachorowań na grypę wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego;

- zmniejszenie ilości przypadków powikłań pogrypowych;

-  zmniejszenie  bezpośrednich  kosztów  medycznych,  oraz  kosztów  pośrednich  związanych

z absencją w pracy i ograniczoną wydajnością;

- zmniejszenie liczby hospitalizacji;

- odciążenie placówek ochrony zdrowia.
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8.  Okres realizacji programu

Realizacja  „Programu  szczepień  ochronnych  przeciwko  grypie  dla  mieszkańców  Wodzisławia

Śląskiego w wieku 60+” planowana jest w latach 2017-2019.
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