
UCHWAŁA NR XXIV/293/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1373 ze 
zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji na rok 2020 program polityki zdrowotnej (profilaktyczny) tj."Szczepienie 
profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie" stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka-Przybyłek 
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                                                                                                          Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/293/20                

Rady Miejskiej w Bierutowie                                                                                                                                                    

z dnia 27 sierpnia 2020r. 

 

PROGRAM  ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI – 

SZCZEPIENIE PROFILAKTYCZNE OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA, 

PRZECIWKO GRYPIE 

 

1. Uzasadnienie realizacji Programu 

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem 

grypy, przenoszonego drogą kropelkową. Jest to choroba łatwo rozprzestrzeniająca się i znana 

ludzkości od stuleci. Fala wielkich zachorowań pojawia się  co kilkadziesiąt lat. W XX wieku 

grypa rozprzestrzeniała się w formie epidemii kilaka razy, raz osiągając rozmiar pandemii. 

Najgroźniejsza była Hiszpanka trwająca 2 lata, wywołana przez ptasi wirus H1N1. Ostatnią 

pandemią oficjalnie ogłoszoną 11 czerwca 2009 r. była tzw. grypa meksykańska wywołana 

szczepem AH1N1, która pochłonęła według oficjalnych statystyk  12 tyś. ofiar w ludziach, 

wywołując zarażenia u 850 tysięcy osób. 

Grypa sama w sobie nie jest chorobą groźną, niebezpieczne są natomiast jej powikłania 

zwłaszcza u osób starszych i małych dzieci. Do najczęstszych powikłań można zaliczyć: 

zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie opon mózgowych, astmę, niewydolność 

oddechową, zapalenie mięśnia sercowego  i osierdzia, napady drgawkowe, niewydolność 

nerek i inne. 

Epidemie grypy badane są nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale i ekonomicznym, 

ponieważ powodują ogromne koszty społeczne. Liczba zachorowań jest kontrolowana przez 

specjalnie do tego powołane organy, a przeciwdziałanie jej osiągnęło wymiar globalny. 

Szczepienia przeciwko grypie nie są refundowane przez NFZ i nie każda osoba bierna 

zawodowo, może pozwolić sobie na zakup dodatkowego środka profilaktycznego. Ze 

względu na swą zjadliwość i szerzący się rozmiar zagrożenia w postaci mnogich powikłań, 

postanowiono podjąć program szczepień przeciwko grypie, skierowany do grupy społecznej 

najbardziej narażonej na tę chorobę, czyli osób po 65 roku życia. Miasto i Gminę Bierutów 

zamieszkuje ok. 1704 osóby we wskazanym przedziale wiekowym. 

 

2. Cele programu: 

1. Cel główny: 

Obniżenie liczby zachorowań na grypę u osób starszych oraz powikłań pogrypowych 

poprzez przebadanie i zaszczepienie osób po 65 roku życia przeciw grypie. 

2. Cele szczegółowe: 

1) uzyskanie 100% wykonawstwa szczepień, 

2) wyrównanie szans w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych tj. szczepień 

przeciwko grypie, nie finansowanych przez NFZ, 

3) zmniejszenie zachorowań na grypę i powikłań pogrypowych wśród osób po 65 roku 

życia, 

4) promowanie idei szczepień ochronnych, 

5) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej dot. zagrożeń związanych  

z zachorowaniami na grypę. 
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3. Adresaci programu: 

Adresatami programu są osoby urodzone w 1955 r. i wcześniej oraz zamieszkujące 

Miasto i Gminę Bierutów. Jednak przy planowaniu liczby szczepień przeciwko grypie dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów po 65 roku życia brana jest pod uwagę faktyczna 

ilość osób, które przystąpiły do szczepień w latach ubiegłych. W związku z tym, obecny 

program zakłada objęcie szczepieniami ok. 241 osób. O kwalifikacji do programu 

decyduje kolejność zgłoszenia swojego uczestnictwa tzn. zgłoszenie się do podmiotu 

leczniczego realizującego przedmiotowe szczepienia i brak przeciwwskazań do szczepień. 

Sczepienia zostaną poprzedzone kwalifikacyjnym badaniem lekarskim.  

 

4. Termin realizacji programu: 

Wrzesień-grudzień 2020 r. 

 

5. Opis i metody programu: 

Każda osoba która ukończyła 65 rok życia, która zgłosi się do siedziby Realizatora 

programu winna być przebadana w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do 

podania szczepionki, a następnie zaszczepiona. Realizatorem programu na podstawie art. 

9 b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) 

będzie Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie.  

 

6. Monitorowanie i ewaluacja programu: 

Monitorowanie przebiegu programu prowadzone będzie poprzez zbieranie informacji 

(danych) dostarczonych przez realizatora zadania - sprawozdania po wykonaniu zadania. 

Kryteria oceny efektywności: 

   1) wielkość populacji objętej programem, 

   2) liczba osób, które zgłosiły się na szczepienie, 

   3) liczba prezentacji informacyjno-edukacyjnych. 

Oczekiwane efekty: 

    1) zmniejszenie ilości zachorowań na grypę,  

    2) zmniejszenie ilości powikłań pogrypowych, 

    3) redukcji wizyt ambulatoryjnych z powodu zachorowań na grypę, 

    4) podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich celowości. 

 

 

7. Koszty realizacji programu 

Planowane koszty całkowite programu, ujęte w budżecie Miasta i Gminy Bierutów na 

rok 2020, określa się na 8.700 złotych. 
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UZASADNIENIE

Art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wymienia sprawy zdrowia
jako zadanie własne gminy. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznawalnych
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

W 2014 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 36/2014 z dnia 28 marca 2014 r. po
zapoznaniu się z opinią Rady Przejrzystości odnosząc się do programu "Program zdrowotny w zakresie
profilaktyki - szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku życia, przeciwko grypie" wydał pozytywna opinię
dotyczącą projektu Miasta i Gminy Bierutów.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, zdanie drugie wskazuje, iż projekt programu polityki zdrowotnej
jest przekazywany do Agencji w celu jej zaopiniowania. Natomiast zgodnie z art. 48a ust. 2 ww. ustawy o
świadczeniach przepisu ust. 1 nie stosuje się do programów polityki zdrowotnej, będących kontynuacją
programu realizowanego w poprzednim okresie.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia określoną w piśmie z dnia 05.02.2015 r. o znaku PZ-
PZ.075.1.2015 opiniowaniu przez Agencję nie podlegają projekty programów, będących kontynuacją
programu realizowanego w poprzednim okresie, który był wcześniej opiniowany przez Agencję.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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