Urząd Miasta Płocka
Płock 2016

Program profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta
Płocka
Program realizowany jest od 2008 roku.
1. Adresaci programu:
2008 rok, dzieci mieszkające w Płocku w wieku od 0 do 12
lat
2009, rok dzieci mieszkające w Płocku w wieku od 0 do 16
lat
2010–2011 rok, dzieci mieszkające w Płocku w wieku od 0 do
19 lat
2012–2014 rok, dzieci mieszkające w Płocku w wieku od 12
do 23 m.ż.
2015 –2017 rok, dzieci mieszkające w Płocku w wieku od 12
do 23 m.ż.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta
Płocka
2. Cele programu:
a) Cel główny:
Zwiększenie liczby dzieci zaszczepionych przeciwko
meningokokom typu C wśród populacji objętej programem, a tym
samym zapobieganie zachorowaniom i zgonom z powodu IchM.
b) Cele szczegółowe:
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko
meningokokom typu C w grupie dzieci objętych programem.
Zmniejszenie zapadalności i umieralności na IChM wśród
mieszkańców miasta Płocka.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta
Płocka
3. Kryteria i sposób kwalifikacji do programu:
Wiek od 12 do 23 m.ż.
Zamieszkanie na terenie miasta Płocka, wyrażenie zgody
przez rodzica.
Dotychczasowy brak uodpornienia przeciw meningokokom
typu C.
Badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta
Płocka
4. Zakres świadczeń w ramach niniejszego programu dla
pojedynczego dziecka obejmuje:
zakup szczepionki (monowalentnej, skoniugowej, przeciwko
meningokokom typu C),
badanie lekarskie – kwalifikacja do wykonania szczepienia,
podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym przez
producenta,
sporządzanie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych
szczepień - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz archiwizowanie danych,
prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach
programu oraz sporządzenie sprawozdań z jego realizacji zgodnie z wymaganiami Gminy – Miasto Płock.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta
Płocka
W latach 2008 – 2009 podano łącznie 9.812 dawek
szczepionki dzieciom w przedziale wiekowym od 2 miesiąca
życia do 16 roku życia. W latach 2010 - 2011 adresatami
Programu były dzieci w przedziale wiekowym od 2 miesiąca
życia do 19 roku życia i wykonano łącznie 5.264 szczepienia.
W latach 2008-2011
szczepionki.

podano

łącznie

15.076

dawek

W latach 2012-2015 zaszczepiono 2.697 dzieci w wieku 12-23
m.ż.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta
Płocka
Realizacja programu w poszczególnych latach:
Rok 2008: 5.963 szczepienia
Rok 2009: 3.848 szczepień
Rok 2010: 2.098 szczepień
Rok 2011: 3.166 szczepień
Rok 2012: 640 szczepienia
Rok 2013: 741 szczepień
Rok 2014: 793 szczepienia
Rok 2015: 523 szczepienia
Razem: 17.772 szczepienia

Program profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta
Płocka
Koszt realizacj programu:
W latach 2008-2011 z Budżetu Miasta Płocka na
realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości
1.562.644,00 zł, natomiast na realizację Programu w
latach 2012-2015 wydatkowano 278.985,00 zł.
2011 – 379.819,00 zł
2012 – 62.370,00 zł
2013 – 78.645,00 zł
2014 – 83.055,00 zł
2015 – 54.915,00 zł
Razem – 658.804,00 zł

Łącznie w latach 2008-2015
z Budżetu Miasta Płocka wydatkowano kwotę
2.221.448,00 zł.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
pneumokokom w latach 2011 - 2015

1. Adresaci programu:
Program jest adresowany do grupy dzieci w wieku od 12 do 23
miesięcy (w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie
miasta Płocka, nie należących do grupy podwyższonego ryzyka
zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, które
dotąd nie zostały uodpornione przeciwko pneumokokom.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
pneumokokom w latach 2011 - 2015
2. Cele programu:
a) Cel główny:
Zwiększenie liczby dzieci zaszczepionych przeciwko
pneumokokom wśród populacji objętej programem, a tym
samym zapobieganie zachorowaniom i zgonom z powodu
IChP.
b) Cele szczegółowe
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień
przeciwko pneumokokom w grupie dzieci objętych
programem
Zmniejszenie zapadalności i umieralności na IChP wśród
mieszkańców miasta Płocka

Program profilaktycznych szczepień przeciw
pneumokokom w latach 2011 - 2015
3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników:
Wiek od 12 do 23 m.ż.
Zamieszkanie na terenie miasta Płocka.
Dotychczasowy brak uodpornienia przeciwko
pneumokokom.
Badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
pneumokokom w latach 2011 - 2015
4. Zakres świadczeń w ramach programu profilaktycznych
szczepień przeciwko pneumokokom dla pojedynczego
dziecka obejmuje:
zakup szczepionki,
badanie lekarskie – kwalifikacja do wykonania szczepienia,
podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym
przez producenta,
sporządzanie dokumentacji medycznej z
przeprowadzonych szczepień - zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie
danych,
prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach
programu zdrowotnego oraz sporządzenie sprawozdania z
jego realizacji.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
pneumokokom w latach 2011 - 2015
W latach 2012-2015 podano łącznie 6.349 dawek szczepionki i
uodporniono 3.297 dzieci:
w
w
w
w
w

2011r. - 18 szczepień,
2012r. - 1.947 szczepień, uodporniono 974 dzieci,
2013r. - 1.583 szczepień, uodporniono 876 dzieci,
2014r. - 1.326 szczepień, uodporniono 747 dzieci
2015r. - 1.475 szczepień, uodporniono 700 dzieci

Program profilaktycznych szczepień przeciw
pneumokokom w latach 2011 - 2015
Koszt realizacji programu:
w 2011r. - 4.320,00 zł
w 2012r. - 493.920,00 zł
w 2013r. - 377.280,00 zł
w 2014r. - 314.160,00 zł
w 2015r. - 354.000,00 zł
W latach 2011-2015 na realizację programu z budżetu Miasta
Płocka wydatkowano kwotę 1.543.680,00 zł.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka
Szczepienia przeciw grypie są finansowane z budżetu miasta
Płocka od 2005 roku.
W 2012 roku rozpoczęła się realizacja „Programu
profilaktycznych szczepień przecie grypie dla mieszkańców
miasta Płocka w latach 2012-2014”, który został pozytywnie
zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji. Program jest kontynuowany. Obecnie trwa
realizacja „Programu profilaktycznych szczepień przecie
grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017”

Program profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka

1. Adresaci programu
Program jest adresowany do grupy osób w wieku 65 lat i
więcej, zamieszkałych na terenie miasta Płocka, wpisanych na
listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów
leczniczych biorących udział w programie (przy określaniu
wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia pacjenta).

Program profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka
2. Cele programu
a) Cel główny
Zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko
grypie wśród populacji objętej programem, a tym samym
zapobieganie zachorowaniom na grypę i występowaniu
powikłań pogrypowych.
b) Cele szczegółowe
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie w grupie osób objętych programem.
Zmniejszenie zachorowalności i umieralności na grypę
wśród mieszkańców miasta Płocka.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka

3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników:
Wiek 65 lat i więcej.
Zamieszkanie na terenie miasta Płocka.
Badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka
4. Zakres świadczenia w ramach programu profilaktycznych
szczepień przeciw grypie dla pojedynczej osoby obejmuje:
zakup szczepionki przeciwko grypie na właściwy sezon
grypowy,
badanie lekarskie – kwalifikację do wykonania szczepienia,
podanie szczepionki zgodnie ze schematem określonym
przez producenta,
sporządzanie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych
szczepień - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie danych,
prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach
programu oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji zgodnie z wymaganiami Gminy – Miasto Płock.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka
W latach 2012-2015 w ramach programu wykonano 1.010
szczepień przeciw grypie:
w 2012r. - 3.291 szczepień
w 2013r. - 3.218 szczepień
w 2014r. - 3.501 szczepień
w 2015r. - 3.552 szczepienia
Na realizację programu w latach 2012-2015 wydatkowano
kwotę 417.880,00 zł:
w 2012r. - 98.730,00 zł
w 2013r. - 96.510,00 zł
w 2014r. - 101.370,00 zł
w 2015r. - 121.270,00 zł

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015

W 2013 roku rozpoczęła się realizacja „Programu
profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2013-2015”,
który został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015
1. Adresaci programu
Szczepienia są adresowane do dziewcząt w wieku 12 lat (przy
określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia)
zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie
zakończyły pełnego cyklu szczepień i są wpisane na listę lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych
realizujących Program.
Natomiast działaniami informacyjno-edukacyjnymi są objęte 12letnie dziewczęta i chłopcy z danego rocznika oraz ich rodzice.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015
2. Cele programu
a) Cel główny
Zwiększenie liczby dziewcząt zaszczepionych przeciw HPV w
populacji objętej Programem, a tym samym zapobieganie zakażeniom
określonymi typami wirusa HPV wywołującymi raka szyjki macicy.
a)Cele szczegółowe
Zapewnienie bezpłatnego dostępu do szczepień przeciwko HPV dla
wybranej populacji – dziewcząt 12-letnich.
Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń
HPV i raka szyjki macicy.
Promowanie badań cytologicznych.
Zmniejszenie zapadalności i umieralności na raka szyjki macicy
mieszkanek miasta Płocka w perspektywie wieloletniej.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015

3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
Dziewczęta 12 – letnie.
Zamieszkanie na terenie miasta Płocka.
Dotychczasowy brak zakończenia pełnego cyklu szczepień
przeciw wirusowi HPV.
Badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015
Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
podejmowane są działania promocyjno-edukacyjne. W tej części
organizowane są spotkania informacyjno-edukacyjne dla
realizatorów Programu oraz odbywa się edukacja zdrowotna
dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców. Edukacja zdrowotna
prowadzona jest w formie bezpośredniej przez personel
przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz w formie
przekazu medialnego. Zajęcia z edukacji zdrowotnej
prowadzone są również w szkołach przez pielęgniarki medycyny
szkolnej, dla rodziców prelekcje wygłaszają lekarze z Okręgowej
Izby Lekarskiej w Płocku.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015
Celem edukacji zdrowotnej będzie w szczególności:
przekazanie informacji o czynnikach ryzyka,
przekazanie informacji, że szczepienia nie zapewniają 100%
ochrony przed rakiem szyjki macicy, gdyż nie chronią przed
wszystkimi typami wirusa HPV, które mogą być przyczyną raka,
podkreślenie znaczenia badań cytologicznych jako nadal
najważniejszej metody wczesnego wykrywania zmian
przedrakowych,
propagowanie uczestnictwa w przesiewowych badaniach
cytologicznych regularnie co 3 lata,
przekazanie informacji o realizowanym w Polsce Populacyjnym
Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, opartym o skrining
cytologiczny, z którego można skorzystać w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego,
zachęcanie matek do wzięcia udziału w ww. programie
populacyjnym.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015

W drugim etapie Programu są wykonywane szczepienia
przeciwko wirusowi HPV 12-letnich dziewcząt spełniających
kryteria uczestnictwa w Programie, których rodzice lub
opiekunowie prawni wyrażą zgodę i które zostaną
zakwalifikowane do wykonania szczepienia przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015
Zakres pojedynczego świadczenia w ramach „Programu
profilaktycznych szczepień przeciw HPV”, realizowanego w
placówkach podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:
zakup szczepionki przeciw HPV,
przeprowadzenie edukacji zdrowotnej,
badanie lekarskie – kwalifikacja do wykonania szczepienia,
podanie 2 dawek szczepionki zgodnie ze schematem
określonym przez producenta,
sporządzanie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych
szczepień - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie danych,
prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach
programu oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji zgodnie z wymaganiami Gminy – Miasto Płock.

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015
Wyboru szczepionki spośród dostępnych na rynku polskim
dokonuje realizator Programu. W rekomendacjach nie wskazuje
się którejkolwiek szczepionki dwuwalentnej lub czterowalentnej
jako preferowanej lub skuteczniejszej pod względem profilaktyki
raka szyjki macicy.
Zaleca się aby przez cały cykl szczepień stosować ten sam
preparat.
Wybór realizatorów programu odbywa się w drodze konkursu
ofert – art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. z późniejszymi zmianami).

Program profilaktycznych szczepień przeciw
HPV w latach 2013-2015
W latach 2013-2015 w ramach Programu wykonano 2.097
szczepień oraz wydatkowano z budżetu miasta Płocka kwotę
272.610,00 zł na jego realizację:
w 2013r. - 39.390,00 zł
w 2014r. - 137.150,00 zł
w 2015r. - 96.070,00 zł
Program jest kontynuowany, aktualnie trwa jego edycja na lata
2016 – 2018.

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród
mieszkańców miasta Płocka w latach
2015 - 2017
Nowy program polityki zdrowotnej.
Realizacja programu rozpoczęła się w 2015r. Program został
pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród
mieszkańców miasta Płocka w latach
2015 - 2017
1. Adresaci programu
Populacja osób w wieku 30-65 lat mieszkających w
Płocku o
wzmożonym ryzyku zakażenia wirusem
HCV.
2. Cele programu
a) Cel główny
Przeprowadzenie bezpłatnych badań diagnostycznych w
kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV oraz
edukacja
społeczności lokalnej w zakresie
zapobiegania zakażeniom HCV.

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród
mieszkańców miasta Płocka w latach
2015 - 2017
b) Cele szczegółowe:
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych
diagnostycznych na obecność przeciwciał anty – HCV w
grupie osób objętych programem.
Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
czynników ryzyka WZW C oraz możliwości wczesnego
wykrycia i leczenia choroby poprzez prowadzenie
kampanii informacyjno - edukacyjnej.
Podniesienie świadomości i wiedzy personelu
medycznego (lekarzy, pielęgniarek
i położnych) na temat przestrzegania procedur
medycznych minimalizujących narażenie na
transmisję wirusa HCV.
Zapobieganie odległym następstwom zakażenia wirusem

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród
mieszkańców miasta Płocka w latach
2015 - 2017
3. Planowane interwencje
W ramach części diagnostycznej programu realizowane są
badania na obecność przeciwciał anty – HCV.
Diagnostyką w kierunku zakażenia HCV zostanie objęte
1,9% populacji docelowej czyli ok. 1.100 osób w
każdym roku realizacji programu. Oszacowanie
populacji nastąpiło na podstawie szacunków Polskiej
Grupy Ekspertów HCV.
Część edukacyjna programu realizowana będzie poprzez
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej
skierowanej do mieszkańców miasta Płocka oraz

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród
mieszkańców miasta Płocka w latach
2015 - 2017
4. Kryteria i sposób kwalifikacji
Działania informacyjno-edukacyjne adresowane będą do
mieszkańców miasta Płocka.
Kryteria uczestnictwa w części diagnostycznej programu:
Osoby w wieku 30 – 65 lat z grup ryzyka zakażenia
wirusem HCV. Osoby spełniające przynajmniej jedno
kryterium określone w ankiecie, stanowiącej załącznik do
niniejszego programu, kwalifikowane są do grupy ryzyka.
Zamieszkanie na terenie miasta Płocka.
Wyrażenie zgody przez pacjenta na przeprowadzenie
badania w kierunku zakażenia HCV oraz na
przetwarzanie danych osobowych.

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród
mieszkańców miasta Płocka w latach
2015 - 2017
5. Wybór realizatora programu nastąpił w drodze konkursu
ofert – art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Realizatorem jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. zo.o.
6. Koszty realizacji programu:
w 2015 roku koszty wyniosły 1.800,00 zł.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego
Program był realizowany w latach 2001-2006 oraz od 2009 roku.
W trakcie realizacji zakres programu ulegał modyfikacjom.
W latach 2009-2014 samorząd finansował "Program profilaktyki i
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”, w ramach
którego wykonywano przesiewowe badania kolonoskopowe
osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom powyżej 40 roku
życia obciążonym rodzinnie zachorowaniem na raka jelita
grubego.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego
Badania poprzedzone były wizytą lekarską, w trakcie której
odbywało się indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per
rectum pacjenta i kwalifikacja do wykonania kolonoskopii.
W latach 2009-2014 w programie wzięło udział 1.959 osób, z
czego 1.577 osobom wykonano przesiewowe badanie
kolonoskopowe.
W 2015 roku rozpoczęła się realizacja Programu profilaktyki I
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach
2015-2016”, który został pozytywnie zaopiniowany przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych I Taryfikacji.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego
1. Adresaci programu
Osoby mieszkające w Płocku:
w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego,
w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego
krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u
którego rozpoznano raka jelita grubego,
w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita
grubego niezwiązanego z polipowatością). W tym przypadku
potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej,
które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita
grubego i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich
10 lat.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego
2. Cele programu

a) Cel główny
Zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów jelita
grubego.
b) Cele szczegółowe
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych badań
przesiewowych w kierunku raka jelita grubego dla adresatów
programu.
Zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego i nowotworów
we wczesnych stadiach zaawansowania.
Zwiększenie odsetka wyleczeń.
Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej wśród adresatów
programu w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki
nowotworów jelita grubego.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego

3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
wiek,
zamieszkanie na terenie miasta Płocka, wyrażenie zgody na
udział w programie,
badanie lekarskie kwalifikujące do wykonania kolonoskopii.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego
4. W ramach programu wykonywane są następujące świadczenia:
indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum
pacjenta, wraz z przeprowadzeniem edukacji zdrowotnej w
zakresie czynników ryzyka i profilaktyki nowotworów jelita
grubego,
badanie kolonoskopowe – w zależności od wskazań medycznych:
diagnostyczne lub z wykonaniem biopsji lub z wykonaniem
polipektomii.
W sytuacji wykonania kolonoskopii z biopsją i polipektomią
wykonywane jest badanie histopatologiczne pobranego materiału.
Ponadto 20% osób poddanych badaniu kolonoskopowemu może
skorzystać ze znieczulenia (analgosedacji). W przypadku
wykonywania kolonoskopii w znieczuleniu, pacjent ma wykonywane
badania dodatkowe, niezbędne przy kwalifikowaniu do znieczulenia, w
tym badania laboratoryjne.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego

5. Wybór realizatora programu odbywa się w drodze konkursu
ofert – art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. z późniejszymi zmianami).

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego

8.Koszty realizacji programu:
W latach 2009-2015 na realizację programu z budżetu miasta
Płocka wydatkowano kwotę 930.750,00zł.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów piersi

Program realizowany jest od 1996 roku. W trakcie realizacji
zakres programu ulegał modyfikacji.
W roku 2015 rozpoczęła się realizacja „Programu profilaktyki i
wczesnego wykrywania nowotworów piersi w latach 2015-2016”.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów piersi
1. Adresaci programu
Kobiety w wieku 40 – 49 lat mieszkające w Płocku, które
dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów piersi i nie
miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego
badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy (przy
określaniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia kobiety).

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów piersi
2. Cele programu:
a) Cel główny
Zmniejszenie umieralności kobiet z powodu nowotworów piersi.
b) Cele szczegółowe
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych badań przesiewowych w
kierunku raka piersi dla adresatów programu,
Zwiększenie wykrywalności nowotworów piersi we wczesnych
stadiach,
Zwiększenie odsetka wykrywalności,
Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród mieszkanek miasta Płocka
w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki nowotworów piersi,
Popularyzacja wiedzy na temat Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi poprzez kampanię promocyjnoinformacyjną skierowaną do mieszkanek miasta Płocka

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów piersi

3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
Wiek.
Zamieszkanie na terenie miasta Płocka, wyrażenie zgody na
udział w programie.
Badanie przedmiotowe przeprowadzone przez lekarza
kwalifikujące do wykonania mammografii – kwalifikacja do
udziału w programie.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów piersi
4. Zakres świadczeń w ramach programu:
przeprowadzenie przez lekarza badania przedmiotowego wraz
z edukacją zdrowotną pacjentki w zakresie czynników ryzyka i
profilaktyki nowotworów piersi – kwalifikacja do wykonania
mammografii,
badanie mammograficzne,
USG piersi,
biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa. W sytuacji wykonania
biopsji cienkoigłowej zostanie wykonane badanie cytologiczne,
a w przypadku biopsji gruboigłowej - badanie histopatologiczne
pobranego materiału.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów piersi
4. Zakres świadczeń w ramach programu:
przeprowadzenie przez lekarza badania przedmiotowego wraz
z edukacją zdrowotną pacjentki w zakresie czynników ryzyka i
profilaktyki nowotworów piersi – kwalifikacja do wykonania
mammografii,
badanie mammograficzne,
USG piersi,
biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa. W sytuacji wykonania
biopsji cienkoigłowej zostanie wykonane badanie cytologiczne,
a w przypadku biopsji gruboigłowej - badanie histopatologiczne
pobranego materiału.

Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów piersi

Wybór realizatora programu odbywa się w drodze konkursu
ofert – art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.
z późniejszymi
zmianami).

Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów piersi
7. Dotychczasowa realizacja programu:
W latach 2011-2014 w Programie wzięło udział 2.507
kobiet, którym wykonano przesiewowe badanie
mammograficzne.
W roku 2012 badanie mammograficzne wykonano 640
kobietom, w roku 2013 – u 600 kobiet, a w 2014 roku –
u 500 kobiet.
25% kobiet wymagało dalszej diagnostyki w ramach ww.
programu w 2012 roku, 19,5% kobiet - w 2013r., zaś w
2014 roku - 20% kobiet.

Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów piersi
W 2012 roku 9% kobiet biorących udział w programie
miało wskazania do wykonania ponownej mammografii
po upływie 12 miesięcy, w 2013 roku -13% kobiet, a w
2014 roku - 16% kobiet objętych programem.
Raka piersi wykryto i potwierdzono w badaniu
histopatologicznym u 5 kobiet w 2012 roku, u 3 kobiet
w 2013r i u 1 kobiety w 2014r

Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów piersi
8. Koszty realizacji programu:
W latach 2010-2015 na realizację programu wydatkowano z
budżetu miasta Płocka kwotę 472.125,00 zł

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do płockich szkół
podstawowych i gimnazjów
1. „Program stomatologiczny dla dzieci i młodzieży”
realizowany był w latach 2006 – 2011.
Adresatami były wówczas dzieci uczęszczające do płockich
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Zakres świadczeń obejmował:
badanie przesiewowe u dzieci z płockich przedszkoli
zajęcia edukacyjne dla dzieci z płockich przedszkoli, szkół
podstawowych gimnazjów oraz ich rodziców
lakowanie zębów dzieciom w wieku 7 lat i więcej

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i
młodzieży uczęszczających do płockich
szkół podstawowych i gimnazjów
3. W latach 2006-2011 na realizację ww. programu
wydatkowano z budżetu miasta Płocka kwotę 672.153,28 zł
4. W roku 2015 rozpoczęła się realizacja „Programu
profilaktyczno-zdrowotnego z zakresu stomatologii dla dzieci i
młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i
gimnazjów w latach 2015-2017”, który uzyskał pozytywną
opinię Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji.

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i
młodzieży uczęszczających do płockich
szkół podstawowych i gimnazjów
1. Adresaci
Program jest adresowany do dzieci i młodzieży będących
mieszkańcami miasta Płocka, uczęszczających do szkół
podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców.
2. Cele Programu
a) Cel główny
poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i
młodzieży uczęszczających do płockich
szkół podstawowych i gimnazjów
b) Cele szczegółowe
zwiększenie

dostępności

do

bezpłatnych

świadczeń

zdrowotnych z zakresu stomatologii ogólnej dla dzieci i
młodzieży,
przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy zębów u adresatów
programu poprzez zabiegi lakowania zębów stałych
trzonowych i przedtrzonowych,
ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i
młodzieży uczęszczających do płockich
szkół podstawowych i gimnazjów
zwiększenie

liczby

osób,

u

których

zastosowano

profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej,
kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie
prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych
wśród dzieci i młodzieży, do których adresowany jest
program,
zachęcenie adresatów programu do dbania o swoje zęby
poprzez systematyczne i prawidłowe szczotkowanie,
włączenie rodziców do działań profilaktycznych na rzecz

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do płockich szkół
podstawowych i gimnazjów
3. Program składa się z dwóch części: profilaktycznej i
zdrowotnej.
W ramach profilaktycznej realizowane są
świadczenia, które nie są finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia tj. lakowanie zębów u
dzieci powyżej 7 roku życia oraz zajęcia z edukacji
zdrowotnej dla dzieci i ich rodziców, realizowane w
szkołach w formie prelekcji przez wykwalifikowany
personel.

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do płockich szkół
podstawowych i gimnazjów
W ramach części programu – zdrowotnej finansowane
są świadczenia gwarantowane z zakresu stomatologii
ogólnej dla dzieci i młodzieży, określonych w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada
2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu leczenia stomatologicznego, które są
realizowane w gabinetach stomatologicznych
zlokalizowanych w płockich placówkach

Program profilaktyczno-zdrowotny z
zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do płockich szkół
podstawowych i gimnazjów
3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
Odbiorcami

programu

będą

dzieci

w

wieku

6-16

lat

mieszkające w Płocku, uczęszczające do szkół podstawowych
i gimnazjów oraz ich rodzice. Kryterium kwalifikacji do wzięcia
udziału w programie jest rok urodzenia i miejsce zamieszkania
dziecka na terenie miasta Płocka. Warunkiem niezbędnym do
udziału dziecka w programie jest wyrażenie zgody przez
rodziców.

