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Każdy samorząd może realizować dobre 

Programy Profilaktyczne  

Samorządy są niezastąpione… 

Samorządowe modelowe programy: 

Grypa i HCV 



Plan prezentacji 

O Stowarzyszeniu słów kilka… 

Programy Polityki Zdrowotnej wg AOTMiT 

Modelowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV  

Populacja docelowa, realizacja programu, dowody skuteczności 

Modelowy Program Profilaktyki Grypy 

Kreator Programów Zdrowotnych 

www.dobreprogramyzdrowotne.pl 



Stowarzyszenie CEESTAHC 
Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku. 

Głównym powodem powstania Stowarzyszenia CEESTAHC było uświadomienie 

potrzeby współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie 

oceny technologii medycznych i ulepszania systemów ochrony zdrowia  w oparciu 

o dowody naukowe (EBM I HTA).  

Największym przedsięwzięciem Stowarzyszenia CEESTAHC jest organizowane 

corocznie Międzynarodowe Sympozjum EBHC ( Evidence Based Health 

Care), które od 2006 roku odbywa się w Krakowie. 

Dwunasta edycja EBHC „HTA Evidence and Value in decison-making Paradigm” 

odbędzie się w  grudniu  (11 i 12) 2017 w Krakowie 

Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową w szerokim zakresie                 
- 7 rodzajów szkoleń  EBM/HTA,                    
- projekt samokształcący „Obiady czwartkowe”    

- wydawnictwa związane z systemem ochrony zdrowia (ubezpieczenia, pricing)  

Projekty Samorządowe: 

Warsztaty praktyczne; Konferencje edukacyjne; Modelowe programy zdrowotne: 

- Profilaktyka Wtórna po OZW 

- Opieka nad Dzieckiem Przedwcześnie Urodzonym 

- Profilaktyka Wtórna Udarów 

- Pneumokoki dla Dorosłych 

- HCV  oraz  Grypa 

- Zdrowy Powrót do Pracy 

Kreator Programów Zdrowotnych 

Zapraszamy na www.ceestshc.org i www.dobreprogramyzdrowotne.pl   

http://www.ceestshc.org/
http://www.dobreprogramyzdrowotne.pl/


Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do 
zadań własnych gminy. W 
szczególności zadania własne 
obejmują sprawy: 

 5)    ochrony zdrowia, 

 6)   pomocy społecznej, w tym 
ośrodków i zakładów 
opiekuńczych, 

 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym: 

2478 
GMIN 

(MIEJSKIE, 
WIEJSKIE, 

MIEJSKO-WIEJSKIE) 
 

RAZEM  2873  

379X 
POWIATÓW 

16X 
WOJ 

2873 jednostki z których każda 

może realizować program w 

obszarze zdrowia z  budżetu 

samorządowego lub unijnego 

Dlaczego samorządy są ważne? 

W 2015 wydatki na PPZ – ok 82 

milionów PLN 

(Źródło: Raport NIK) 

Co czwarty samorząd w 2015 

realizował ze środków 

własnych PPZ 



Źle czy dobrze – szczepienia w JST 

„ - ” 

Są też inne priorytety 

zdrowia 

publicznego niż 

choroby zakaźne 

… 

 

Są inne potrzeby niż 

zdrowie… 

 

Bardziej efektywne 

byłyby programy 

centralne… 

 

Niektóre z 

rekomendacji w 

Raporcie NIKu.. 

„ + ” 

rosnące budżety JST na zdrowie  

Rośnie ekspertyza samorządów 

Innowacyjne rozwiązania (programy 

skoordynowane między różnymi poziomami) 

wieloletnie programy  

wpływ na tzw. rynek prywatny ( m in. edukacja) 

realizacja priorytetów zdrowia publicznego 

evidence dla rozwiązań centralnych 

możliwość edukacji środowisk lokalnych nt 

szczepień (w tym zainteresowanie mediów) 

Korzyści  wdrażania PPZ w JST: 



Raport NIK… 

Uwagi i wnioski NIK 

W celu zwiększenia skuteczności realizacji przez samorządy programów 

polityki zdrowotnej, a w konsekwencji poprawy zdrowia i jakości życia 

mieszkańców, NIK wnosi o podjęcie przez Ministra Zdrowia następujących 

działań: 

stworzenie we współpracy z NFZ, Agencją Oceny Technologii Medycznej i 

Taryfikacji, środowiskiem eksperckim i samorządowym zbioru dobrych 

praktyk dotyczących samorządowych programów polityki zdrowotnej, wraz 

z wzorcowymi programami, których tematyka powinna odnosić się do 

najistotniejszych zidentyfikowanych problemów zdrowotnych Polaków; 

zapewnienie stałego i adekwatnego do potrzeb źródła finansowania 

samorządowych programów polityki zdrowotnej; 

poprawę koordynacji działań podejmowanych w ramach programów pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego, a  administracją rządową i NFZ. 

 



Statystyka oceny PPZ przez AOTMiT 
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Liczba wpływających projektów pz/ppz Liczba zaopiniowanych projektów pz/ppz

Liczba projektów programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej wpływających do 

AOTM/AOTMiT i zaopiniowanych w latach 2009-2017 



Statystyka projektów chorób 

zakaźnych 

Porównanie  HPV Pneumokoki Grypa Meningokoki 
Ospa 

wietrzna 
HCV 

Projekty 279 130 171 42 4 22 

Opinie 277 129 168 41 4 21 

Opinie 

pozytywne 
248 116 155 38 3 17 

Opinie 

negatywne 
29 13 13 3 1 4 

Oczekujące 

na opinię 
2 1 3 1 0 1 



Jak się czuje Płatnik? 





Nowoczesne metody przygotowania wniosków na 
organizację programów zdrowotnych dedykowanych 

szczepieniom przeciw grypie  
– warsztaty z wykorzystaniem generatora programów 

dr hab. n. med. Dorota Cianciara 
Magdalena Władysiuk 

Tomasz Prycel 

6 kwietnia 2017, Warszawa 



Modelowe Programy Zdrowotne 

Metodologia – w oparciu o EBM i HTA oraz współpracę z ekspertami 

zdrowia publicznego 

Logiczne kryteria wyboru obszarów terapeutycznych 

Grant & Niezależność merytoryczna 

 

Cele MPZ : 

- prace analityczne, aby przedstawić argumenty za realizacją MPZ w JST 

- Schemat PZ adekwatny do oczekiwań AOTMiT 

- Zachęta do racjonalnych wieloletnich projektów 

- Lepsza alokacja wydatków samorządowych na zdrowie 



Przykład w praktyce: ocena pozytywna 



Przykłady lokalnych projektów 

HCV projekty samorządowe 



 
Główne zastrzeżenie: wykonywanie 1 testu i kierowanie 

uczestnika na diagnostykę w ramach POZ  

 

 

 

 

Projekty PPZ z zakresu HCV 

Trudności realizacji i oceny PPZ dot. HCV 
 
 W programach pojawia się problem oszacowania populacji 

docelowej i możliwej liczby włączanych uczestników  
 Problemy w oszacowaniu budżetu 
 Kwestia problematyczna w kwestii ewaluacji programów 
 Kwestia problematyczna z punktu oceny (diagnostyka vs. 

czas oczekiwania na specjalistów  i dostępne leczenie)  
 

Do tej pory AOTMiT oceniło 22 programów dotyczących HCV 
 (4 negatywne, 18 pozytywnych) 
 



Program MPPZ HCV 

↑ wykrywalności i 

↓ zapadalności na 
HCV 

Zmniejszenie 
liczby infekcji o 
5% i powikłań 

WZWC 

Poprawa jakości 
życia pacjentów i ich 

rodzin 

Zwiększnie 
świadomości 
zdrowotnej 

pacjentów z gr. 
ryzyka oraz ogółu 

lokalnej 
społeczności 

Podniesienie wśród 
personelu 

medycznego 
świadomości 

zakażeń HCV i 
metod ich 

zapobiegania 

Określenie 
zapadalności, ew. 
chorobowości w 

wybranych gr. ryzyka  

Współpraca między 
poszczególnymi 

szczeblami systemu  przy 
udzielaniu opieki 

medycznej pacjentom z 
gr ryzyka lub 

potwierdzonym 
zakażeniem 

Oczekiwane rezultaty 

 Wykrycie osób z HCV w gr. ryzyka 

 Poprawa jakości życia po diagnozie i 

objęciu edukacją osób z 

potwierdzonym zakażeniem (rok po 

wdrożeniu Programu) 

 przeprowadzenie warsztatów 

edukacyjnych dla ok. 50% lekarzy 

POZ 

 opcjonalnie przeprowadzenie 

warsztatów edukacyjnych dla 25% 

lekarzy POZ i lekarzy wybranych 

specjalizacji  

Cel głowny i cele szczegółowe 



Adresaci programu 

Grupa wysokiego 
ryzyka 

Grupa docelowa 

Hospitalizowani 

co najmniej 2 

razy w ciągu 5 

lat 
(personel medyczny oraz pacjenci 

z naruszeniem tkanek po zabiegu)  

Osoby po transfuzji  
(krwi lub preparatów krwiopodobnych <1992r.) 

Osoby wielokrotnie hospitalizowane 

Osoby po zabiegach  

(chirurgiczne, stomatologiczne, upiększające, endoskopowe, dializy) 

Narkomani  
(preparaty odurzające drogą dożylną) 

Chorzy na hemofilię 

Osoby narażone zawodowo 
(personel medyczny, straży pożarnej, policji) 

Pensjonariusze zakładów karnych 

Wybór grupy docelowej można dodatkowo zawęzić do wieku (>25lat), płci (męska), pochodzenia etnicznego 

(afroamerykanie), koinfekcji HIV oraz przebiegu ostrej fazy zakażenia (bezobjawowy) 



Realizatorzy programu 

WIELOETAPOWA I WIELOPOZIOMOWA ORGANIZACJA 

KRAJ 
Działania 
centralne 

Jednostka koordynująca 

Ośrodek 
pomocniczy  

Gmina 1 

Ośrodek 
pomocniczy  

Gmina 2 

Ośrodek 
pomocniczy 

Powiat 1  

Ośrodek 
pomocniczy 

Powiat 1  

Samorząd województwa 

w partnerstwie 

z samorządami 

terytorialnymi szczebla 

powiatowego i gminnego 

Jednostka samorządu 

gminy 

Samorząd powiatowy 

w partnerstwie 

z samorządami gmin  

Opcje 

wdrożenia 

programu 

Najlepsze rozwiązanie 
(spójny projekt, najlepsze rezultaty zdrowotne) 



Realizatorzy programu 

KRAJ Działania centralne 

Jednostka koordynująca 

Ośrodek pomocniczy  

Gmina 1 

Ośrodek pomocniczy  

Gmina 2 

Samorząd województwa 

w partnerstwie 

z samorządami 

terytorialnymi szczebla 

powiatowego i gminnego 

Jednostka samorządu 

gminy 

Samorząd powiatowy 

w partnerstwie 

z samorządami gmin  

Opcje 

wdrożenia 

programu 

Opcjonalne rozwiązanie 
(w razie braku zaangażowania 

województwa) 



Dostępność dowodów naukowych 

W pierwszej kolejności przeszukiwano wiarygodnych opracowań wtórnych (PS, metaanalizy), a w przypadku ich braku 

danych pierwotnych (badania RCT i obserwacyjne), identyfikowanych w oparciu o referencje odnalezionych prac 

poglądowych. 

Efektywność programów 

przesiewowych 

(rozpowszechnienie HCV, 

wychwyt) 

Efektywność kliniczna, 

kosztowa, szkody, preferencje 

uczestników 

Efektywność kosztowa 

W toku przeszukania 

zidentyfikowano 3 

przeglądy 

systematyczne 

Embase, Cochrane Database 

of Systematic Reviews, Medline  

wrzesień 2015 

Metodyka – Przeglądy systematyczne 

Cel badań – Ocena efektywności klinicznej oraz kosztowej 

profilaktyki HCV (badania przesiewowe, działania edukacyjne) 

u osób dorosłych 

Przegląd obejmujący 22 badania 

Przegląd obejmujący 19 badań (1 efektywność kliniczna, 1 analiza 

szkód, 1 analiza kosztowa, 12 preferencje pacjentów) 

Przegląd obejmujący 16 badań 

Kryteria włączenia 



Wyniki odnalezionych badań 

Przegląd Cel Populacja Wyniki Wnioski 

Hahne 2013 
Ocena efektywności 

kosztowej badań 

przesiewowych HCV 

Ogólna, osoby używające 

dożylnie środków 

odurzających (IDUS), 

więźniowie, kobiety w ciąży, 

pacjenci poradni chorób 

wenerycznych  

Koszt per QALY 

• Populacja ogólna – 6376 - 30 444 € 

• IDUS – 3328 - 41 874 € 

• Więźniowie – 78 498 € 

• Kobiety w ciąży – technologia 

zdominowana 

• Pacjenci poradni chorób wenerycznych – 

125 933 € 

Efektywność kosztową odnotowano w populacji 

ogólnej oraz populacji IDUS 

Zuure 2014 
Ocena efektywności 

programów 

przesiewowych HCV 

Ogólna (dorośli) 

• Wychwyt badań przesiewowych wynosił od 

>20% do 100% (osoby po transfuzji krwi na 

Kubie) 

• Rozpowszechnienie HCV wynosiło 0-28,3% 

Efektywność badań przesiewowych na 

populacji o niskim rozpowszechnieniu HCV 

można zwiększyć poprzez wstępną selekcję 

w oparciu o zdefiniowane grupy ryzyka. 

Williams 2016 

Ocena efektywności 

klinicznej, zagrożeń oraz 

efektywności kosztowej 

związanej z badaniami 

przesiewowymi anty-

HCV 

Bezobjawowi dorośli, 

wcześniej nieleczeni, 

z wykluczeniem kobiet 

w ciąży 

• Redukcja częstości spożywania alkoholu 

i narkotyków – IS zmiany zachowania 

mierzone w skali DALI i DAS u pacjentów 

poddanych badaniom przesiewowym 

(nieistotne klinicznie) 

• AE związane z badaniami przesiewowymi 

i leczeniem 0,1% (hospitalizacja z powodu 

bólu po wykonanej biopsji wątroby) 

• 30–96% udział w badaniu 

• W projektowaniu badania przesiewowego 

należy wziąć pod uwagę mnogość 

kontekstów psychologicznych i społecznych 

(poufność badań) 

• Wiedza odnośnie do powikłań choroby, tj. 

HCC czy ryzyko przeszczepu oraz troska 

o osoby bliskie, motywuje do badania 

• Doświadczenia i poglądy na temat badań 

przesiewowych HCV są specyficzne dla 

pewnych gr. ryzyka (więźniowie, narkomani) 

Niemożliwie jest wnioskowanie 

o skuteczności i bezpieczeństwie  



Koszt realizacji programu 

Edukacja 

Badani
a 

Koordynacja 

Budżet 

województwa 

Budżety jednostek 

samorządów terytorialnych 

i województwa 1:1 

Budżet 

województwa 

Koszty opracowania/ realizacji programu obejmują opracowanie i przygotowanie: 

 protokołów postępowania,  

materiałów edukacyjnych,  

 strategii edukacyjnej,  

 kampanii społecznej  

 kursu edukacyjnego dla pielęgniarek 

 szkoleń dla lekarzy 

 Materiały edukacyjne i informacyjne (plakaty, ulotki, zaproszenia do 

badania, kwestionariusz uczestnika, informacje o wyniku badania) 

 Szkolenia dla lekarzy POZ i pielęgniarek (wynagrodzenie dla 

wykładowców, wynajęcie sali, sprzętu, wyżywienie)  

 Szkolenia dla beneficjentów programu 

 Test na wykrycie przeciwciał anty-HCV (ELISA lub GIA) 

 Test potwierdzający zakażenie, w przypadku pozytywnego 

wyniku testu anty-HCV (RIBA lub NAT/ RT-PCR) 

 delegacje, nadzór merytoryczny, organizowanie szkoleń, 

obsługa administracyjna  

23 000 zł 

217 500 
zł 

20 000 zł 

10 000 zł x 1 pakiet   

5000 zł x 2 szkolenia 

Koszt całkowity  

1500 zł x 2 szkolenia 

30 zł x 6000 badań 

260 500 zł 

125 zł x 300 badań 

2000 zł x 10 ryczałt 

mies. 



Modelowy Program Profilaktyki Grypy 
Populacja docelowa 

Osoby powyżej 65 roku życia  

Kobiety w ciąży w II i III trymestrze ciąży 

Osoby z chorobami współistniejącymi (POCHP, astma, choroba 
wieńcowa, cukrzyca i inne choroby metaboliczne) u których istnieje 

ryzyko ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy 

Program może być także skierowany do dzieci uczęszczających do 
żłobków, przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem grupy 

wiekowej 6 m-cy (2 lata) do 5 lat 



Modelowy Program 

Profilaktyki Grypy  
Zalecenia (1) 

• przewlekle chorym dzieciom (powyżej 6 miesiąca życia) i dorosłym, 
szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę 
oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu 
krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), 
niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, 
choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i 
neurorozwojowe; 

• osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po 
przeszczepie narządów lub tkanek); 

• dzieciom z grup ryzyka od 6 miesiąca życia do 18 roku życia, 
szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami 
immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością 
idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, 
asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii z pierwotnymi 
niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po 
przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po 
przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonym przewlekle 
salicylanami; 

• kobietom w ciąży lub planującym ciążę; 

Wg wskazań: 
klinicznych i 

indywidualnych: 



Modelowy Program 

Profilaktyki Grypy  
Zalecenia (2) 

• zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesiąca życia do 18 roku życia (ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca 
życia);  

• osobom w wieku powyżej 55 lat; 

• osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w 
wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub 
przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień); 

• pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od 
posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, 
transportu; 

• pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej 
oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, 
placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących 
usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, 
rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego. 

Wg wskazań 
epidemiologicznych 

– wszystkim 
osobom od 6 

miesiąca życia do 
stosowania zgodnie 
z Charakterystyką 

Produktu 
Leczniczego, w 
szczególności: 



Modelowy Program 

Profilaktyki Grypy 
Adresaci programu 



Modelowy Program 

Profilaktyki Grypy 
Adresaci programu 



Modelowy Program 

Profilaktyki Grypy 
Obecne postępowanie 

Szczepienie ochronne  

Higiena rąk  

Noszenie maseczki na 
twarz (np. chirurgicznej, 

dentystycznej) 
w sytuacji bliskiego 

kontaktu z chorym (do 
1,5–2 m) 

Inne zasady higieny na 
czas sezonu 

epidemicznego grypy 

Izolacja chorych przez 
7 dni od wystąpienia 
objawów lub – jeśli 

trwają dłużej – 24 h po 
ustąpieniu gorączki 

i ostrych objawów ze 
strony układu 
oddechowego 

Od 3 lat w Polsce odsetek osób 

szczepiących się przeciwko grypie 

utrzymuje się na stałym, bardzo 

niskim poziomie wynoszącym ok.  

3,4%,  

za wyjątkiem grupy osób starszych 

– około 16%.  

Obecne 

postępowanie 



Modelowy Program 

Profilaktyki Grypy  
Spójność merytoryczna i organizacyjna 

Uczestnictwo każdej osoby z grupy ryzyka w programie 

polega na:  
– zakwalifikowaniu osoby do programu, 

– edukacji na temat zachorowań na grypę oraz szczepień 

profilaktycznych przeciwko grypie oraz innych metod zapobiegania 

grypie.  

– wykonaniu szczepienia po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań do jego wykonania wystawionego przez lekarza.  

Badanie lekarskie jest wykonywane w ramach programu, 

lecz nie jest finansowane z budżetu programu – badania 

lekarskie oraz podanie szczepionki jest finansowanie w 

ramach świadczeń finansowanych przez NFZ – w 

ramach wizyty POZ lub wizyty w poradni.  

 



 
Koszty 

Koszty jednostkowe 

• Koszt jednostkowy wykonania szczepienia przeciwko grypie dla 

jednej osoby obejmuje:  
– koszt zakupu jednej dawki szczepionki przez realizatora oraz wykonania 

szczepienia, 

– edukację na temat zachorowań na grypę oraz szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie. 

• Koszt kwalifikacji do szczepienia w ramach wizyty lekarskiej oraz 

wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonania 

szczepienia nie powinny być finansowane przez samorząd. 

• Koszty jednostkowe powinny objąć także koszty kampanii medialno-

społecznej oraz koszty edukacji personelu medycznego.  

• Jednocześnie konieczne jest określenie kosztów monitorowania 

efektywności programu przez realizatorów lub samorząd – poprzez 

określenie kosztu analizy danych uzyskanych z baz NFZ czy 

SANEPID.  
 



Nowoczesne, bezpłatne narzędzie 

pomocne w tworzeniu projektów 

zdrowotnych zgodnie z wymogami 

AOTMiT 

DobreProgramyZdrowotne.pl – portal samorządowych 

programów zdrowotnych 



www.dobreprogramyzdrowotne.pl  

http://www.dobreprogramyzdrowotne.pl/


- Kompleksowe ujęcie procesu tworzenia PPZ 

- bezpłatny dostęp do nowoczesnych narzędzi 

- udostępnienie zasobów (eksperci HTA, 

kalkulatory epidemiologiczne etc) 

- współpraca z JST  

Założenia  i najważniejsze cechy 





Kreator 







Podsumowanie  

• Samorządy są niezastąpione 

• Dzielmy się dobrymi praktykami 

• Konkludujmy w debacie publicznej 

• Zapraszamy do korzystania z naszych 

opracowań  

Dziękuje za uwagę 

Mail: tj.prycel@ceestahc.org 

 
mobile: +48 505 266 204 

mailto:TJ.PRYCEL@ceestahc.org
mailto:tj.prycel@ceestahc.org


TJ.PRYCEL@CEESTAHC.ORG 

+48 505 266 204 

Dziękuje za uwagę 

mailto:TJ.PRYCEL@ceestahc.org

