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Data wpływu 	  

Sygn. akt: 	  

wypelnia Agencja Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji 

Gmina Miejska Swidwin 

oznaczenie podmiotu składającego raport końcowy 
z realizacji programu polityki zdrowotnej 

Ranort końcowy 
z realizacji programu polityki zdrowotnej 

Nazwa programu polityki zdrowotnej: „Szczepienia przeciwko grypie osób po 65. roku 
życia-mieszkańców miasta Swidwin na lata 2018-
2020" 

Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: 
2018r.-2020r. 

Faktyczny okres realizacji nroramu polityki zdrowotnej: 
od 22.10.2018r. do 14.12.2018r. 

Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:') 

Celem głównym programu było zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusami grypy wśród mieszkańców miasta świdwin od 65. roku 
życia, mieszkających na terenie miasta Swidwin. 
Cele szczegółowe programu: zmniejszenie zachorowalności na grypę  wśród mieszkańców miasta Świdwin od 65.roku życia, 
zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców miasta Swidwin o grypie i jej powikłaniach oraz roli szczepień  ochronnych w profilaktyce 
chorób zakaźnych, uzyskanie możliwie najwyższej liczby osób uczestniczących w programie, zwiększenie liczby osób stosujących 
szczepienia przeciwko grypie. Cele założone w programie zostały osiągnięte częściowo. Działania przeprowadzone w trakcie trwania 
programu to między innymi: 
- rozpowszechnienie informacji na temat szczepień  oraz infekcji wirusem grypy, 
- edukacja na temat pozytywnych skutków szczepień  i profilaktyki grypy, 
-zaszczepienie 200 osób- mieszkańców miasta świdwin przeciwko grypie. 
Cele i mierniki nie zostały w pełni osiągnięte z uwagi na fakt, iż  w latach 2019-2020, pomimo iż  konkurs zarówno w 2019 jak i 2020 
roku, ogłaszany był  dwukrotnie, nie wpłynęła oferta dotycząca realizacji szczepień  w mieście Swidwin. 

Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej: 

W 2018 roku Gmina Miejska Świdwin zleciła realizację  zadania Pn.:,, Szczepienia przeciwko grypie osób po 65. roku życia-
mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020" podmiotowi leczniczemu wyłonionemu w drodze konkursu- Niepublicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej ‚„MI-MED.", ul. Wojska Polskiego 22c, 78-300 Świdwin. 
Program w 2018 roku obejmował  następujące interwencje: 
1) zakup szczepionek przez podmiot leczniczy, 
2) akcję  informacyjną, informowane o postępowaniu w przypadku wystąpienia NOP- Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych, 
3) kwalifikację  lekarską, edukacja na temat pozytywnych skutków szczepień  oraz profilaktyki grypy 
4) wykonanie szczepień, informowane o postępowaniu w przypadku wystąpienia NOP- Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych, 
5) przeprowadzenie ankiet oceniąjących poziom satysfakcji z realizacji programu, 
6) ocena satysfakcji z realizacji programu. 

Wyni mnnitrn1ynia i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:" 
W ramach ororamu 	Szczeoienia orzeciwko emie osób oo 65. roku życia-mieszkańców miasta Swidwin na lata 2018-2020" 
zaszczeniono 200 mieszkańców miasta snełniaiacych kryteria właczenia do Dro2ramu. co  stanowi 100% oonulacii zanlanowanei do 
udziału w ororamie (200 osób) i 7.9 % osób nowyżei 65. roku życia (2524). Nie odnotowano osób, które z2łosiły sie do oro2ramu. 
a nie zostały zaszczenione ze wz2ledu na yrzeciwwskazania zdrowotne. W 2018 roku liczba zachorowań  oraz nodeirzeń  zachorowań  
na 	yne w nowiecie świdwińskim u osób w wieku 65 lat i więcej wyniosła 104 osoby. W podmiocie leczniczym realizującym 
szczenienia w 2018 roku noza nroaramem zaszczeniono 180 osób. 
Elementem ororamu była również  edukacja zdrowotna dotyczaca nrofilaktyki arvDv orowadzona w trakcie wizyty lekarskiej. Trzy 
osoby soośród uczestników ororamu wskazały w ankiecie, iż  nie orzekazano im informacji na temat nozytywnych skutków 
szczenieni& nrofilaktyki jzrvDv i NOP. 98% osób szczepionych oceniło jakość  udzielonych świadczeń  w ramach programu jako 
bardzo dobre, pozostałe 2% jako dobre. 



Koszty realizacji nroramu polityki zdrowotne ji") 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018 rok- 10.000 A. 

Źródło finansowania" Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 
1.budżet jst./środki własne 10.000 zł  Nie dotyczy 

Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej 
Źródło finansowania „ Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 
1. budżet jstiśrodki własne 10.000 zł  Nie dotyczy 

Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej": 50,00 zł. 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji 
programu polityki zdrowotnej" 

Opis podjętych działań  modyfikujących:" 

Problem 1: Brak ofert na realizację  zadania w latach 2019 i 2020. 
Działanie modyfikujące: Konkurs ogłaszany był  dwukrotnie 
w każdym roku. 

Miejscowość  

Swidwin 

2.02.2021 rok 
Data sporządzenia raportu końcowego z 
realizacji programu polityki zdrowotnej 
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Data akceptacji raportu końcowego z 
realizacji programu polityki zdrowotnej 

BURM.  „ Z MII"STA 

oznaczenie i po" pis osoby akceptującej 
raport końco 	z realizacji programu 

polityki zdrowotnej" 

1)  Należy opisać, czy założony cel główny oraz cele szczegółowe zostały osiągnięte oraz w jakim stopniu nastąpiła realizac 
poszczególnych celów ze wskazaniem przyczyn, dla których niemożliwa była ewentualna pełna realizacja. Opis stopnia realizacji celów 
powinien uwzględniać  informacje na temat wartości mierników efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej. 
„° Należy wymienić  wszystkie wdrożone interwencje w danej populacji docelowej programu polityki zdrowotnej 
Ü')  W zakresie monitorowania, w przypadku programów polityki zdrowotnej, których realizację  rozpoczęto w dniu 30 listopada 2017 r. lub po tym dniu, 
należy wskazać  liczbę  osób zakwalifikowanych do udziału w programie polityki zdrowotnej, a także liczbę  osób, które nie zostały objęte działaniami 
programu polityki zdrowotnej z przyczyn zdrowotnych lub z innych powodów (ze wskazaniem tych powodów), liczbę  osób, które z własnej woli 
zrezygnowały w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej. W przypadku programów, których realizację  rozpoczęto przed dniem 30 listopada 
2017 r., dane wskazane w zdaniu poprzedzającym należy podać, o ile są  dostępne. Należy opisać  wyniki przeprowadzonej oceny jakości, w tym 
przedstawić  zbiorcze wyniki, np. wyrażony w procentach stosunek opinii pozytywnych do wszystkich wypełnionych przez uczestników programu 
polityki zdrowotnej ankiet satysfakcji z udziału w programie polityki zdrowotnej. W przypadku programów polityki zdrowotnej, dla których okres 
realizacji został  określony na czas dłuższy niż  jeden rok, powinno się  przedstawić  wyniki monitorowania z podziałem na poszczególne lata realizacji. 
W zakresie ewaluacji należy ustosunkować  się  do efektów zdrowotnych uzyskanych i utrzymujących się  po zakończeniu programu polityki zdrowotnej, 
m. in. na podstawie wcześniej określonych mierników efektywności odpowiadających celom programu polityki zdrowotnej. 
„'y w przypadku realizacji programu polityki zdrowotnej w raporcie końcowym z realizacji programu polityki zdrowotnej należy przedstawić  informację  
dla każdego kalendarzowego roku realizacji programu polityki zdrowotnej. 
Odpowiednio rozszerzyć  w przypadku większej liczby źródeł  finansowania albo problemów 

„y Należy przedstawić  poniesione koszty jednostkowe w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika programu polityki zdrowotnej, tam gdzie każdemu 
oferowany był  dokładnie ten sam zakres interwencji. W programach złożonych, zakładających wieloetapowość  interwencji, należy przedstawić  koszty w 
rozbiciu na poszczególne świadczenia zdrowotne, które oferowane były w ramach programu polityki zdrowotnej. 
„° Należy opisać  trudności, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposoby, w jaki z ostały 
rozwiązane. Należy opisać  krytyczne aspekty, przez które planowane interwencje w ramach programu polityki zdrowotnej lub część  tych 
interwencji nie mogły być  zrealizowane. 
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