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Raport końcowy 

z realizacji programu polityki zdrowotnej 

Nazwa programu polityki zdrowotnej: „Program Profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych 
przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia  

na lata 2018 – 2020” 

Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: 
 

2018-2020 

Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 
 

2018-2020 
 
Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:

 

 
Cel główny programu:  Poprawa stanu zdrowia i zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne u osób po 50 roku 
życia poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień wśród mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów. 
 
Cele szczegółowe programu:  
    - podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich celowości, 
      - redukcja zachorowań  na grypę w populacji objętej programem, 
      - uniknięcie powikłań pogrypowych, do których mogłoby dojść na skutek zachorowań, 
      - redukcja kosztów związanych z leczeniem grypy. 
Osiągnięcie powyższego możliwe było poprzez realizację działań profilaktycznych obejmujących przeprowadzenie szczepień 
ochronnych oraz edukację zdrowotną.  
Odbiorcami programu byli mieszkańcy gminy i miasta Odolanów w wieku od 50 roku życia. 
Biorąc pod uwagę liczebność populacji docelowej, frekwencję udziału w innych gminach realizujących podobny program 
profilaktyczny oraz posiadane środki finansowe możliwe było objęcie szczepieniami odpowiednio:  
                                    w roku 2018 ok. 590 osób, 
                                    w roku 2019 ok. 620 osób, 
                                    w roku 2020 ok. 640 osób. 

 
Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:

 

 

Każdy mieszkaniec z grupy docelowej spełniający warunki włączenia do programu mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw 

grypie. Dodatkowo przy okazji szczepienia personel biorący udział w interwencji przeprowadził działania z zakresu promocji zdrowia. 

Każdemu uczestnikowi programu zostały przedstawione informacje na temat dróg szerzenia, objawów, powikłań oraz przede 

wszystkim profilaktyki grypy sezonowej. Szczególną uwagę realizator programu zwrócił na edukację w zakresie takich zagadnień, jak: 

zachowania reżimu sanitarnego w przypadku kontaktów z osobami zainfekowanymi oraz postępowania w przypadku wystąpienia 

niepożądanego odczynu poszczepiennego, przestrzeganie zasad higieny, unikanie miejsc szczególnego ryzyka rozprzestrzeniania 

choroby oraz postępowanie w przypadku podejrzenia lub zakażenia grypą.  

Właściwa wizyta związana z podaniem szczepionki rozpoczynała się konsultacją lekarską (w celu wykluczenia przeciwwskazań)                  

i zakwalifikowaniem pacjenta do szczepienia. W razie wystąpienia czasowych przeciwwskazań związanych np. z chorobą został 

wyznaczony kolejny termin wizyty. Ponadto w trakcie konsultacji lekarskiej każdy uczestnik programu został poinformowany                      

o zagrożeniach związanych z zakażeniami grypowymi, powikłaniach, o samym szczepieniu oraz możliwej reakcji organizmu na podaną 

szczepionkę. Uczestnicy programu zostali także poinstruowani o sposobie postępowania w razie wystąpienia niepożądanego odczynu 

poszczepiennego - otrzymali informację o miejscu, gdzie można się zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych (już poza 

programem, w ramach świadczeń gwarantowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia) 

 



 

 

 

Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:
 

W ramach „ Programu Profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia” w roku 2018  
zaszczepiono 301 osób co stanowi 51% populacji zaplanowanej do udziału w programie, natomiast w 2019 roku zaszczepiono 298 
osób co stanowi 48% populacji zaplanowanej. Nie odnotowano osób, które zgłosiły się do programu, a nie zostały zaszczepione ze 
względu na przeciwskazania zdrowotne bądź inne. Nie zgłoszono powikłań poszczepiennych.   
W 2020 roku z powodu braku dostępności szczepionek i niemożnością przeprowadzenia szczepień program nie został zrealizowany. 
Elementem programu była również edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki grypy, polegająca na opracowaniu, wydaniu                            
i dystrybucji ulotek informacyjnych. 
W ramach programu przeprowadzono wśród beneficjentów anonimową ankietę dotyczącą poziomu satysfakcji z realizacji Programu. 
Analiza przeprowadzonych ankiet wykazała, że większość uczestników programu ocenia go dobrze lub bardzo dobrze. Nie udzielono 
żadnej odpowiedzi negatywnej.   
 
Ewaluacja: 
Celem głównym programu było zapobieganie zachorowaniom na grypę oraz zmniejszenie powikłań pogrypowych stanowiących 
zagrożenie dla życia wśród mieszkańców gminy i miasta Odolanów w wieku powyżej 50 roku życia. 
Z danych otrzymanych z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim dotyczących zachorowań na 
grypę w powiecie ostrowskim wynika, że każdego roku ilość zachorowań na grypę spada. 
 

Rok Ilość zachorowań na grypę 

2020 28 178 

2019 49 227 

2018 78 499 

 
Realizacja programu przyczyniła się  do zwiększenia dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków z budżetu państwa. 
Prowadzona w ramach programu edukacja zdrowotna przyczyniła się do zwiększenia wiedzy na temat profilaktyki grypy i zagrożeń 
związanych z zachorowaniami na grypę. 
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej:   2018 - 2020 

Źródło finansowania
 

2018 rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 
1. Budżet gminy i miasta Odolanów 18 060,00 zł ------------------- 

Źródło finansowania
 

             2019 rok 
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. Budżet gminy i miasta Odolanów 17 880,00 zł ------------------- 
Źródło finansowania

 

2020 rok 
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. Budżet gminy i miasta Odolanów 0,00 zł -------------------- 

Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej 
Źródło finansowania  Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. Budżet gminy i miasta Odolanów 35 940,00 zł ---------------------- 

2. ------------------------------------ ------------------ ---------------------- 

Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej  60,00 zł 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji 
programu polityki zdrowotnej 

Opis podjętych działań modyfikujących:
 

 

Problem 1:  
brak dostępności szczepionek  

Działanie modyfikujące:  
Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji programu 
uzależnione były od możliwości zakupu szczepionek 
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oznaczenie i podpis 

osoby sporządzającej raport końcowy z realizacji 

programu polityki zdrowotne 
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Data akceptacji raportu końcowego z 

realizacji programu polityki zdrowotnej 
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oznaczenie i podpis osoby akceptującej raport 

końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej 


