
     Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/354/2014  
               Rady Gminy Michałowice 

 z dnia 10 czerwca 2014 r. 
 
  

Zdrowotny program profilaktyczny: 
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie” 

  
  

§ 1 
Uzasadnienie realizacji Programu: 

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem 
grypy, przenoszonym 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 kilka razy, raz osiągając rozmiar pandemii. 
Najgroźniejszą 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 tys. ofiar w ludziach, 
wywołując zarażenia u 850 tysięcy osób.  

Grypa sama w sobie nie jest choroba 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 r. życia, rencistów.   

 
§ 2 

Cele programu 
1. Cel ogólny: 

Obniżenie liczby zachorowań na grypę u osób starszych oraz powikłań odgrypowych 
poprzez przebadanie i zaszczepienie przeciw grypie mieszkańców Gminy Michałowice.  

2. Cele szczegółowe: 
1) uniknięcie zachorowania,  
2) uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych,  
3) redukcja hospitalizacji, 
4) znacząca redukcja wizyt ambulatoryjnych.  

3. Oczekiwane efekty:  
1) zmniejszenie ilości zachorowań na grypę,  
2) zmniejszenie ilości powikłań pogrypowych. 

4. Mierniki efektywności:  
1) liczba osób, które zgłosiły chęć udziału w programie,  
2) liczba osób zaszczepionych. 

 
 



§ 3 
Adresaci programu: 

1. Adresatami programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Michałowice, które są:  
1) urodzone przed 1 stycznia 1950 r.,  
2) objęte opieką Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Gminy Michałowice, 
3) rencistami, 
4) rolnikami pobierającymi emerytury rolnicze.  

2. Tryb zapraszania do programu: plakaty w ZOZ, tablice ogłoszeniowe, informacja na 
stronie internetowej gminy.  

 
§ 4 

Termin realizacji programu: 
wrzesień-grudzień 2014 r.  
 

§ 5 
Opis i Metody Programu: 

1. Każda osoba, która spełnia kryteria z § 3 niniejszego załącznika, i która zgłosi się do 
siedziby Realizatora programu winna być przebadana w celu wykluczenia ewentualnych 
przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepiona.   

2. Realizator programu zobowiązany będzie do:  
1) przygotowania kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz promocji ww. programu,  
2) realizowania programu w dni powszechne od poniedziałku do piątku, które będzie 

obejmowało:  
a) konsultacje pielęgniarki,  
b) badanie lekarskie,  
c) wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę,  

3) monitorowania realizacji programu,  
4) prowadzenia rejestru prowadzonych szczepień wraz z potwierdzeniem uczestników 

programu o dokonanym szczepieniu, 
5) zabezpieczenia i archiwizacji dokumentów  zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
§ 6 

Monitorowanie i ewaluacja programu 
1. Monitorowanie przebiegu programu prowadzone będzie poprzez zbieranie informacji 

(danych) dostarczanych przez realizatora/realizatorów zadań, w drodze comiesięcznych 
sprawozdań. Posłuży ono do wykrycia potencjalnych zagrożeń bądź trudności w 
realizacji programu, co pomoże w ich wyeliminowaniu oraz skorygowaniu.  

2. Sprawozdania maja zawierać informacje: 
1) liczbę osób zgłosiło się do programu, 
2) liczbę zaszczepionych osób, 
3) liczbę aktywnych pacjentów.  

3. Kryteria oceny efektywności:   
1) wielkość populacji objętej programem,  
2) liczba osób, które zgłosiły się na szczepienie.  

4. Oczekiwane efekty:  
1) zmniejszenie ilości zachorowań na grypę, 
2) zmniejszenie ilości powikłań pogrypowych.  

 
 
 



§ 7 
Budżet Programu: 

Środki na realizacje programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Michałowice na rok 
2014 w Dziale 851 Rozdziale 85195 § 4300 w  kwocie 30.000,00 zł. Przewidywany koszt 
jednostkowy szczepionki wynosi 30 – 35 zł. Realizator będzie wykonywał program do 
wyczerpania przyznanych środków.  
   
              


