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Opinia
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 55/2010 z dnia
o projekcie programu zdrowotnego „Program zapobiegania
próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy
szkoły podstawowej w ramach Programu profilaktyki
i promocji zdrowia dla miasta
na lata 2010‐2015”
Po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej wyrażam pozytywną opinię o projekcie
programu zdrowotnego „Program zapobiegania próchnicy u dzieci uczęszczających do
trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej w ramach Programu profilaktyki i promocji
zdrowia dla miasta x
na lata 2010‐2015” przedłożonym przez miasto x
.
Planowane w ramach Programu działania są spójne z zaleceniami dotyczącymi profilaktyki
próchnicy dzieci przedszkolnych wynikającymi z odnalezionych wytycznych.
Proponowane przez oceniany program działania profilaktyczne wchodzą w skład programu
Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wykaz świadczeń przysługujący dzieciom i młodzieży
do ukończenia 18 roku życia; Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego oraz są zgodne z zadaniami określonymi w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2007‐2015 w ramach celu operacyjnego 11 „Intensyfikacji zapobiegania
próchnicy u dzieci i młodzieży".
Program wpisuje się w świadczenia zdrowotne realizowane przez NFZ. Zgodne z intencjami
autorów programu pacjent, u którego wykryje się zmiany chorobowe będzie miał
zapewnione leczenie w ramach NFZ, zarówno w podstawowej, jak i specjalistycznej opiece
zdrowotnej.
Program będzie monitorowany. Ale planowany monitoring nie został dokładnie opisany,
wymieniono jedynie dane, które będą zawarte w sprawozdaniu z realizacji Programu.
W projekcie zamieszczono ogólne dane dotyczące celów programu, uzasadnienia wyboru
problemu zdrowotnego, źródła finansowania i podmiotu realizującego, akcji informacyjnej
oraz sposobu monitorowania Programu. Nie podano jednak:


opisu poszczególnych działań oraz sposobu ich realizacji;



nie wyszczególniono oczekiwanych efektów wynikających z realizacji Programu;



nie podano wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
a także, nie uwzględniono danych kosztowych oraz sposobu optymalnego
wykorzystania dostępnych środków.
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W projekcie brak również wzoru dokumentu, w którym rodzice (opiekunowie dziecka)
wyrażą zgodę na udział dziecka w programie.
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