Agencja Oceny Technologii Medycznych

Opinia
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 13/2011 z dnia
o projekcie:
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie
wcześniaków zamieszkałych na terenie miasta
”
Po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej wyrażam pozytywną opinię o projekcie
programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie
wcześniaków zamieszkałych na terenie miasta
” realizowanym przez miasto
.
Istnieje wiele wtórnych dowodów naukowych potwierdzających efektywność
i bezpieczeństwo szczepionek przeciwko pneumokokom, również u dzieci poniżej 2 roku
życia. Szczepienia te są powszechnie akceptowane, zalecane przez ekspertów polskich
i zagranicznych, finansowane w wielu krajach europejskich oraz charakteryzują się wysokim
prawdopodobieństwem osiągnięcia kosztowej efektywności w systemach opieki zdrowotnej
państw rozwiniętych. Dzieci z grup ryzyka są w Polsce objęte obowiązkowym szczepieniem
przeciwko pneumokokom.
Oceniany program jest kontynuacją programu realizowanego w latach poprzednich.
Przedstawiony projekt programu obejmuje szczepienia przeciwko pneumokokom
w populacji niemowląt urodzonych poniżej 37 tygodnia ciąży z określonym
„wcześniactwem”, urodzonych w 2009, 2010 i 2011 roku. Stanowi to średnio
70–85 urodzonych noworodków w danym roku, spełniających określone kryteria.
Będą to dzieci urodzone w dwóch
szpitalach, z ciąż jednopłodowych
oraz bliźniaczych (2–3 rocznie). Projekt programu zakłada również akcję informacyjną
skierowaną do rodziców tych dzieci, ale nie przewiduje edukacji rodziców dzieci zdrowych.
Informacja o programie będzie dostępna w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu
Miasta
i wykonawcy programu, ale również obejmie bezpośrednie informowanie
matek przebywających po porodzie na oddziałach położniczych, zamieszczenie w miejscach
publicznych informacji wraz z numerem infolinii telefonicznej, przeprowadzenie wywiadu
w lokalnej telewizji z lekarzami odpowiedzialnymi za wykonanie szczepień, przygotowanie
ulotek informacyjnych dla rodziców pt. „Dlaczego warto szczepić dzieci przeciwko
pneumokokom” (jedynie 100 sztuk).
Brak jasnej informacji nt. wykonawcy programu. Projekt podaje sprzeczne informacje
nt. planowanego konkursu by potem wskazać konkretną poradnię pediatryczną.
Przedstawiony budżet programu, finansowanego w całości przez gminę Miasto
,
budzi pewne kontrowersje. Biorąc pod uwagę potrzebę zakończenia cyklu szczepień
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z poprzedniego roku oraz koszty medyczne i administracyjne działania programu w roku
bieżącym, przewidziane środki finansowe, mogą wystarczyć jedynie do zaszczepienia
od 30% do połowy przewidzianej populacji docelowej. W latach 2011–2014 na realizację
programu przewidziano 243 440 złotych.
Projekt programu przewiduje monitorowanie zainteresowania programem poprzez ocenę
liczby wcześniaków zaszczepionych, w stosunku do liczby nowonarodzonych, liczby rodziców,
którzy nie wyrazili zgody na szczepienie dziecka, liczby matek, które nie zostały
poinformowane o szczepieniach po porodzie. W programie będzie przeprowadzona także
ocena wskaźników epidemiologicznych dotyczących zakażeń pneumokokowych w grupie
wcześniaków w wieku 0–1 r.ż. oraz 2–4 r.ż. zamieszkałych na terenie miasta. Monitorowana
będzie także liczba dzieci, u których wystąpiły powikłania poszczepienne, ocena satysfakcji
rodziców z realizacji programu (badanie ankietowe po zakończeniu programu) oraz stosunek
kosztów zaplanowanych do wydatkowanych, ocena korzyści zdrowotnych (porównanie
kosztów profilaktyki do kosztów leczenia).
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