Agencja Oceny Technologii Medycznych

Opinia
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 15/2011 z dnia
o projekcie:
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
”
Po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej wyrażam pozytywną opinię o projekcie
programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy
”.
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 szczepień realizowanego w latach ubiegłych.
Ponadto, możliwe jest dalsze finansowanie programu w kolejnych latach.
Przedstawiony projekt programu wskazuje, że populację docelową stanowią dzieci 2 letnie,
urodzone w 2009 roku, zamieszkałe na terenie gminy
. Autorzy projektu docelową
populację oszacowali na ok. 491 dzieci. W minionym roku program rozpoczął się w lutym
i zaszczepionych zostało ponad 1200 dzieci w wieku 2–5 lat.
Realizatorem programu będzie Wydział Organizacyjno‐Prawny Urzędu Miejskiego w
i wybrany w drodze otwartego konkursu ofert Zakład Opieki Zdrowotnej. Informacja
na temat szczepień ma dotrzeć do rodziców poprzez ogłoszenia i ulotki.
Brak jest informacji na temat sposobu lub trybu wyboru szczepionki, która zostanie
wykorzystana w programie.
Przedstawiony budżet zakłada jedynie koszty medyczne związane z zakupem szczepionki,
nie uwzględniając pozostałych kosztów medycznych, administracyjnych ani kosztów
kampanii informacyjnej. Autorzy projektu całkowity koszt szczepień w roku 2011 szacują
na ok. 122 000 złotych, co wydaj się kwotą nie wystarczającą do wyszczepienia zakładanej
populacji docelowej.
Projekt przewiduje monitorowanie przebiegu programu szczepień poprzez ocenę liczby
dzieci w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym, liczby dzieci
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objętych programem szczepień oraz liczby dzieci, których nie zaszczepiono z powodu
przeciwwskazań zdrowotnych.
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