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Opinia
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 52/2011 z dnia
o projekcie programu zdrowotnego
„Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grup
szczególnego ryzyka” w ramach „Miejskiego Programu Promocji
Zdrowia na rok 2011” realizowany przez Miasto
Po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej uważam, że projekt programu zdrowotnego
„Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka"
realizowany w ramach "Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” dotyczy
istotnego problemu zdrowotnego, jednakże w obecnej skrótowej formie nie można go
rekomendować.
Projekt programu nie został szczegółowo opisany. Nie określono większości istotnych dla
realizacji programu kwestii, w tym brak jest opisu problemu zdrowotnego, nie oszacowano
liczebności populacji podlegającej jednostce samorządu terytorialnego i populacji
kwalifikującej się do włączenia do programu, nie podano mierników efektywności programu,
nie opisano planowanych interwencji, kryteriów i sposobów kwalifikacji do programu, nie
przytoczono danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa planowanych interwencji.
Brak też danych epidemiologicznych dotyczących zachorowań na grypę na terenie Miasta
. Nie określono celu programu sczepień ochronnych przeciwko grypie. Podano
tylko bardzo ogólne cele „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011”.
Na oficjalnej stronie Miasta
odnaleziono informację, że program obejmuje swoim
działaniem mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. Wobec tego wg danych Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS) za rok 2010 populacja kwalifikująca się do programu to 10 341
osób. Przewiduje się wyłonienie podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu
w otwartym konkursie. Akcja informacyjna o programie będzie realizowana w postaci
plakatów, bilbordów, ulotek, informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta
oraz
komunikatów w lokalnych mediach. Nie przewidziano ewaluacji efektów programu.
Nie przedstawiono informacji na temat środków przeznaczonych na realizacje programu
szczepień profilaktycznych przeciw grypie. Z informacji odnalezionych w uchwale rady
Miasta
na realizacje wszystkich 11 programów zdrowotnych wchodzących
w skład „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” przeznaczono 190 000 PLN.
Wytyczne organizacji światowych (WHO), ogólno-europejskich (ECDPC), poszczególnych
krajów UE oraz państw Ameryki Północnej w większości rekomendują coroczne szczepienia
przeciwko grypie osób w podeszłym wieku, natomiast różnią się co do dolnej granicy wieku
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wyznaczającej korzyść z powszechnych szczepień w tej grupie. W większości krajów
europejskich i w Kanadzie szczepienia rekomendowane są osobom w wieku ≥65 lat,
natomiast w USA coroczne rutynowe szczepienia zaleca się już od 50. roku życia. Państwa
UE stosują zróżnicowane kryteria wiekowe, a przyjmowana wartość graniczna pozostaje
w zasadzie kwestią umowną. W polskim Programie Szczepień Ochronnych szczepienia zaleca
się osobom powyżej 55. roku życia (ze wskazań klinicznych i indywidualnych).
Skuteczność szczepień przeciwko grypie w grupie osób w podeszłym wieku, wg wytycznych
praktyki klinicznej, uważana jest za dowiedzioną, a korzyści przeważają nad potencjalnym
ryzykiem związanym z podawaniem szczepionki. Zarówno skuteczność, jak i efektywność
kosztowa szczepień w danym roku zależna jest od wielu czynników, takich jak dopasowanie
antygenowe szczepionki do krążącego wirusa, inwazyjność wirusa, stan epidemiologiczny
oraz odsetek zaszczepionych osób w populacji.
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