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Opinia
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 54/2011 z dnia
o projekcie programu zdrowotnego
„Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie” w ramach „Programu
profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
na 2011 rok”
realizowanym przez Miasto
Po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej wyrażam pozytywną opinię o projekcie
programu zdrowotnego „Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie” w ramach "Programu
profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
na 2011 rok”.
Oceniany program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie ma być kierowany do
populacji mieszkańców Miasta
, którzy skończyli 60 i więcej lat. Według danych
samorządu jest to 10 441 mieszkańców. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
wskazują na populację 9 800 osób kwalifikujących się do programu.
W ocenianym projekcie programu zabrakło opisu problemu zdrowotnego, lokalna sytuacja
epidemiologiczna grypy została przedstawiona bardzo pobieżnie. Organizacja programu jest
opisana skrótowo, nie ma harmonogramu planowanych działań. Realizator szczepień zostanie
wyłoniony na drodze konkursu. Jako wykonawcy zostali wskazani Urząd Miasta
oraz zakłady opieki zdrowotnej. Celem programu jest obniżenie zachorowalności, powikłań
pogrypowych i umieralności z powodu grypy. Bezpośrednim efektem ma być popularyzacja
profilaktyki oraz bezpośrednie zmniejszenie ryzyka dla około 10% populacji kwalifikującej
się do programu. Jest to liczba osób adekwatna do środków zabezpieczonych na realizację
programu (30 000 PLN) w budżecie Miasta
. W projekcie nie wymieniono
szczepionek przeciwgrypowych dostępnych na terenie Polski, nieznane są również kryteria
wyboru konkretnej interwencji. Informacje na temat szczepień profilaktycznych zostaną
umieszczone w lokalnych środkach masowego przekazu (gazety, radio, Internet, tablice
ogłoszeń). Nie zaplanowano monitorowania realizacji programu. Bezpośrednią koordynacją
zajmować się będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta
.
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
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).
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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.

2/2

