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Opinia
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 55/2011 z dnia
o projekcie programu zdrowotnego
„Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla dzieci” 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 dla dzieci” w ramach
"Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta
na 2011 rok”.
Oceniany program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie ma być kierowany do
wszystkich uczniów klas III i IV szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta
. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za rok 2010 populacja
kwalifikująca się do programu to ogółem 878 dzieci i liczba ta zgadza się z szacunkami
przedstawionymi w projekcie 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 w drodze konkursu. Jako wykonawcy zostali wskazani Urząd Miasta
,
zakłady opieki zdrowotnej oraz dyrektorzy
szkół podstawowych i miejskich
zespołów szkół. Celem programu jest obniżenie zachorowalności, powikłań pogrypowych
i umieralności z powodu grypy. Bezpośrednim efektem ma być popularyzacja profilaktyki
oraz bezpośrednie zmniejszenie ryzyka dla około 90% populacji dzieci kwalifikujących się do
programu. Jest to liczba osób adekwatna do środków zabezpieczonych na realizację programu
(18 000 PLN) w budżecie Miasta
. W projekcie nie wymieniono szczepionek
przeciwgrypowych dostępnych na terenie Polski, nieznane są również kryteria wyboru
konkretnej interwencji.
Nabór uczniów do programu odbędzie się przy współudziale dyrektorów
szkół
podstawowych i miejskich zespołów szkół na terenie miasta
, wydziału Edukacji
Urzędu Miasta
oraz rodziców/opiekunów dzieci docelowej grupy wiekowej. Nie
zaplanowano monitorowania realizacji programu. Bezpośrednią koordynacją zajmować się
będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta
.
W odniesieniu do dzieci powyżej 2. roku życia wytyczne organizacji światowych (WHO
i ECDPC) nie rekomendują corocznych szczepień dzieci zdrowych. Z drugiej jednak strony
wytyczne amerykańskie, w tym American Academy of Pediatrics (AAP), rekomendują
rutynowe coroczne szczepienia przeciwko grypie wszystkich dzieci w wieku od 6 mies. do 18
r. ż. Polski Program Szczepień Ochronnych uwzględnia wśród szczepień zalecanych
zaszczepienie przeciwko grypie dzieci zdrowych w wieku od 6 miesiąca do 18 roku życia ze
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wskazań epidemiologicznych. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce rekomenduje
szczepienie dzieci od 6 do 23 miesiąca życia ze wskazań medycznych oraz dzieci starszych
(uczęszczających do szkół, przedszkoli) ze względów epidemiologicznych.
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