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  Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, w związku 

z wymogiem ustawowym dokonywania przez Powiat oceny efektów programów polityki 

zdrowotnej realizowanych w ramach prowadzonych przez Powiat działań w zakresie opieki 

zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej 

ze środków publicznych, uprzejmie proszę o przedstawienie: 

 

1. Efektów realizowanych programów profilaktyki zdrowotnej pod względem osiągania 

w okresie ich realizacji założonych celów, polegających na poprawie stanu zdrowia 

określonej grupy świadczeniobiorców, w zakresie stosowanych szczepień przeciwko 

pneumokokom dla dzieci, przeciw HPV dla danej populacji dziewcząt oraz przeciw 

grypie, według kryteriów skuteczności i bezpieczeństwa zdrowotnego odbiorców 

szczepień. 

 

2. Wyników analizy i oceny wykrywanych określonych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców powiatu oraz czynników powodujących ich zmiany z podziałem 

na gminy, z którymi przeprowadzono wymagane ustawowo konsultacje 

poprzedzające ich rozpoznanie. 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 Zgodnie z ustawą  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych, przystąpienie do opracowania i realizacji programów polityki zdrowotnych 

powinno wynikać i być poprzedzone analizą rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.  

Zgodnie z katalogiem pojęć ustawowych określonych w art. 5 pkt. ustawy w pkt. 29a) 

określa program polityki zdrowotnej jako – zespół zaplanowanych i zamierzonych 

działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i 

uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, 

polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz 

poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, 

realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Art. 8 ustawy stanowi, iż cyt.: 

„Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 

1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu 

– po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. (...)”. 

 

 Według opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), 

program zdrowotny realizowany przez Powiat w zakresie szczepień HPV należy od samego 

początku planować, organizować i wdrażać w takiej postaci, żeby można było ocenić jego 

efektywność. Zdaniem Agencji ponieważ niepewność dotycząca czasu trwania odporności 

jaką gwarantują szczepienia, jak również rzeczywistego efektu na zapobieganie zmian 

przedrakowych rozwijających się w kilkunastoletnim okresie tzw, „przedinwazyjnym”, może 

znacząco wpływać na dowody efektywności kosztowej, niezbędny jest skrupulatny 

monitoring skuteczności i bezpieczeństwa programu. 

 Ważnym jest, dla zachowania zasad transparentności wydatkowania środków 

publicznych, wykazania ich celowego i efektywnego wykorzystania, aby takowy monitoring 

własny, niezależny od instytucji medycznych prowadzony był przez Powiat, którego wyniki 

powinny być znane radnym oraz podane do publicznej wiadomości. 



 

 Wskazane w powiatowym programie zdrowotnym mierniki efektywności 

określają wskaźniki, które odnoszą się jedynie do wielkości zgłaszalności do 

programu dzieci, ilość zaszczepionych odbiorców w danej populacji wiekowej osób, 

nie zaś do oczekiwanych efektów, które powinny być spójne z założonymi celami, 

osiągalnych w przewidzianym dającym się określić terminie. Wprowadzenie 

powszechnych szczepień przeciwko np. HPV wymaga badania oceny długoterminowej 

skuteczności oraz bezpieczeństwa, w celu optymalizacji sposobu realizacji programu 

zdrowotnego i jego kosztów. 

 W świetle powyższych faktów i stanu prawnego, niniejsza interpelacji jest jak 

najbardziej słuszna i zasadna.  

 

 

  Z poważaniem 
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