
UCHWAŁA NR XXXVII/279/2018
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na rok 2018 pn. Program szczepienia 
profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Rudniki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się program profilaktyki zdrowotnej na rok 2018 pn.: Program szczepienia profilaktycznego 
przeciwko grypie osób po 60. roku życia w gminie Rudniki, zwanej dalej Programem, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/279/2018

Rady Gminy Rudniki

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

PROGRAM SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNEGO PRZECIWKO GRYPIE
OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA W GMINIE RUDNIKI

1. Wstęp

Grypa jest chorobą ogólnospołeczną. Możliwość zaszczepienia się przeciwko wirusom grypy może stanowić 
u osób powyżej 60 roku życia szanse na zdrowsze życie.

Szczepienie jest jedyną metodą, która może ustrzec przed zachorowaniem. Szczepienia powinny być 
powtarzane co roku ze względu na zmieniający się antygen wirusa powodującego zachorowania
i w konsekwencji inny rekomendowany przez WHO, skład szczepionki. Szczepienie przeciwko grypie należy 
przeprowadzić przed spodziewanym wystąpieniem epidemii grypy. Nowoczesne szczepionki nie zawierają 
żywych wirusów grypy, nie mogą więc spowodować zakażenia wirusem i zachorowania. Organizmy osób 
w starszym wieku po zaszczepieniu zyskują dużą ochronę przed niebezpiecznymi powikłaniami pogrypowymi.

2. Cele programu

1) Cel główny

Poprawa stanu zdrowia osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Rudniki poprzez obniżenie liczby 
zachorowań mieszkańców na wirus grypy dzięki przeprowadzeniu skutecznych szczepień.

2) Cele szczegółowe

- przebadanie i zaszczepienie jednorazową dawką w terminie od 10.09.2018 r.
do 10.12.2018 r. jak największej liczby osób po 60 roku życia zamieszkujących
na terenie Gminy Rudniki.

- uzyskanie możliwie największej frekwencji,

- zmniejszenie liczby powikłań pogrypowych,

- zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem ww. schorzeń.

3) Zmniejszenie ilości zachorowań na grypę i zmniejszenie ilości powikłań pogrypowych.

3. Adresaci programu

1) Oszacowanie populacji

W Gminie Rudniki zamieszkuje 2.187 osób spełniających kryteria kwalifikujące
do szczepień. Planuje się objecie szczepieniem wszystkich osób zainteresowanych, kwalifikujących się do 
programu. Szacunkowo przyjęto liczbę ok. 170 osób w roku 2018, co stanowi ok. 8 % osób kwalifikujących się 
do szczepień.

Szczepienia będą prowadzone do wyczerpania się całości środków przeznaczonych
na szczepienia.

2) Tryb zaproszenia do programu

Do uczestnictwa w programie zaproszeni będą mieszkańcy Gminy Rudniki. Informacje
o szczepieniu zostaną przekazane poprzez plakaty na tablice ogłoszeń w każdym sołectwie, na stronie 
internetowej oraz w siedzibach realizatorów programu zdrowotnego.

4. Organizacja programu 

Etap I – Opracowanie programu

Etap II – Realizatorami programu będą zakłady opieki zdrowotnej na terenie gminy Rudniki
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1) Ośrodek Zdrowia w Żytniowie – PWL Robert Bukalski

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RUDNIKI” – Tomasz Bogatko

Etap III – Realizacja programu:

1) Promocja programu

Realizacja zadań wynikających z programu zostanie poprzedzona kampanią informacyjno-edukacyjną 
(promocją programu) prowadzoną poprzez rozwieszanie plakatów na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach, 
w urzędzie oraz na stronie internetowej.

2) Zgłoszenia osób do realizatorów programu spełniających następujące kryteria:

a) wiek powyżej 60 lat,

b) zameldowanie na terenie Gminy Rudniki,

c) brak przeciwskazań lekarskich do szczepień.

3) Szczepienia bezpłatne i dobrowolne dla kwalifikujących się osób.

Realizatorzy programu winni posiadać wyspecjalizowaną kadrę i zdolności finansowe umożliwiające 
realizację programu oraz są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji realizacji programu w oparciu 
o wymogi określone w umowie.

Warunki niezbędne do realizacji programu:

a) Program szczepień będzie realizowany przez jednostki medyczne.

b) W programie będą użyte szczepionki przeciwko wirusowi grypy, zarejestrowane
i dopuszczone do obrotu w Polsce, wybrane na podstawie opinii lekarza specjalisty.

c) Szczepienia będą prowadzone przez personel medyczny - pielęgniarki posiadające ukończony kurs 
w zakresie wykonywania szczepień ochronnych pod nadzorem lekarskim.

d) Szczepienia będą realizowane w pomieszczeniach, które pod względem technicznym
i sanitarnym spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

e) Realizatorzy szczepień zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji z realizacji programu. Etap 
szczepień zostanie podsumowany przez realizatorów pisemną informacją
o przebiegu szczepień oraz liczbie zaszczepionych osób.

5. Koszty

1) koszt jednostkowy i źródła finansowania

Planuje się, że z budżetu gminy zostaną sfinansowane szczepionki oraz akcja promocyjna. Pozostałe koszty 
związane z podaniem szczepionki oraz koszty kwalifikacji pozostają
po stronie realizatorów szczepień.

2) Planowane koszty całkowite:

Środki na zakup szczepionek zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Rudniki na rok 2018 w grupie 
wydatków związanych z realizacją programu zdrowotnego w kwocie 10.000,00 zł. Koszt akcji informacyjnej 
nie przekroczy 1% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu.

6. Monitorowanie

Ocena zgłaszalności do programu zostanie dokonana na podstawie informacji uzyskanej
od realizatorów szczepień po ich zakończeniu.

7. Okres realizacji programu

Program będzie realizowany od 10 września 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

8. Zakończenie

Program ma charakter otwarty.
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