Warszawa, 8 listopada 2021 rok
SAMORZĄDOWE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ – PROFILAKTYKA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ
DLA DZIECI – CZAS NA DZIAŁANIE
Szanowni Państwo,
działania profilaktyczne są jednym z podstawowych narzędzi walki z pandemią, co
potwierdzają krajowe1 i międzynarodowe2 wytyczne medyczne, wskazujące na zasadność zwiększenia
ilości szczepień przeciw grypie u dzieci w dobie pandemii COVID-19. Wpływ ich zaszczepienia na
zachorowalność reszty społeczeństwa udowadniają dane z wielu krajów. Informacje z USA wskazują,
że zaszczepienie 20% dzieci zmniejszyłoby liczbę zachorowań na grypę w całej populacji USA o 46%, a
szczepienie 80% aż o 91%3. Istotne są również niezaprzeczalne ekonomiczne następstwa grypy.
Badania wskazują, że wskutek okresu wzrostu zachorowań na każde 100 zarażonych dzieci poniżej 3
r.ż. przypada 195 dni nieobecności rodziców w pracy 4.
Mimo istniejących dowodów naukowych, wspierających zasadność szczepienia dzieci przeciw
grypie, każdego roku w Polsce odnotowujemy bardzo niski procent zaszczepienia dzieci, wynoszący
zazwyczaj zaledwie 1%5.
Przykładem skutecznego działania profilaktycznego jest wprowadzany aktualnie „Program
profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków”.
Zakłada on zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w populacji docelowej u
dzieci w wieku 6-60 miesięcy, zamieszkałych na terenie Krakowa, w latach 2020-2023 poprzez
przeprowadzenie skutecznych szczepień. W jednym z sezonów planowane jest zaszczepienie nawet
ponad 7000 dzieci. Samorząd miasta zamierza skupić się również na zwiększeniu świadomości
społecznej na temat roli szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych, zwłaszcza grypy. Program
otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Przewiduje
się, że rozszerzenie profilaktyki wśród dzieci będzie miało wiele pozytywnych skutków odczuwalnych
w skali gminy, w tym spadek zachorowań, liczby hospitalizacji z powodu grypy oraz jej powikłań i ogólną
poprawę stanu zdrowia mieszkańców.
Program polityki zdrowotnej wdrażany w Gminie Miejskiej Kraków stanowi świetny przykład
proaktywnych działań, które jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmować celem
zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zwiększających bezpieczeństwo
epidemiologiczne, ograniczających ryzyko absencji w szkołach i obciążenia systemu ochrony zdrowia.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do podejmowania podobnych inicjatyw. Inspiracją przy tworzeniu
projektu programu polityki zdrowotnej może być pozytywnie zaopiniowany program krakowski (link)
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czy też modelowy program profilaktyki grypy wśród dzieci, opracowany przez Stowarzyszenie
CEESTAHC, dostępny na stronie OPZG oraz Stowarzyszenia CEESTACH (linki). W razie jakichkolwiek
pytań na temat procedury zatwierdzania projektów programów polityki zdrowotnej w obszarze
profilaktyki grypy możliwe jest również skontaktowanie się z OPZG (kontakt:
daria.trapszo@procontent.pl).
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Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest
poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o
zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach
Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej,
samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz
poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa
medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy
opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl.
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