
DrukNr //63 12019 
z dnia k j  czerwca 2019 r. 

Sprawozdanie z realizacji 
,,Programu profilaktyki zakaie6 pneumokokowych w Eodzi" 

finansowanego z budietu miasta Eodzi w 2018 r. 

,,Program Profilaktyki zakazeli pneumokokowych w Lodzi" by1 realizowany na 
podstawie uchwaly Nr LXXIII/1993/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2018 r, w sprawie 
przyjqcia ,,Programu Profilaktyki zakazen pneumokokowych w Lodzi". 

Koordynatorem Programu ze strony Miasta Lodzi byt Wydziai Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departarnencie Polityki Spotecznej i Zieleni Urzqdu Miasta Lodzi, 
a realizatorami dzidiui podmioty lecznicze wytonione w konkursie ofert. 

1. GMwne cele programu: 

Obniienie ryzyka ciezkiego przebiegu zakazen pneumokokowych, nosicielstwa bakterii, 
powikiah po zakaieniu, a takze koszt6w zwiqzanych z leczeniem ww. schorzen u dzieci 
4-letnich zamieszkatych na terenie Miasta Lodzi poprzez przeprowadzenie szczepien 
przeciwko pneumokokom. 

2. Grupa objqta programem: 

Szczepieniami przeciwko pneumokokom objqto dzieci zamieszkaie na terenie miasta Lodzi, 
kt6re w 2018 roku ukonczyky 4 lata, kt6rym nie przysluguje prawo do bezplatnej szczepionki 
z tytutu przydzielenia ich do grupy ryzyka os6b narazonych w spos6b szczegolny 
pneumokokami. 

3. Realizatorzy szczepien: 

Szczepienia przeciwko pneumokokom realizowano w 2018 r. tqcznie w 33 przychodniach 
POZ prowadzonych przez 7 roznych podmiot6w leczniczych. WSr6d nich znalazio sie 
6 publicznych podmiotow leczniczych oraz 1 placowka niepubliczna. 

1) Miejskie Centrum Medyczne ,,Widzewn w Lodzi - przychodnie: 
ul. Elsnera 19, 
ul. Sacharowa 21a; 

2) Miejskie Centn~m Medyczne ,,PolesieN w Lodzi - przychodnie: 
przychodnia nr 31, ul. Skiodowskiej -Curie 15/17, 
przychodnia nr 32, ul. Cmentarna 10a, 
przychodnia nr 33, ul. Kasprzaka 27, 
przychodnia nr 35, ul. Wilehska 25, 
przychodnia nr 36, ul. Olimpijska 7a, 
przychodnia nr 37, ul. Kusocinskiego 140a, 
przychodnia nr 39, ul. Maratohska 71; 

3) SALVE Sp. z 0.0. w Lodzi - przychodnie: 
ul. Struga 3, 
ul. Rzgowska 50A, 
ul. Wujaka 5, 
ul. Lagiewnicka 53; 

4) Centrum Medyczne im, dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. - przychodnie: 



ul. Piotrkowska 113, 
ul. Rewolucji 1905r. 54; 

5) Miejskie Centrum Medyczne ,,G6maV w Lodzi - przychodnie: 
ul. Rzgowska 170, 
ul. Felinskiego 7, 
ul. Tatrzahska 109, 
ul. Cieszkowskiego 6, 
ul. Odrzahska 29; 

6) Miejskie Centrum Medyczne ,,BdutyW w Lodzi - przychodnie: 
ul. Bydgoska 17121, 
ul. Wielkopolska 55, 
ul. Traktorowa 61, 
ul. Snycerska 113, 
ul. Sierakowskiego 67a, 
ul. Marynarska 39, 
ul. Majzela Eliasza Haima 3, 
ul. Libelta 16, 
ul. Murarska 4, 
ul. Motylowa 4, 
ul. Nastrojowa 10; 

7) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Lodzi - przychodnie: 
ul. Lecznicza 6, 
ul. Zarzewska 56/58. 

4. Wykonanie szczepien: 

Szczepienia prowadzono w wyznaczonych przychodniach, do ktorych mieszkahcy todzi 
zglaszali siq spontanicznie, bez wzglqdu na miejsce zamieszkania i zadeklarowania 
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Kaide dziecko przed zaszczepieniem byio badane przez lekarza w przychodni 
prowadzgcei szczepienia. . " 

Rodzice I opiekunowie dzieci uczestniczyli w rozmowach edukacyjno - informacyjnych 
na temat szczepienia oraz obowiqzkowo wyrazali pisemnq zgodq na zaszczepienie 
dziecka. 
Realizatorzy szczepien byli zobowigzani do: 
- zabezpieczenia wantnk6w organizacyjnych do przeprowadzenia szczepien 

(zapewnienia punktu szczepien oraz gabinetu lekarskiego, zapewnienia . - 
jednorazowego sprzqtu medycznego zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, 
zapewnienia fachowego personelu medycznego oraz umozliwienie wytypowanym 
osobom udzialu w szkoleniu na temat zakazen pneumokokowych organizowanym 
przez Urzqd Miasta Lodzi), 

- prowadzenia na biezqco rejestru os6b zaszczepionych, 
- prowadzenia dokumentacji medycznej (zagwiadczenie lekarskie kwalifikujqce 

do szczepien, zgody na wykonanie szczepienia), 
- przekazania i zebrania od rodzicow 1 opiekun6w dzieci zaszczepionych w ramach 

programu anonimowych ankiet satysfakcji uczestnika programu. 
Szczepienia prowadzono w okresie wrzesien - grudzieh 201 8 r. 
Szczepienia przeciwko pneumokokom wykonywano trzynastowalentnq szczepionkq 
skoniugowanq, polisacharydowq. Bylo to szczepienie jednorazowe. 
Dane dotyczqce liczby dzieci biorqcych udziai w programie: 
- Liczba dzieci, kt6re zgiosily siq do programu: 302, 



- Liczba dzieci zakwalifikowanych do szczepienia zgodnie z przyjqtymi kryteriami 
formalnymi: 287, 

- Liczba dzieci zakwalifikowanych do szczepienia przez lekarza: 248, 
- Liczba dzieci zaszczepionych: 248, 
- Liczba rodzicbw I opiekunow dzieci, kt6rzy zostali poinfonnowani o problematyce 

pneurnokokowej : 574. 

5. Informacja o programie: 

Informacja o programie byla rozpowszechniana za pomocq: 
informacji przekazanych do medi6w (prasa, media elektroniczne), 
informacii umieszczonych na stronie internetowei Urzedu Miasta Lodzi, 
informacji urnieszczon;ch w podmiotach leczniciych (ulotki, plakaty), 
informacji w miejskich przedszkolach (ulotki, plakaty) 
informacji wygwietlanych wewnqtrz pojazd6w transportu zbiorowego w rniegcie todzi 
na monitorach LCD. 

W rarnach programu przeprowadzono rowniez szkolenie dla personelu medycznego plac6wek 
realizujqcych zadanie, opracowano i wydrukowano ulotki informacyjno - edukacyjne oraz plakat 
o tematyce szczepieri i zakazen pneumokokowych. 

6 .  Finansowanie programu: 

Realizacjq programu sfinansowano ze Srodk6w budietu Miasta todzi na rok 2018 - dzial 
851, rozdzial 85149, 5 4300, kod zadania 2240051. 
Zaplanowane Srodki wynosiiy 200 000,OO zl. 

Wykonanie programu (stan na dzien 31.12.2018 r.) wynioslo 199 758,20 zl (99,9%) w tym: 
- przeprowadzenie szczepien profilaktycznych: 192 420,OO zl, 
- dzialania informacyjno-edukacyjne: opracowanie treSci broszury edukacyjnej dla rodzicow, 
druk broszury, szkolenie dla personelu medycznego, emisja planszy informacyjnej 
w pojazdach MPK - 7 338,20 zl. 

Zwroty niewykorzystanych dotacji wplynqly do budzetu Miasta Lodzi w 2019 roku 
i wynios'ry 121 005,OO zl. 
Wykonanie prograrnu po uwzglqdnieniu zwrotow wynioslo 78 753,20 z'r(39,0%). 

~ r e d n i  koszt udzialu jednej osoby w programie wynibsl 287,96 zk. 


