
Druk Nr /16 4 12019 
z dnia d9 GWYA-W~ ,9&91/, 

Sprawozdanie z realizacji 
,,Programu Szczepien Ochronnych todzian Przeciw Grypie" 

finansowanego z budietu miasta todzi w 2018 r. 

,,Program Szczepien Ochronnych Lodzian Przeciw Grypie" by1 realizowany 
na podstawie uchwaiy Nr XXIXi576108 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 marca 2008 r. 
w sprawie przyjecia ,,Programu Szczepien Ochronnych Lodzian przeciw Grypie" (zmienionej 
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LVIIIl1095109 z dnia 27 maja 2009 r. 
oraz Nr LXXl1349109 z dnia 16 grudnia 2009 r.). 

Koordynatorem Programu ze strony Miasta Lodzi by1 Wydzid Zdrowia i Spraw 
Spotecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta Lodzi, 
a realizatorami dziatah podmioty lecznicze wytonione w konkursie ofert. 

1. GMwne cele programu: 

Zmniejszenie liczby zachorowari na grype i wystqpowania powiktan pogrypowych. 

2. Grupa objqta programem: 

Szczepieniami przeciw grypie objqto lodzian od 65 roku zycia oraz osoby z grup ryzyka 
uprawnione do bezplatnych szczepien: 

bezdomni przebywajqcy w schroniskach, 
osoby zamieszkujqce w domach pomocy spotecznej, 
pracownicy socjalni Miejskiego OSrodka Pomocy Spokecznej, 
pracownicy dom6w pomocy spolecznej, 
pracownicy plac6wek opiekwiczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, 
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lodzi, 
funkcjonariusze Strazy Miejskiej w Lodzi. 

3. Realizatorzy szczepien: 

Szczepienia przeciw grypie realizowano w 2018 r. iqcznie w 35 przychodniach POZ 
prowadzonych przez 7 r6znych podmiot6w leczniczych. WSrbd nich znalazlo siq 
6 publicznych podmiot6w leczniczych oraz 1 plac6wka niepubliczna. 

1) Miejskie Centrum Medyczne ,,Widzewn w Lodzi - przychodnie: 
ul. Elsnera 19, 
ul. Sacharowa 21a, 
Al. Pilsudskiego 157; 

2) Miejskie Centrum Medyczne ,,Polesiem w Lodzi - przychodnie: 
przychodnia nr 31, ul. Sktodowskiej -Curie 15117, 
przychodnia nr 32, ul. Cmentarna 10a, - .  
przychodnia nr 33, ul. Kasprzaka 27, 
orzvchodnia nr 34, ul. Garnizonowa 38, . . 
przychodni nr 34 - filia, ul. Srebrzflska 75, 
przychodnia nr 35, ul. Wilenska 25, 
przychodnia nr 36, ul. Olimpijska 7a, 
przychodnia nr 37, ul. Kusocinskiego 140a, 
przychodnia nr 39, ul. Maratonska 71; 



3) Miejskie Centrum Medyczne ,,Goma" w Lodzi - przychodnie: 
ul. Rzgowska 170, 
ul. Felinskiego 7, 
ul. Tatrzariska 109, 
ul. Cieszkowskiego 6, 
ul. Odrzariska 29; 

4) Miejskie Centrum Medyczne ,,Batutyn w Lodzi - przychodnie: 
ul. Bydgoska 17/21, 
ul. Wielkopolska 55, 
ul. Traktorowa 6 1, 
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; 

5) Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. - przychodnie: 
ul. Pr6chnika 1 1, 
ul. Piotrkowska 113, 
ul. Lumumby 14, 
ul. Rewolucji 1905r. 54; 

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

7) ,,Kamien Milowy" Sp. z 0.0. - przychodnia ul. Kraszewskiego 719 w Lodzi. 

4. Wykonanie szczepieh: 

Szczepienia prowadzono w wyznaczonych przychodniach, do ktorych mieszkancy Lodzi 
zglaszali sic spontanicznie, bez wzgledu na miejsce zamieszkania i zadeklarowania 
do lekarza poditawowej opieki zdrowotnej. 
Mieszkahcy Lodzi na szczepienia zglaszali siq z dowodem toisarnoSci (osobistym, 
legitymacjq rencisty, emeryta). 
Kaida osoba przed zaszczepieniem byta badana przez lekarza w przychodni prowadzqcej 
szczepienia. 
Realizatorzy szczepien byli zobowipani do: 
- zabezpieczenia warunkow organizacyjnych do przeprowadzenia szczepieli 

(zapewnienia punktu szczepien oraz gabinetu lekarskiego, zapewnienia 
jednorazowego sprzqtu medycznego zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, 
zapewnienia fachowego personelu medycznego, tj. co najmniej jednego lekarza 
i jednej pielqgniarki w kaidej przychodni wykonujqcej szczepienia), 

- prowadzenia na biezqco rejestru osob zaszczepionych, 
- prowadzenia dokumentacji medycznej (zaiwiadczenie lekarskie kwalifikujqce 

do szczepieh). 
Szczepienia prowadzono w okresie sierpien - grudzien 2018 r. 
Szczepienia przeciw grypie wykonywano szczepionkq czterowalentnq. 
Og6tem zaszczepiono 8 191 os6b, w tym: 



- 7821 osbb w wieku od 65 roku zycia, 
- 63 osoby z innych grup uprawnionych do bezpiatnych szczepieli, 
- 306 pensjonariuszy DPS, 
- 1 pracownika DPS. 

5. Informacja o programie: 

Informacja o programie byia rozpowszechniana za pomoc*: 
informacji przekazanych do medi6w (prasa, media elektroniczne), 
informacji umieszczonych na stronie intemetowej Urzqdu Miasta Lodzi, 
informacji umieszczonych w podmiotach leczniczych. 

6. Finansowanie programu: 

Realizacjq programu sfinansowano ze Srodkbw budzetu Miasta Lodzi na rok 2018 - dzia4 
851, rozdziai 85149, 5 2780, kod zadania 2166702. 
Zaplanowane Srodki wynosiiy 345 060,OO zi . 
Wykonanie programu wyniosio 321 340,OO zi, tj. 93,1% zaplanowanych Srodkbw. 
~ r e d n i  koszt udziaiu jednej osoby w programie wynibsl39,23 zi. 


