UCHWAŁA Nr 629/2019
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców
powiatu poznańskiego” w 2019 roku (kontynuacja)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t. j.), w związku z uchwałą Nr 2152/2013
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
„Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”
oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.),
Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.
„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu
poznańskiego” w 2019 roku (kontynuacja) dla osób od 65 roku życia (tj. urodzonych
nie później niż 31 grudnia 1954 r.), zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Poznańskiego.
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się:
a) szczegółowe warunki konkursu ofert – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
b) projekt umowy – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
c) wzór formularza ofertowego – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego
w składzie:

a) Antoni Kalisz – Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji konkursowej,
b) Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa
Powiatowego, wiceprzewodnicząca Komisji konkursowej (w przypadku nieobecności –
zastępca Dyrektor Wydziału),

c) Anna Matuszak - Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego - członek Komisji
konkursowej,

d) przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego członek Komisji konkursowej,

e) pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego - członek
Komisji konkursowej.
2. Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 5
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

- Jan Grabkowski

..................................................

Wicestarosta

- Tomasz Łubiński

..................................................

Członek Zarządu - Piotr Zalewski

..................................................

Członek Zarządu - Antoni Kalisz

..................................................

Uzasadnienie
do uchwały 629/2019
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 30.08.2019 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) nakłada na jednostkę samorządu
terytorialnego obowiązek opracowania, realizacji oraz oceny efektów programów polityki
zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
W wyniku zdefiniowanego problemu zdrowotnego w Polsce jakim jest grypa sezonowa,
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu opracował
„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”
obejmujący profilaktykę i edukację zdrowotną w tym zakresie.
Powyższy Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
w Warszawie i został przyjęty do realizacji przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2152/2013
z dnia 2 września 2013 r.
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”
prowadzony jest od 2013 r., kontynuowany w latach 2015-2018. W wyniku realizacji pięciu edycji
„Programu” zaszczepiono 12 892 osoby, co stanowiło 86,6% populacji zaplanowanej do udziału
w programie (tj. 14 890 osoby). Na realizację 5 edycji Programu Powiat Poznański wydatkował
550 321,90 zł.
Dotychczasowe działania Powiatu Poznańskiego w zakresie profilaktyki grypy zostały
nagrodzone przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podczas
IX Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2017, która odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej
Polskiej, Powiat Poznański został uhonorowany tytułem „Lider w innowacjach w zakresie
profilaktyki grypy”.
Uzasadnieniem kontynuacji „Programu” w zakresie profilaktyki grypy w 2019 r. są dane
epidemiologiczne Państwowego Zakładu Higieny (PZH), z których wynika, że w Polsce w 2018 r.
zarejestrowano 5 239 293 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, co w stosunku do roku
2017 stanowi wzrost o 195 802 zachorowania.
W województwie wielkopolskim w 2018 r. zarejestrowano 725 597 zachorowań i podejrzeń
zachorowań na grypę, co w stosunku do roku 2017 stanowi wzrost o 31 657 zachorowań.
Z kolei Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (PSSE w Poznaniu)
odnotowała w 2018 r. na terenie powiatu poznańskiego i Poznania łącznie 97 398 zachorowań oraz
podejrzeń zachorowań na grypę, w 2017 r. takich zachorowań było 84 034 (wyjaśnienie: PSSE
w Poznaniu nie posiada danych statystycznych wyłącznie dla Powiatu Poznańskiego).

Należy podkreślić, że grypa wywoływana jest przez wirusy, a jej leczenie odbywa się głównie
objawowo. Profilaktyka zdrowotna prowadzona w formie szczepień ochronnych i edukacji
zdrowotnej jest zatem podstawowym narzędziem pozwalającym na minimalizację negatywnych

skutków wywołanych przez chorobę. Najczęstsze powikłania grypy to zapalenie ucha środkowego
oraz angina paciorkowcowa, może ona być także przyczyną ciężkich powikłań takich jak: zapalenie
płuc, zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
Szczepienie przeciw grypie rekomendowane jest przez Światową Organizację Zdrowia
i zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz. 104) znajduje się
ono w grupie szczepień ochronnych zalecanych, niefinansowanych ze środków znajdujących się
w budżecie MZ.
Mając na uwadze wzrost liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę
w powiecie poznańskim, wskazane jest podjęcie działań w zakresie profilaktyki grypy poprzez
przeprowadzenie programu polityki zdrowotnej w tym obszarze.
W 2019 r. program skierowany jest do osób od 65 roku życia tj. (tj. urodzonych nie później niż
31 grudnia 1954 r.), zameldowanych w powiecie poznańskim. Wysokość środków przeznaczonych
na realizację Programu: 120.000 zł.
Zgodnie art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej
dokonuje się w drodze otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

