Uchwała Nr 136/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego
na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 1
i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), Rada
Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
1. Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do przeprowadzenia konkursu ofert.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 136/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2016 roku
Zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy
w zakresie

zapewnienia

równego dostępu do świadczeń opieki

zdrowotnej należy

w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Załącznik do Uchwały Nr 136/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2016 roku
/

Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok
Wstęp.
§1
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, jednym z zadań własnych gminy jest zapewnienie
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie to jest realizowane poprzez
opracowywanie i realizację programów polityki zdrowotnej, do których zaliczyć należy
programy profilaktyki zdrowotnej, które pozwalają na wczesne wykrywanie i leczenie
chorób. Od lipca 2015 do grudnia 2015 r. na terenie Gminy Celestynów realizowany był
Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego. Niniejszy program jest jego
kontynuacją.

I. Opis problemu zdrowotnego i epidemiologia.
§2
Współczesna wiedza medyczna pozwala na wyodrębnienie szeregu chorób układu
oddechowego m.in. gruźlicy, astmy, zaplenia płuc. Co ważne odnotowuje się, coraz większą
liczbę zachorowań na choroby przewlekłe układu oddechowego, które jeszcze kilkadziesiąt
lat temu nie były wyodrębnione, jako oddzielne jednostki chorobowe. Jedną z nich jest
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Jak wskazują autorzy Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2007 – 2015 w Polsce tylko na POChP choruje, co dziesiąta osoba powyżej
30 roku życia, zaś liczba chorych jest szacowana na 2 miliony osób. Niestety według ocen
specjalistów tylko u 1/3 chorych POChP została zdiagnozowana. Dlatego też Gmina
Celestynów mając na uwadze znaczenie problemu chorób układu oddechowego opracowała
stosowny program profilaktyczny. Jest to ważne, bowiem na terenie Gminy Celestynów nie
jest świadczona usługa medyczna w postaci poradni pulmonologicznej prowadzonej w
ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowotnym. Dlatego też możliwość
skorzystania z badań spirometrycznych wraz z konsultacją przeprowadzoną przez lekarza

pulmonologa na terenie Gminy Celestynów pozwoli na diagnostykę i ewentualne wczesne
wykrycie chorób układu oddechowego wśród mieszkańców.

II. Cele programu.
§3
1. Program ma na celu wczesne wykrycie chorób układu oddechowego m.in. astmy, POChP
(przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) wśród mieszkańców Gminy Celestynów. Wczesna
diagnostyka pozwala na zastosowanie właściwych metod leczenia w odniesieniu do
poszczególnych jednostek chorobowych.
2. Ponadto realizacja programu ma prowadzić do:
1) edukacji zdrowotnej mieszkańców Gminy Celestynów, a tym samym podniesienia
świadomości zdrowotnej uczestników programu;
2) przeciwdziałania powikłaniom w przypadku zbyt późnego wykrycia choroby.
3. Oczekiwany efekt to zwiększenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, poprzez
ułatwiony dostęp do lekarza pulmonologa i badania specjalistycznego. Pozwoli to na
wczesne wykrycie przypadków zachorowań m.in. na POCHP.
III. Obszar i populacja podlegająca realizacji programu.
§4
Program będzie realizowany na terenie Gminy Celestynów, położonej w środkowej Polsce,
na terenie województwa mazowieckiego. Na terenie Gminy Celestynów mieszka obecnie
ponad 11 500 osób.

IV. Adresaci programu.
§5
1. Adresatami programu są osoby dorosłe oraz dzieci będące mieszkańcami Gminy
Celestynów, u których występują następujące objawy:
1) duszności utrzymujące się powyżej 2 miesięcy;
2) kaszel trwający powyżej 8 tygodni.
2. Ponadto udział w programie mogą wziąć osoby, u których konieczność wykonania badania
spirometrycznego wraz z wywiadem lekarza pulmonologa, wskaże lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej.
3. Adresaci programu będą zapraszani do programu poprzez:
1) informacje na stronie internetowej realizatora programu;
2) informacje na stronie internetowej Gminy Celestynów;
3) informacje na tablicach ogłoszeń;

4) plakaty w siedzibie realizatora programu.

V. Świadczenia w ramach programu.
§6
1. W ramach programu wykonane zostanie badanie spirometryczne, poprzedzone wywiadem
przeprowadzonym przez lekarza pulmonologa i sprawdzeniem dokumentacji medycznej,
którą dysponuje uczestnik programu.
2. Wykonane badanie spirometryczne zostanie opisane przez lekarza pulmonologa.
3. Na podstawie wyniku badania, przedstawionej
dokumentacji
medycznej,
przeprowadzonego wywiadu, uczestnik programu otrzyma wskazania od lekarza
pulmonologa co do dalszego postępowania.
4. Uczestnikom programu zostaną również przekazane informacje przez lekarza na temat
zdrowego trybu życia, eliminacji czynników ryzyka np. palenia papierosów i wręczone
materiały informacyjne.
VI. Realizator programu.
§7
1. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art.48 b
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
2. Realizator musi dysponować wyspecjalizowanym personelem medycznym: lekarz
pulmonolog, pielęgniarka, a także posiadać odpowiedni sprzęt medyczny w postaci
spirometru.
VII. Koszty realizacji programu.
§8
1. Koszty realizacji programu będą wynosić 7 800,- zł. Środki na realizację programu zostaną
zabezpieczone w budżecie Gminy Celestynów.
2. Przewidywany koszt jednostkowy za badanie, opis, wywiad lekarza pulmonologa i
wskazanie co do dalszego postępowania wynosi: 65,- zł.
3. Realizator programu będzie wykonywał program do wyczerpania przyznanych środków.
VIII. Monitorowanie i ewaluacja programu.
§9
1. Monitorowanie realizacji przebiegu programu będzie się odbywać, poprzez dostarczenie
comiesięcznych sprawozdań przez realizatora programu.
2. Sprawozdanie będzie zawierać informację na temat osób, które zgłosiły się do
uczestnictwa w programie, liczby wykonanych badań, ze wskazaniem liczby badań

prawidłowych, jak i badań wykazujących zmiany chorobowe.
3. Monitoring pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń lub trudności.
4. Ocena efektywności programu zostanie przeprowadzona w oparciu o sprawozdanie,
przedłożone przez realizatora po zakończeniu programu, w szczególności w oparciu o
liczbę osób, które zgłosiły uczestnictwo w programie, liczby wykonanych badań.
5. Wśród uczestników realizator przeprowadzi badanie ankietowe dotyczące stanu wiedzy i
satysfakcji w związku z udziałem w programie.

IX. Okres realizacji programu.
§ 10

1. Program

jest

kontynuacją

Gminnego Programu

Profilaktyki

Chorób Układu

Oddechowego z 2015 r. i będzie realizowany w okresie od marca 2016 roku do grudnia
2016 roku.
2. Przewidziana jest kontynuacja programu w latach przyszłych w ramach posiadanych
środków finansowych.

