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Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy
Police po 65 roku życia
Głównym celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę w populacji osób po 65 roku
życia. Prowadzona przed każdym sezonem grypowym, profilaktyka polegająca na podawaniu
zaktualizowanej szczepionki przeciwgrypowej, przyczynia się do ograniczenia zachorowań na grypę,
zmniejsza śmiertelność związaną z jej powikłaniami, redukuje potencjalne skutki społeczne i
ekonomiczne grypy, a także przyczynia się do lepszego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w
warunkach epidemii.
W 2019 roku Gmina Police zleciało realizację zadania pn. „Program profilaktyki szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia” dla:
1. „POLVITA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siedlecka 2a w Policach.
2. ZOZ „Consulta” z siedzibą w Policach przy ul. Chodkiewicza 11.
3. „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1.
Powyższy program był realizowany 02 wrzesień- 16 grudzień 2019 r. w trzech przychodniach na terenie
Gminy Police. Kwota przeznaczona na realizację programu wynosiła 40.000 zł. Ze względu na duże
zainteresowanie zwiększono środki finansowe, ogółem wydano na realizację programu 32.331 zł.
Populacja objęta programem to ok. 1.000 osób, zaszczepionych zostało 801 osób (80,1%).

Profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i
ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób
współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police.
Cel ogólny i cele szczegółowe programu. Główne cele tego programu to:
1. Zachowanie trwałej abstynencji.
2. Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego.
3. Nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.
Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii to 18-24 miesiące. Pierwszy, podstawowy etap
psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakładach stacjonarnych i oddziałach dziennych trwa od
sześciu do ośmiu tygodni, natomiast w placówkach ambulatoryjnych od czterech do sześciu miesięcy.
Program zdrowotny realizowany przez „Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
Ośrodkiem
Terapii
Uzależnień
od
Alkoholu”
z
siedzibą
w
Szczecinie
przy
ul. Ostrowskiej 7. Powyższy program realizowany był od dnia 01 czerwca 2019 roku do dnia 12 grudnia
2019 roku, na podstawie umowy OR.8010.3.2019. Środki przeznaczone na realizację powyższego
programu w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w 100%.
Poszczególne zajęcia programowe trwały po 25 godzin każde, w których brali udział od 6 do 12 osób.

