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Opinia  
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

nr 188/2012 z dnia 17 września 2012 r. 
o projekcie programu zdrowotnego „Profilaktyczna opieka 

zdrowotna nad uczniami”, realizowanego przez miasto Katowice 
 

Po zapoznaniu się z opinią Rady Przejrzystości wydaję negatywną opinię o projekcie 
powyższego programu. 

Uzasadnienie  

W ocenie Agencji, projekt nie odnosi się do dobrze zdefiniowanego problemu zdrowotnego 
oraz nie zawiera żadnych informacji na temat środków finansowych i budżetu 
przeznaczonego na realizację programu. 

Przedmiot opinii 

Przedmiotem opinii jest projekt programu zdrowotnego mający na celu: 

- zatrzymanie dalszego narastania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży poprzez 
diagnozowanie i leczenie oraz działania edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców, 

- działania edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli, których celem jest zapobieganie 
urazom i kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

- wykrycie i skierowanie do leczenia chorób i wad (kompleksowe działanie diagnostyczne, 
korekcyjne i edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców), 

- ograniczenie powstawania wad postawy poprzez kompleksowe działania diagnostyczne, 
korekcyjne i edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców, 

- uzyskanie obiektywnej informacji zbiorczej o stanie zdrowia i rozwoju populacji uczniów  
w mieście, celem odpowiedniego skorygowania programów profilaktycznych prowadzonych 
w kolejnych latach. 

Program ma obejmować wykłady edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców, oraz 
kompleksowe badania przesiewowe pediatryczno-chirurgiczno-ortopedyczne (brak 
szczegółowego opisu działań w tym zakresie). Program skierowany jest do: 

- uczniów 1-szych klas gimnazjalnych szkół w Katowicach, 

- do nauczycieli i uczniów- w części edukacyjnej . 

Odnośnie finansowania, w opisie programu nadmieniono, że program zostanie w całości 
sfinansowany przez Urząd Miasta Katowice. 

Zaplanowano akcję informacyjną na temat programu - pisemne zaproszenia dla rodziców. 
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Problem zdrowotny 

Brak zdefiniowania problemu zdrowotnego. . Autorzy programu planują przeprowadzić 
edukację zdrowotną, w opisie programu nie opisano jednak szczegółowej tematyki zajęć. Jak 
wynika ze zdefiniowanych celów programu edukacja prawdopodobnie miałaby obejmować 
tematy takie jak: nadwaga, otyłość, udzielanie pierwszej pomocy, wady postawy. 
Wymienione zagadnienia nie zostały w ocenie Agencji opisane w projekcie w sposób 
wystarczający. 

Alternatywne świadczenia 

Nie dotyczy. 

Wnioski z oceny przeprowadzonej przez Agencję 

Główne wnioski z oceny projektu programu zdrowotnego miasta Katowice 

Zdaniem Agencji, w projekcie brakuje istotnych i niezbędnych do jego oceny informacji,  
a mianowicie: 

- nie opisano w nim w sposób precyzyjny problemu zdrowotnego oraz nie zawarto informacji 
na temat epidemiologii, 

- nie określono budżetu, ani informacji o kosztach jednostkowych, 

-nie sprecyzowano w sposób dokładny jakie interwencje będą zastosowane w ramach 
realizacji programu. Z opisu można jedynie wnioskować, że będzie to kompleksowe badanie 
przesiewowe pediatryczno-chirurgiczno-ortopedyczne oraz edukacja zdrowotna, - nie 
wskazano dokładnej tematyki i spotkań edukacyjnych, 

- nie określono oczekiwanych efektów ani mierników efektywności. W rozdziale dotyczącym 
monitorowania odnaleźć można jedynie informację, że autorzy programu będą na bieżąco 
nadzorowali jego realizację zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym.- brakuje 
informacji o monitorowaniu i ewaluacji programu. 

Z treści projektu wynika, że został on stworzony w roku 2006 i zaplanowany na lata 2007-
20013. W związku z niespójnymi informacjami zawartymi w piśmie przewodnim, w którym 
mowa jest o terminie realizacji w latach 2014-2012, Agencja wystąpiła o doprecyzowanie 
terminu realizacji wyszczególnionych w piśmie przewodnim programów zdrowotnych.  
Z treści pisma wynika, że przekazane do zaopiniowania projekty stanowią nową edycję 
programów zdrowotnych realizowanych w latach 2007-2013, do których nie była wymagana 
zgoda Agencji. We wszystkich przesłanych do oceny projektach jako termin realizacji podano 
lata 2007-2013, brakuje zatem projektów programów na lata 2014-2020. Do dnia 
zakończenia prac na niniejszą oceną Agencja nie otrzymała odpowiedzi na pismo. 

Odnosząc projekt opiniowanego programu do ogólnych kryteriów dobrze zaprojektowanego 
programu zdrowotnego można stwierdzić że: 

1. Program nie odnosi się do dobrze zdefiniowanego problemu zdrowotnego. Autorzy 
zaznaczają, że ma obejmować promocję zdrowia, nie wskazując jednak 
sprecyzowanego problemu zdrowotnego. 

2. Skuteczność działań – w projekcie nie odniesiono się do skuteczności planowanych 
działań. 

3. Projekt nie zawiera żadnych informacji na temat środków finansowych i budżetu. 

4. W programie nie opisano systemu monitorowania jego realizacji. 
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Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wydaję opinię jak na wstępie. 
 
 
 
Tryb wydania opinii 
Opinię wydano na podstawie art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, z uwzględnieniem raportu „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami” 
realizowanym przez Miasto Katowice, nr: AOTM-OT-441-159/2012, Warszawa, wrzesień 2012. 

 


