Śląski OW NFZ znów dofinansuje programy polityki zdrowotnej.
Dofinansowanie trafi do 23 gmin i powiatów województwa śląskiego
na realizację 43 programów
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po raz drugi dofinansuje realizację
gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej. W 2018 r. wesprze 43 programów
w 23 gminach i powiatach kwotą ponad 1 mln 870 tys. zł.
Dyrektor Śląskiego OW NFZ – po dokonaniu oceny nadesłanych wniosków oraz załączonych
dokumentów – podjął decyzję o dofinansowaniu 43 programów, które mają przyczynić się do poprawy
stanu zdrowia mieszkańców gmin i powiatów z województwa śląskiego. Dnia 21 lutego 2018 r.
w siedzibie Śląskiego OW NFZ odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie programów polityki
zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

43 wnioski z 23 gmin i powiatów
Do Śląskiego OW NFZ wpłynęły 54 wnioski o dofinansowanie realizowanych w 2018 r. programów
polityki zdrowotnej z 24 gmin i powiatów. Śląski OW NFZ zatwierdził 43 wnioski z 23 gmin i powiatów.
To znacznie więcej niż podczas pierwszej edycji dofinansowania – Śląski OW NFZ przyznał wówczas
1 mln 220 tys. zł na realizację w 2017 r. 27 programów polityki zdrowotnej z 13 gmin.
Tym razem najwięcej wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej złożyły: Chorzów
(7 zaakceptowanych wniosków), Częstochowa (5 zaakceptowanych wniosków) oraz Katowice
(3 zaakceptowane wnioski). Najwyższą wnioskowaną kwotę – 300 tys. zł – przyznano Jaworznu
na realizację programu kompleksowej terapii, opieki i pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych. Łącznie
w 2018 r. Śląski OW NFZ wesprze realizację programów kwotą ponad 1 mln 870 tys. 669 zł 90 gr.

10 wniosków zostało odrzuconych z uwagi m.in. na brak wymaganych opinii (pozytywnej opinii Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), niedotrzymanie terminu złożenia wniosku czy
pokrywanie się treści programu ze świadczeniami gwarantowanymi.

Profilaktyka próchnicy i otyłości, szczepienia przeciw HPV i grypie oraz nowości: nauka
udzielania pierwszej pomocy i edukacja zdrowotna dzieci
Wśród programów, które uzyskają dofinansowanie ze Śląskiego OW NFZ znalazły się:
- Będzin – Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców
na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019 (wartość dofinansowania 2 tys. 30 zł);
- Będzin – Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych
zlokalizowanych
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2 tys. 639 zł 10 gr);
- Bobrowniki – Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (wartość
dofinansowania: 19 tys. 200 zł);
- Bytom – Profilaktyka grypy w Bytomiu – szczepienia dla mieszkańców domów pomocy społecznej
oraz seniorów 65+ (wartość dofinansowania: 142 tys. 400 zł);
- Chorzów – Program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych
na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020 (wartość dofinansowania: 34 tys. 880 zł);
- Chorzów – Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych
na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020 (wartość dofinansowania: 33 tys. 120 zł);
- Chorzów – Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia
na lata 2016-2020 (wartość dofinansowania: 49 tys. 276 zł 80 gr);
- Chorzów – Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (wartość
dofinansowania: 43 tys. 520 zł);
- Chorzów – Program prewencji ospy wietrznej na terenie Miasta Chorzów na lata 2016-2020
(wartość dofinansowania: 119 tys. 40 zł);
- Chorzów – Program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół
podstawowych
27 tys. 380 zł);

na

terenie

Miasta

Chorzów

na

lata

2018-2020

(wartość

dofinansowania:

- Chorzów – Program profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii
onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020 (wartość dofinansowania:
29 tys. 529 zł 60 gr);
- Czeladź – Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Mieście Czeladź
na lata 2018-2022 (wartość dofinansowania: 20 tys. zł);
- Częstochowa – Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych
na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2017 – kontynuacja programu na rok 2018 (wartość
dofinansowania: 47 tys. 840 zł);
- Częstochowa – Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergologicznych u dzieci,
mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018 (wartość dofinansowania 44 tys. zł);
- Częstochowa – Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup
szczególnego ryzyka na lata 2014-2018 (wartość dofinansowania: 67 tys. 980 zł);
- Częstochowa – Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018 (wartość
dofinansowania: 53 tys. 192 zł);
- Częstochowa – Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 20142018 miasta Częstochowy (wartość dofinansowania: 92 tys. 815 zł 60 gr);
- Powiat częstochowski – Program profilaktyczny – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego HPV na lata 2015-2020 (wartość dofinansowania: 52 tys. zł);
- Imielin – Program polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat
uczęszczających
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dofinansowania: 6 tys. 688 zł);
- Imielin – Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV w mieście Imielin w roku 2018 (wartość dofinansowania: 10 tys. 324 zł)
- Jastrzębie-Zdrój – Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie osób powyżej
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w mieście Jastrzębie-Zdrój

(wartość

dofinansowania: 113 tys. 634 zł);
- Jastrzębie-Zdrój – Program profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój
(wartość dofinansowania: 22 tys. 264 zł);
- Jastrzębie-Zdrój – Program

profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój (wartość

dofinansowania: 32 tys. 684 zł)
- Jaworzno – Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Miasta Jaworzna (wartość dofinansowania: 300 tys. zł);
- Jaworzno – Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+ (wartość
dofinansowania: 22 tys. 548 zł 80 gr);
- Katowice – Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup
szczególnego narażenia w mieście Katowice (wartość dofinansowania: 36 tys. zł);
- Katowice – Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień" (wartość dofinansowania:
30 tys. zł);

- Katowice – Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Katowice
na lata 2014-2020 (wartość dofinansowania: 114 tys. 240 zł);
- Miedźna – Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna
na lata 2018-2022 (wartość dofinansowania: 14 tys. 674 zł);
- Mysłowice – Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście
Mysłowice na lata 2015-2020 (wartość dofinansowania: 36 tys. zł);
- Mysłowice – Wyprzedź GRYPĘ! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi
grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017-2021 (wartość dofinansowania:
16 tys. 800 zł);
- Ogrodzieniec – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy
Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej (wartość dofinansowania: 22 tys. 960 zł);
- Ornontowice – Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy
Ornontowice w wieku 55 lat i więcej (wartość dofinansowania: 25 tys. 16 zł);
- Panki – Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki (wartość
dofinansowania: 7 tys. 850 zł);
- Piekary Śląskie – Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV – szczepienia ochronne dziewcząt
z rocznika 2004 i 2005 (wartość dofinansowania: 45 tys. 824 zł);
- Pilchowice – Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Pilchowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2016-2018 (wartość
dofinansowania: 7 tys. 448 zł);
- Radzionków – Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 9-letnich z terenu gminy Radzionków
na lata 2018-2020 (wartość dofinansowania: 5 tys.50 zł)
- Siemianowice Śląskie – Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
(wartość dofinansowania: 20 tys. 560 zł);
- Sosnowiec – Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców
Sosnowca (wartość dofinansowania: 36 tys. zł);
- Sosnowiec – Profilaktyka rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej (wartość
dofinansowania: 20 tys. 708 zł);
- Świętochłowice – Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Świętochłowice (wartość dofinansowania:
21 tys. 200 zł);
- Toszek – Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019 (wartość dofinansowania: 15 tys. 60 zł);
- Toszek – Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019 (wartość dofinansowania:
6 tys. 294 zł);
Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
Możliwość uzyskania dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia gminnych i powiatowych
programów polityki zdrowotnej daje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów
polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania
przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (Dz.U.2017.9).
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na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80% środków przewidzianych na
realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej
5 tys. lub 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego
o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

