Działania zdrowotne
Gminy Miasto Kołobrzeg
na rzecz mieszkańców w wieku senioralnym - 2021

Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla
seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”
a) Program został przyjęty w 2019 roku uchwałą nr XV/201/19 Rady Miasta Kołobrzeg.

b) Zaplanowaliśmy sfinansowanie 30 zabiegów fizjoterapeutycznych w ciągu 10 dni zabiegowych w
godzinach od 8.00 do 18.00. Wymaganiem jest posiadanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.
c) Program leczenia jest ustalany na podstawie skierowania lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ze wskazaniem schorzenia zasadniczego i chorób współistniejących.
d) W 2021 roku w okresie od 23 sierpnia do 30 listopada dla 1 000 mieszkańców Kołobrzegu w wieku
60 lat (rok urodzenia 1961) i więcej mogło skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji, w tym rehabilitacji
pocovidowej.
e) Wyłonieni w drodze konkursu Realizatorzy udzielili świadczeń dla 951 seniorów.
f) W 2021 roku program uzyskał 40% dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.
g) Program zdobył w konkursie „Zdrowy Samorząd 2021”
PortalSamorzadowy.pl oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia.
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Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka i
wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców
Miasta Kołobrzeg na lata 2021–2023”
a)

Skierowany do mieszkańców Kołobrzegu (pań w wieku 50 lat i więcej, panowie w wieku 70 lat i więcej), albo w wielu 50 lat i więcej jeśli istnieją co
najmniej 2 czynniki ryzyka.

b)

Program jest kierowany do seniorów posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

c)

W odróżnieniu od poprzedniego działania obok badania densytometrycznego finansujemy także opcjonalną konsultację specjalistyczną w poradni
osteoporozy. W województwie zachodniopomorskim nie ma żadnej poradni osteoporozy finansowanej przez NFZ.

d)

Algorytm postępowania:
- wizyta u lekarza POZ w celu oszacowania ryzyka złamania (kalkulator FRAX),
- lekarz rodzinny decyduje o skierowaniu na badanie densytometryczne,
- po badaniu pacjent z wynikiem wraca do lekarza rodzinnego, który decyduje o:
•

obserwacji stanu w kolejnych latach bez leczenia, albo

•

podjęciu leczenia w ramach poradni podstawowej opieki zdrowotnej, albo

•

skierowaniu do jedynej w zachodniopomorskim, utworzonej dla mieszkańców Kołobrzegu specjalistycznej poradni osteoporozy,

•

po ewentualnej konsultacji specjalistycznej powrót do lekarza rodzinnego w celu kontynuacji zaleconego leczenia.

Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka i
wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców
Miasta Kołobrzeg na lata 2021–2023”

Zdrowszy Kołobrzeg –
Wczesne wykrywanie nowotworów piersi
a) Badania mammograficzne skierowane do 60 mieszkanek Gminy Miasto Kołobrzeg posiadających
Kołobrzeską Kartę Mieszkańca w wieku 70 lat i więcej.
b) Program jest kontynuacją populacyjnego programu przesiewowego finansowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia dla pań w wieku 50-69 lat.
c) Zrealizowany po raz pierwszy w 2021 roku będzie kontynuowany w 2022 roku w ramach programu
wczesnego wykrywania nowotworów piersi dla mieszkanek Kołobrzegu w wieku 20-49 lat oraz 70
lat i więcej.
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„Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień
przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców
Gminy Miasto Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej”
a) Szczepienia przeciwko grypie sezonowej skierowane do mieszkańców Kołobrzegu w wieku 65 lat
i więcej przyjęty uchwałą nr XXV/357/20 Rady Miasta Kołobrzeg.
b) Warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

c) Korekta programu w 2021 roku uchwałą nr XXXVII/540/21 dostosowująca program
do zmienionego otoczenia prawnego (seniorzy w wieku 75 lat i więcej otrzymują szczepionki za
darmo).
d) Szczepienia przeciwko grypie sezonowej skierowane do mieszkańców Kołobrzegu w wieku od 65
do 74 roku życia.
e) W 2021 roku rynek farmaceutyczny przeżywał głęboką zapaść w związku z brakiem szczepionek.
Dopiero w V postępowaniu konkursowym udało się wyłonić Realizatora.

„Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień
przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców
Gminy Miasto Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej”

https://unsplash.com/photos/bsT-u4nBe7o

https://unsplash.com/photos/GnLuuG9crEY

Aby mieć z kim spacerować, należy odporność
wypracować.
https://unsplash.com/photos/PpZasS086os

Przechytrz grypę, zaszczep się.

Szczepienia przeciwko COVID 19
1) Punkt Szczepień Powszechnych „Łuczniczka”.
a) Szczepienia odbywały się w okresie od 4 maja do 31 lipca.
b) W czasie funkcjonowania zaszczepionych zostało:
• - 2 232 osoby pierwszą dawką,
• - 2 066 osoby drugą dawką szczepionki,
• - 300 osób jednodawkową szczepionką Johnson.
c) W grupie zaszczepionych znalazło się około 1 150 seniorów.
2) Mobilny Punkt Szczepień na placu Pionierów.
a) Uruchomiony w ramach akcji „Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem”.
b) W okresie od 6 do 11 sierpnia jednodawkową szczepionkę podano 835 osobom. Liczba zaszczepionych osób była
najwyższą spośród miejscowości, w których stawał punkt. Udział seniorów oszacowano na poziomie 209 osób.
3) Szczepienia w ramach IV Festiwalu Rybnego w Kołobrzegu.
a) Szczepienia odbywały się w dniu 4 września.
b) Jednodawkową szczepionkę przyjęło 30 osób.

Szczepienia przeciwko COVID 19

https://unsplash.com/photos/k0KRNtqcjfw

https://www.informacje.kolobrzeg.pl/miastokg/13437-szczepienia-w-luczniczce-po-raz-ostatni

Inne działania na rzecz seniorów
• Kołobrzeska Karta Seniora – wydano ponad 3 500 kart,

• Dofinansowanie działań na rzecz seniorów prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
• Użyczenie lub wynajmowanie na preferencyjnych zasadach pomieszczeń do spotkań seniorów,
• Dzienny dom pomocy społecznej,

• Dwa kluby Senior+,
• Bezpłatne zajęcia w Bibliotece Miejskiej związane z nauką korzystania z nowoczesnych technologii,
• Ulgi na seanse kinowe w Regionalnym Centrum Kultury, dostęp za 1 zł do Galerii Sztuki
Współczesnej oraz kawiarenki internetowej,
• Możliwość skorzystania z basenu pływackiego za 1 zł,
• Bezpłatne przejazdy Komunikacją Miejską dla seniorów 60+ posiadających Kołobrzeską Kartę
Mieszkańca. Seniorzy w wieku 70 lat i więcej taka karta nie jest już wymagana.

Serdecznie dziękuję za uwagę

