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I. Opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie wprowadzenia programu 

polityki zdrowotnej 

 
1. Opis problemu zdrowotnego 

PNEUMOKOKI to chorobotwórcze bakterie, dawniej zwane dwoinkami lub diplokokami. Są jednymi 

z najbardziej zjadliwych, agresywnych i niebezpiecznych bakterii. Bardzo trudno je zwalczyć, ponieważ 

posiadają specjalną otoczkę wielocukrową (z polisacharydów), która chroni je przed układem 

odpornościowym i sprawia, że stają się dla niego niewidoczne. 

Dlatego właśnie w pierwszym stadium zakażenia nie występują żadne gwałtowne symptomy, tj. 

gorączka czy wybroczyny. Objawy pojawiają się dopiero, gdy zakażenie jest już w pełni rozwinięte. 

Pneumokoki mają zdolność przenikania do krwi i innych płynów ustrojowych, co powoduje atakowanie 

różnych narządów. Pneumokoki występują powszechnie wśród wielu dzieci, które nieświadomie stają 

się ich nosicielami. Siedliskiem pneumokoków jest błona śluzowa gardła i nosa. Maluch, który jest 

nosicielem, wcale nie musi zachorować, zwłaszcza jeśli jest w dobrej kondycji zdrowotnej. Ale kiedy 

dojdzie do spadku odporności i osłabienia organizmu, bakterie, które do tej pory były w uśpieniu, mogą 

go zaatakować, przedostając się np. do ucha środkowego lub zatok i wywołując zakażenie 

nieinwazyjne. Mogą także przeniknąć do krwi i spowodować ciężkie choroby inwazyjne, m.in. 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc z bakteriemią. Poza tym dziecko, które jest 

nosicielem pneumokoków, może zarażać inne osoby ze swojego otoczenia, wywołując u nich chorobę 

nawet wtedy, gdy u niego samego nie wystąpiły żadne objawy. Pneumokoki są przenoszone drogą 

kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, więc wystarczy kichnięcie lub 

kaszlnięcie, by zasiedliły organizm kolejnego malucha. By skutecznie zapobiegać chorobom należy 

poddawać dzieci szczepieniom ochronnym, gdyż pneumokoki należą do bakterii powszechnie 

występujących i nie ma możliwości uniknięcia kontaktu z nimi. Program szczepień przeciwko 

pneumokokom w gminie Masłów stanowić będzie drugi, uzupełniający w profilaktyce zdrowotnej 

gminy, program zdrowotny szczepień. Program będzie realizowany tylko w jednym roku tj. 2019, 

ponieważ szczepienie przeciwko pneumokokom zostało wpisane do kalendarza obowiązkowych 

szczepień (PZH). 

Grupa planowana objęciem szczepień przeciwko pneumokokom, to dzieci w wieku powyżej 2 roku 

życia. Jest to bowiem okres życia dziecka, w którym przygotowuje się do rozpoczęcia edukacji 

przedszkolnej  lub już spotyka się z rówieśnikami w żłobku. W ramach drugiego programu zdrowotnego 

przeciwko meningokokom, objęte będą dzieci w wieku od 12 do 24 m.ż. oraz młodzież z VIII klasy 

szkoły podstawowej. 
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2. Dane epidemiologiczne 

Według Państwowego Zakładu Higieny w Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw 

zakażeniom pneumokokom. Wszystkie podawane są domięśniowo. 

• Szczepionki polisacharydowe Zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe 23 

serotypów pneumokoków. Szczepionka nie jest immunogenna dla małych dzieci poniżej 2 r.ż. 

Wskazania do jej stosowania obejmują chorych z przewlekłymi chorobami układu odechowego jak 

np. obturacyjna choroba płuc (POChP), rozedma, nowotworami płuc, z przewlekłymi chorobami 

układu krążenia, wątroby (marskość), cukrzycą, alkoholizmem, astmą. Podawana jest w jednej dawce 

podstawowej. Szczepienie może być powtórzone po 5-u latach u osób z grup ryzyka 

zakażenia pneumokokowego.  U osób, które mają być poddane chemioterapii, terapii 

immunosupresyjnej lub usunięciu śledziony, szczepionka powinna zostać podana co najmniej 2 

tygodnie przed planowaną interwencją. U chorych zakażonych wirusem HIV powinna być podana jak 

najszybciej po wykryciu zakażenia. Może być podana jednorazowo ze  szczepionką 

przeciw grypie, ale w inne miejsca.  

• Szczepionki skoniugowane Zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe 13 

lub 10 serotypów  pneumokoków połączonych z nośnikiem białkowym. Są immunogenne u dzieci od 

6 tyg. Podawane są w celu zapobiegania przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy 

(sepsy), bakteriemii, oraz zapaleniu ucha wywoływanymi przez serotypy pneumokoków zawartych w 

danej szczepionce. W zależności od wieku szczepienie obejmuje 1-4 dawki. W wielu krajach 

podawane są rutynowo wszystkim niemowlętom od 6 tyg. Mogą być podane jednocześnie z innymi 

szczepionkami z kalendarza szczepień, ale w inne miejsca. Program zdrowotny przeciwko 

pneumokokom w gminie Masłów obejmowałby szczepienie jedną dawką szczepionki 13-walentnej 

przeciwko pneumokokom. Do obrotu na terenie Polski dopuszczone są dwa rodzaje szczepionek 

przeciwko zakażeniom pneumokokowym: Prevenar 13 i Synflorix. Dla grupy wiekowej objętej 

programem wskazany jest Prevenar 13. Zgodnie z danymi zawartymi w opinii Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji z  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 

Zakładu Higieny (NZIP-PZH) w 2017 r. odnotowano na terenie województwa świętokrzyskiego 

31 przypadków zachorowań wywołanych wywołanych przez S. pneumoniae. Współczynnik 

zapadalności wyniósł 1,83/100 tys. osób. W 2017 r. Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki 

Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) potwierdził labolatoryjnie 870 

przypadków IChP (ogólna wykrywalnośc2,26/100 000 mieszkańców). W Polsce, tak jak na całym 

świecie, zakażenia pneumokokowe, w tym inwazyjne, występują we wszystkich grupach wiekowych, 

ale największą zapadalność obserwuje się u dzieci < 2 roku życia i dorosłych powyżej 65 roku życia. 
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Według danych KOROUN,  w 2017 r. w wymienionych grupach wiekowych wykrywalność wyniosła 

4,69 i 6,55/100 000. 

3. Opis obecnego postępowania 

W Gminie Masłów do tej pory realizowane były dwa programy:  

• „Program zdrowotny na lata 2013 – 2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dla dzieci 

zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom pneumokokowym”. 

• „Program zdrowotny na lata 2013 – 2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dla dzieci 

zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”. 

Programy te były kontynuacją programu przeciwko bakteriom meningokokomym grupy C od roku 

2008. 

II. Cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji 

  

1. Cel główny 

Zapobieżenie zachorowaniom na choroby wywołane zakażeniem bakteriami pneumokokowymi 

wśród mieszkańców Gminy Masłów poprzez danie możliwości zaszczepienia całej populacji nowo 

narodzonych dzieci. W związku z wprowadzeniem szczepionki przeciwko bakteriom pneumokokowym 

do kalendarza szczepień, dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r., (informacja ze strony 

Państwowego Zakładu Higieny, http://szczepienia.pzh.gov.pl), szansę na zaszczepienie przeciwko 

bakteriom pneumokokowym miały dzieci urodzone w 2016 roku. Szczepienia wykonywane były od 20 

marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które miały podpisany kontrakt z NFZ. 

Warunkiem zaszczepienia było zakwalifikowanie dziecka na szczepienie w terminie do 20 kwietnia 

2018 r. Szczepienie było wykonywane przy użyciu szczepionki 10-walentnej; schemat szczepienia 

obejmował dwie dawki w odstępie dwóch miesięcy. Niektórzy rodzice, mając na uwadze Program 

Gminny oraz ze względu na sytuacje zdrowotną dziecka, nie skorzystali z zaszczepienia dzieci w 

proponowanym przez NFZ czasie. W związku z tym zasadne stało się zaszczepienie pozostałych dzieci 

urodzonych w 2016 r., stanowiące grupę 20 dzieci. Dzięki realizacji Programu w roku 2019 

zaszczepione zostaną wszystkie dzieci w wieku 2 lat, określone w programie jako grupa docelowa, 

zamieszkałe na terenie gminy Masłów. 

 

 

2. Cel szczegółowy 

 
Zaszczepienie co najmniej 10 dzieci urodzonych w roku 2016, zamieszkałych na terenie Gminy Masłów 

w dacie szczepienia, przeciwko bakteriom pneumokokowym. 

Szczepienie dzieci urodzonych w 2016 roku jest kontynuacją szczepień tej samej grupy wiekowej 

podjętych w latach 2013-2018  (szczepieniu poddane były dzieci urodzone w latach od 2010 do 2015). 

http://szczepienia.pzh.gov.pl/
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Grupa planowana objęciem szczepień przeciwko pneumokokom, to dzieci w wieku powyżej 2 roku 

życia. 

W poniższej tabeli przedstawiamy liczbę dzieci zaszczepionych w latach 2013-2018 w ramach 

ostatniego Programu zdrowotnego. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Łącznie 

Liczba osób 

zaszczepionych 

55 45 9 47 29 29 214 

Liczba osób 

uprawnionych 

109 94 93 88 103 106 593 

 

 Rodzice wnioskują o sfinansowanie szczepień dla swoich dzieci. 

 

3. Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej 

 

• Liczba zaszczepionych szczepionką pneumokokową w ramach programu – 50 % 

Zaszczepienie wszystkich zadeklarowanych w formie pisemnej. 

• Poziom świadomości zdrowotnej rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci w zakresie 

potrzeby szczepień przeciw meningokokom –  kampania informacyjna  zachęcająca do 

zaszczepienia – procentowy wzrost lub spadek zaszczepień w odniesieniu do lat poprzednich. 

 

III. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji, jakie są 

planowane w ramach programu polityki zdrowotnej 

 

1. Populacja docelowa  

 

Szczepieniem przeciwko bakteriom pneumokokowym objęte zostaną wszystkie dzieci zameldowane w 

Masłowie w wieku 3 lat, w roku 2019 będą to dzieci urodzone w 2016 roku,  określenia w taki sposób 

grupy docelowej zapewni równy dostęp do działań oferowanych w ramach programu polityki 

zdrowotnej dla wszystkich uczestników. Liczba osób zameldowanych w Gminie Masłów z rocznika 

2016 na dzień 23.07.2019 wynosi 101(dane przekazane z Działu Ewidencji Ludności Gminy Masłów), 

jednak z informacji Ośrodka Zdrowia PULS w Masłowie wynika, że tylko 20 osób nie zostało 

zaszczepionych w 2018 r. przez przychodnie. Szczepionka przeciwko bakteriom pneumokokowym 

została wprowadzona do kalendarza szczepień, dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r 

 

2.   Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria    

wyłączenia z programu polityki zdrowotnej. 

 

Kryteria włączenia: 

• Wiek dziecka. 

• Zamieszkanie na terenie Gminy Masłów. 
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• Zgoda opiekuna prawnego na wykonanie szczepienia. 

 

Kryteria wyłączania: 

• Przeciwwskazania zdrowotne do wykonania szczepienia, stwierdzone podczas badania 

lekarskiego kwalifikującego do szczepienia. 

 

3. Planowane interwencje 

 
Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie przeprowadzony przez Gminę Masłów w drodze 

otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 

1510 z póź zmian.). 

Założeniem programu jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Przewiduje się zawiadomienie 

wszystkich uprawnionych w formie pisemnej. W tym celu za pośrednictwem operatora pocztowego 

wysłane zostaną zaproszenia do przystąpienia do szczepienia oraz formularze deklaracji rodziców, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do programu. 

Zasadniczym elementem kampanii będzie przygotowanie plakatu oraz rozpropagowanie zawartych w 

nim treści informacyjnych na terenie gminy Masłów oraz za pośrednictwem mediów (m.in. Kurier 

Masłowski, strony internetowe). 

Przygotowanie ankiety satysfakcji dla rodziców/opiekunów dzieci zaszczepionych. 

 
4. Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej 

 
Szczepienia dzieci w programie będą realizowane przez wybrany w drodze konkursu podmiot leczniczy, 

będą one wykonywane pod nadzorem lekarzy pediatrów  z udziałem rodziców, którzy wyrażą chęć 

zaszczepienia swojego dziecka objętego programem. 

Umowa z wybranym Ośrodkiem Zdrowia lub wybranym podmiotem leczniczym obejmowała będzie 

nawiązanie kontaktu z osobami uprawnionymi na podstawie wykazu osób przekazanych, wywiad, 

badanie lekarskie oraz zaszczepienie.  

 
5. Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej 

 

Po wykonaniu szczepień rodzice/ opiekunowie prawni dzieci objętych programem:   

• zostaną ponownie poinformowani o możliwych odczynach poszczepiennych, sposobie 

postępowania oraz miejscu, gdzie można sią zgłosić w razie wystąpienia ewentualnych działań 

niepożądanych ( już poza programem); 

• ankieta satysfakcji wypełniona przez rodzica/opiekuna dziecka zaszczepionego 

• kończą udział w programie. 
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IV. Organizacja programu polityki zdrowotnej 

 

1. Etapy programu polityki zdrowotnej i działania podejmowane w ramach etapów 

 

• Opracowanie projektu programu; 

• Zaopiniowanie programu przez Agencję Oceny Technologii i Taryfikacji; 

• Przyjęcie uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie w sprawie realizacji programu; 

• Wysłanie zaproszeń do mieszkańców wraz z formularzem udziału; 

• Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej – wyłonienie realizatora programu; 

• Podpisanie umowy na realizację programu; 

• Realizacja programu; 

• Akcja informacyjna (plakaty, informacje na stronach internetowych, w Kurierze Masłowskim) 

• Wizyty lekarskie kwalifikujące do szczepienia, akcja edukacyjna; 

• Szczepienia ochronne; 

• Protokół w wykonania szczepień;  

• Ewaluacja; 

• Przygotowanie raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej; 

 

2. Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i 

warunków lokalowych 

 

Z ramienia Gminy Masłów koordynacją realizacji programu od momentu opracowania 

projektu do zlecenia realizacji szczepień i opracowania raportu , będzie zajmowało się 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. Podmioty wybrane do realizacji szczepień, w 

drodze konkursu otwartego, będą posiadać warunki lokalowe, personel medyczny i 

wyposażenie, niezbędne do realizacji szczepień, zgodne z przepisami prawa. Warunek ten jest 

przedmiotem umowy, jaka będzie zawarta w danym roku kalendarzowym. 

 

 

 

 

V. Sposób monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej 

 

1. Monitorowanie 

 

• Ocena zgłaszalności do programu prowadzona na podstawie deklaracji do udziału w 

programie przez opiekunów prawnych; 

• Analiza liczby osób, które zgłosiły się do programu i wzięły w nim udział; 

• Analiza liczby osób niezakwalifikowanych do szczepień z powodu przeciwwskazań 

zdrowotnych stwierdzonych podczas badania lekarskiego; 
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• Analiza liczby osób zaszczepionych; 

• Analiza liczby osób , które zrezygnowały z udziału w programie; 

 
2. Ewaluacja 

 
Ocena efektywności programu;  

- procentowa analiza liczby osób zaszczepionych dzięki programowi w stosunku do 

zaszczepionych indywidualnie przed wprowadzeniem programu. 

- analiza ankiety satysfakcji 

- sprawdzenie zachorowalności rok po zaszczepieniu  

 
VI. Budżet programu polityki zdrowotnej 

 

1. Koszty jednostkowe  

 

Koszt jednostkowy szczepionki przeciwko bakteriom pneumokokowym wynosi 320,00 zł.  

Brak kosztów monitorowania i ewaluacji – wykonuje CUWGM  

 

 
2. Koszty całkowite  

 

Planowana na rok 2019 liczba dzieci objętych akcją szczepień przeciwko bakteriom 

pneumokokowym (urodzonych w 2016 r., wg danych meldunkowych na dzień 29 październik 2018 

r. i prognozowana) oraz szacunkowe koszty realizacji Programu 

Dzieci urodzone w 2016 r, które nie skorzystały z dodatkowego oferowanego szczepienia w 2016 roku 

- 20 osób, szacunkowa kwota – 6 400,00 zł. 

Pozostałe koszty 

Koszt kampanii informacyjnej to kwota 100 zł. 

  

Całkowity koszt programu   ~ 6 500,00 zł.  

 

3. Źródła finansowania 

 

 Plan finansowy z budżetu Gminy Masłów. 

 

Gmina Masłów sfinansuje 100% kosztów zakupu usługi szczepień przeciw pneumokokom  dla dzieci 

objętych programem zdrowotnym. 
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                                                                                                   Załącznik Nr 1  

                                                                                                                                          do Programu Zdrowotnego        

  

GMINA MASŁÓW 
 

 26-001 woj. świętokrzyskie 
                                            
 

 

 

 
Masłów ………………. 

Znak sprawy……….. 

 

       Szanowni Państwo 

  

       ……………………………… 

       …………………………….... 

       ……………………………… 

       

Wójt Gminy Masłów serdecznie zaprasza na bezpłatne szczepienie przeciwko 

pneumokokom 

                     ……………………………………            …................. 

                                                 imię i nazwisko dziecka                                      rok urodzenia 

             Z uwagi na przygotowania do realizacji programu, w celu ustalenia przedmiotu 

zamówienia, czyli liczby osób zadeklarowanych do szczepienia, proszę o wypełnienie, 

podpisanie i przesłanie lub osobiste dostarczenie załączonej deklaracji. Ustalam termin na 

złożenie deklaracji nie później niż do ………………... – adres: Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów, Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86,  26-001 Masłów. Wszelkie informacje 

o założeniach i sposobie przeprowadzenia gminnego programu zdrowotnego znajdują się na 

stronach internetowych: www.maslow.pl, www.cuw.maslow.pl 

           Informacje o rozpoczęciu szczepień zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem 

stron internetowych oraz w formie plakatów a także  informacji przekazanych Sołtysom. 

W związku z tym informuję, że nie będą wysyłane ponowne pisma zapraszające Państwa do 

udziału w programie. 

 

W załączeniu: Deklaracja przystąpienia do szczepienia przeciwko pneumokokom 

http://www.maslow.pl/
http://www.cuw.maslow.pl/
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SZCZEPIENIA PRZECIWKO 

PNEUMOKOKOM 

w „Programie zdrowotnym na rok 2019, dotyczącym szczepień profilaktycznych 

dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom 

pneumokokowym” w 2019 roku 

 

 

Dane osobowe: 

Imię i nazwisko dziecka: 

……………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia dziecka: 

………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych: 

………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z założeniami i sposobie przeprowadzenia „Programu zdrowotnego na rok 2019, 

dotyczącego szczepień profilaktycznych dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom 

pneumokokowym”  

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), na potrzeby realizacji w/w programu zdrowotnego w 

gminie Masłów na 2018 rok. 

 

 

………………………………                                       ……………………………………….. 

               Miejscowość, data                                                                         

             …………………………………………………….  

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                   czytelny podpis rodzica/-ów; opiekuna/-ów prawnego/-ych 
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                                                                                                                        Załącznik Nr 2  

                                                                                                                                          do Programu Zdrowotnego        

 

Ankieta satysfakcji rodzica/opiekuna prawnego dziecka/uczestnika „Programu 

szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom pneumokokowym na rok 2019, dla 

dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów”. 

 
I. Ocena rejestracji 

 

Jak Pan(i) ocenia: Bardzo 

dobrze 

Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 

źle 

Szybkość załatwienia formalności 

podczas rejestracji 

     

Uprzejmość osób rejestrujących      

Dostępność rejestracji 

telefonicznej 

     

 

II. Ocena wizyty lekarskiej 

 

Jak Pan(i) ocenia: Bardzo 

dobrze 

Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 

źle 

Uprzejmość i życzliwość lekarza?      

Staranność i dokładność 

wykonywania badania 

     

Sposób przekazywania informacji 

dot. Zakażeń pneumokokowym i 

ich powikłań 

     

Sposób przekazania informacji 

dot. Metod zapobiegania 

zakażeniom pneumokokowym, w 

tym poprzez szczepienie ochronne 

     

 

III. Ocena opieki pielęgniarskiej w trakcie szczepienia 

 

Jak Pan(i) ocenia: Bardzo 

dobrze 

Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 

źle 

Uprzejmość i życzliwość 

pielęgniarki 

     

Poszanowanie prywatności 

podczas szczepienia 

     

Staranność wykonywania 

szczepienia 

     

 

IV. Ocena warunków panujących w przychodni 
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Jak Pan(i) ocenia: Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 

źle 
Czystość w poczekalni      
Wyposażenie w poczekalni      
Oznakowanie gabinetów      

 

V. Dodatkowe uwagi/opinie:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

VI. Uwagi do realizatora:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 
          


