
Projekt Uchwały NR XXIII/246/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

 

w sprawie: Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dzieci w 

Gminie Masłów na lata 2020 -2024  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8.03.1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zmian.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 

48 ust. 1 i 2 pkt. 2, ust. 2b, ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z póź. zmian.), po 

zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. 

 

Rada Gminy w Masłowie uchwala 

 

§ 1. Zatwierdzić Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dzieci w 

Gminie Masłów na lata 2020 -2024, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   
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I. Opis problemu zdrowotnego i uzasadnienie wprowadzenia programu polityki 

zdrowotnej 

I. 1  Problem zdrowotny 

Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia 

opon mózgowych. Podzielono je na wiele grup serologicznych. Pośród rozpoznanych 

12 szczepów Neisseria meningitidis, 5 grup jest szczególnie inwazyjna i łącznie są przyczyną 

90% wszystkich zakażeń meningokokowych. W Polsce oraz w Europie najczęściej występują 

meningokoki grupy B i C. Meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-grdłowej.  

Około 5 - 10 % zdrowych ludzi jest nosicielami meningokoków bez świadomości tego faktu. 

U młodzieży odsetek ten może przekraczać 20 %.  

Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu z osobą chorą lub z bezobjawowym nosicielem. 

Przenoszenie meningokoków odbywa się podobnie, jak w przypadku wielu infekcji: 

- drogą kropelkową, podczas kaszli lub kichania, 

-przez kontakt bezpośredni np. podczas pocałunku,                                                                                             

- pośrednio np. picie ze wspólnego naczynia. 

Zachorowania wywołane przez meningokoki występują najczęściej zimą i na wiosnę. 

W tym okresie dochodzi do masowych infekcji górnych gróg oddechowych i zarazki przenoszą 

się w trakcie kichania lub kaszlu. Inwazyjna choroba meningokokowa cechuje się gwałtownym 

przebiegiem, wymaga wczesnego rozpoznania i natychmiastowego leczenia. Może przebiegać 

jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych  i posocznica (sepsa), stanowiąc zagrożenie dla 

zdrowia i życia człowieka.  

Pod względem objawów klinicznych meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

zasadniczo nie różni się od innych bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. To stan 

zapalny który może rozwinąć się bardzo szybko. Bakteryjne, ropne zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych wywołują najczęściej dwoinki zapalenia opon mózgowych - meningokoki. 

Zakazenie krwi (posocznica, sepsa) występuje wówczas, gdy bakterie przedostaną się 

do krwiobiegu. Dwoinki zapalenia opon mozgowo-rdzeniowych szybko rozprzestrzeniają się 

w całym organiźmie, co prowadzi do zakażenia ogólnego. Choroba w tej groźnej postaci 

poprzez osłabienie serca i krwiobiegu oraz rozległe krwawienia pod skórą i do narządów 

wewnętrznych w ciągu godzin może doprowadzić do śmierci. Szczególnie niebezpieczna jest 

sepsa meningokokowa w której śmiertelność może sięgać 50 %. 
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Neisseria meningitidis może także wywoływać: zapalenie gardła, płuc, ucha środkowego, 

osierdzia, wsierdzia, stawów i inne. Prawie 10 % chorych na zakażenie wywołane przez 

meningokoki grupy C umiera. U dalszych 20 % chorych po przebyciu tej choroby pozostają 

trwałe uszkodzenia takie jak niedosłyszenie, uszkodzenie mózgu, ataki epileptyczne lub utrata 

kończyn.  

Do zakażenia meningokokami może dojść w każdym wieku. Należy jednak podkreślić, 

że dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat są, w porównaniu do innych grup wiekowych, 

narażone najbardziej. Ich system odpornościowy nie jest jeszcze wystarczająco dobrze 

rozwinięty. Ok 40 % przypadków chorobowych rejestruje się w wieku małego dziecka.  

Drugi szczyt zachorowań jest notowany u młodzieży między 14 a 19 rokiem życia. W tym 

wieku wzrasta ilość kontaktów społecznych. Przebywanie w grupie, na dyskotekach, 

prywatkach oraz typowe dla młodzieży zachowania (np. picie ze wspólnego naczynia) sprzyjają 

infekcji. Około 20 % wszystkich zachorowań spowodowanych przez meningokoki dotyczy 

nastolatków. Ryzyko infekcji wzrasta w zbiorowiskach ludzkich, np.: w żłobkach, 

przedszkolach, szkołach, schroniskach młodzieżowych, internatach, akademikach 

lub koszarach, ponieważ w takich warunkach ułatwione jest przenoszenie się zarazków poprzez 

bliski kontakt. Sprzyja to również powstawaniu ognisk epidemicznych. 

Idea zapobiegania zakażeniom poprzez szczepienia ochronne dotyczy zdrowych dzieci 

i młodzieży, oraz osób dorosłych i jest skierowana na eliminacje mikroba, który powoduje 

zakażenie. Według danych WHO prawie w całej Unii Europejskiej szczepienia 

są obowiązkowe lub zalecane. 15 krajów Europy rutynowo włączyło szczepienia przeciwko 

meningokokom do narodowych programów szczepień. Najwcześniej, w 1999 roku, Wielka 

Brytania po epidemii zakażeń meningokokowych wprowadziła szczepienia obowiązkowe dla 

niemowląt, przy jednoczesnym wyszczepieniu wszystkich pacjentów do 24 roku życia. 

Kolejnym państwem była Hiszpania, dalej Irlandia i Grecja. W Polsce od 2003 roku Główny 

Inspektor Sanitarny wprowadził do Programu Szczepień Ochronnych szczepienie przeciw 

meningokokom grupy C, jako zalecane. W efekcie obserwuje się znacznie niższą zapadalność 

na zakażenia spowodowane przez serogrupę C. Wprowadzenie powszechnych szczepień 

przeciwko meningokokom w Polsce pozwoliłoby zredukować liczbę przypadków tej choroby. 

Dzięki szczepionkom koniugowanym można zabezpieczyć przed zachorowaniem dzieci 

po ukończeniu 2 miesiąca życia i starsze oraz młodzież i dorosłych. Dzięki szczepieniu osób 

w wieku nastoletnim możemy zmniejszyć nosicielstwo meningokoków i uzyskać odporność 
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populacyjną. Szczepionki skoniugowane skutecznie stymulują układ odpornościowy, 

po zakończeniu całego cyklu szczepienia niemal u wszystkich dzieci pojawiają się ochronne 

przeciwciała w zabezpieczającym stężeniu. Na podstawie wyników badań z Anglii wynika, 

że po wprowadzeniu do Narodowego Programu Szczepień w 1999 r., szczepienia przeciwko 

meningokokom grupy C zaobserwowano spadek przypadków IChM O 97%.  

Szczepionki przeciwko meningokokom należą do kategorii szczepionek „nieżywych”    

- zawierają niewielki fragment bakterii (otoczkę polisacharydową połączoną z białkiem - 

szczepionki skoniugowane). W Polsce są dostępne następujące rodzaje szczepionek przeciwko 

meningokokom:  

- szczepionki skoniugowane przeciwko meningokokom grupy C;  

- szczepionki skoniugowane przeciwko meningokokom grupy A, C, W, Y;  

- szczepionka przeciwko meningokokom grupy B.  

Wprowadzone przed kilku laty nowoczesne szczepionki skoniugowane (wykorzystujące 

sprzężenie antygenów) przeciw meningokokom grupy C mają zwiększoną skuteczność. 

Chronią już po 2 miesiącu życia niemowlęta, starsze dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 

Zapewniają odporność poszczepienną, poprzez stymulację długotrwałej pamięci 

immunologicznej. Czterowalentne szczepionki skoniugowane przeciwko meningokokom 

grupy A, C W, Y można stosować u dzieci, które ukończyły 12 miesiąc życia lub 2 rok życia. 

Szczepienie jest możliwe i celowe w każdym momencie. 

I.2 Dane epidemiologiczne 

Dane Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń 

Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) wskazują, że od roku 2001 w Polsce za 80% 

zakażeń wywołanych przez meningokoki odpowiadały izolaty serogrupy B. Sytuacja zmieniła 

się nagle w roku 2002, kiedy to ponad 30% zakażeń wywołały meningokoki grupy C. 

Odsetek ten wzrósł do 50% w kolejnych latach wraz z ogólną liczbą zakażeń.  

Współczynnik śmiertelności w latach 2010-2012 wyniósł 10,2 %,  w roku 2016 - 19%, a w roku 

2017 - 18,8%, przy czym dla serogrupy C - 14,7%. 

Sytuacja w zakresie zakażeń meningokokowych w Polsce zmienia się co roku i przebiega 

w sposób dynamiczny. Liczba rejestrowanych przypadków ICHM (Inwazyjna Choroba 

Meningokokowa) wzrosła w 2006 roku, doszło również do pojawienia się co najmniej 5 ognisk 

epidemicznych ICHM. W roku 2008  zarejestrowano głównie zakażenia sporadyczne, w 2009 

roku wystąpiło ognisko ICHM w Goleniowie w województwie zachodniopomorskim oraz 

w Ostrowcu Świętokrzyskim w województwie Świętokrzyskim. Wszystkie powyższe ogniska 
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epidemiczne zostały wywołane przez meningokoki serogrupy C. Zgodnie z danymi PZH 

zapadalność na IChM w woj. mazowieckim w 2014 r. wynosiła 0,32/100 tys., co jest wartością 

tożsamą ze średnią krajową. 

W Polsce w roku 2018 zanotowano ogółem 202 przypadki zachorowań na inwazyjną chorobę 

meningokokową (dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych NIZP-PZH). 

Obecnie zapadalność na inwazyjną chorobę meningokokową w Polsce jest niska, ale podlega 

wahaniom, co jest charakterystyczne dla tej choroby. Według danych Narodowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny najwyższy wskaźnik zapadalności był 

w 2007 r. -  1,03 na 100.000 osób. W roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 0,53 na 100.000.  

 W 2017 roku w województwie pomorskim zapadalność na IChM wyniosła 1,04/100 tys., 

a w opolskim 0,10/100 tys. W województwie świętokrzyskim współczynnik ten wyniósł 

0,32/100 tys. Te rozbieżności mogą wynikać zarówno z różnic w sytuacji epidemiologicznej, 

związanej m.in. z podejmowanymi lokalnie szczepieniami, jak i w jakości systemu 

monitorowania zakażeń w poszczególnych regionach kraju.  

Według danych KOROUN (Krajowy ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych 

Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego) zakażenia meningokokowe w Polsce występują 

we wszystkich grupach wiekowych. Meningokoki serogrupy B powodują ponad 70% zakażeń 

o tej etiologii u dzieci poniżej 1 r.ż., natomiast meningokoki serogrupy C przeważają u osób 

powyżej 5 r.ż., z największym odsetkiem (około 65%) u pacjentów w wieku 15-19 lat. 

Szczepionka koniugowana przeciw meningokokom grupy C.  

Wprowadzone przed kilku laty nowoczesne szczepionki koniugowane (wykorzystujące 

sprzężenie antygenów) przeciw meningokokom grupy C mają zwiększoną skuteczność. 

Chronią one zarówno niemowlęta po ukończeniu 2 miesiąca życia, dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe. Zapewniają odporność poszczepienną, poprzez stymulację długotrwałej pamięci 

immunologicznej. Szczepienie jest możliwe i celowe w każdym momencie. O ewentualnych 

przeciwwskazaniach do szczepienia zadecyduje lekarz. 

 

I.3 Obecny opis postępowania 

Realizację programu szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C w gminie 

Masłów rozpoczęto w 2008 roku szczepieniami młodzieży z rocznika 1994.  
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W 2012 roku przyjęty został „Program zdrowotny na lata 2013-2018, dotyczący szczepień 

profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom 

meningokokowy grupy C”. Program stanowił kontynuację działań z 2008 roku. W poniższej 

tabeli przedstawiamy liczbę zaszczepionych w latach 2013-2018 w ramach ostatniego 

programu. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Łącznie 

Liczba osób 

zaszczepionych 

73 0 7 80 35 43 238 

Liczba osób 

uprawnionych 

155 141 102 133 109 127 767 

 

Program szczepień przeciwko bakteriom pneumokokowym realizowano równolegle w gminie 

Masłów w latach 2013 - 2018.  

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

ostatniego programu zdrowotnego przeciwko bakteriom pneumokokowym. 

 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 

 

 W związku z wprowadzeniem szczepionki przeciwko bakteriom pneumokokowym 

do kalendarza szczepień, dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r., szansę na zaszczepienie 

przeciwko bakteriom pneumokokowym miały dzieci urodzone w 2016 roku. Szczepienia 

wykonywane były przez przychodnie, które miały podpisany kontrakt z NFZ. 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 wprowadzenie programu i zaszczepienie pozostałych urodzonych w 2016 r.,  

stanowiących grupę 20 dzieci. Dzięki realizacji „Programu zdrowotnego na rok 2019, 

dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, 

przeciwko bakteriom pneumokokowym” zaszczepionych zostało 15 dzieci w wieku 2 lat, 

określone w programie jako grupa docelowa, zamieszkałe na terenie gminy Masłów. 
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II. Cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji 

 II.1  Cel główny 

• zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywołane meningokokami grupy C 

wśród mieszkańców Gminy Masłów. 

 

II.2 Cele szczegółowe 

• podniesienie świadomości młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki zakażeń 

meningokokowych, 

• zwiększenie dostępności do ochronnych szczepień przeciw meningokokom grupy C, 

• promocja szczepień ochronnych jako metody profilaktyki chorób zakaźnych. 

 

II.3 Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej 

 

Wieloletnie i systematyczne szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym, które przez 

wieki powodowały dużą śmiertelność lub kalectwa, doprowadziły do eliminacji zachorowań 

lub wpłynęły znacząco na jej ograniczenie. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania chorób 

zakaźnych jest profilaktyka. 

Dzięki realizacji programu zaszczepione zostaną kolejne roczniki młodzieży VIII klas szkoły 

podstawowej oraz młodzieży która w roku 2019 nie została objęta programem i obecnie 

uczęszcza do klasy I szkoły średniej. 

Finansowanie szczepień przeciw meningokokom grupy C przez samorząd gminny,  dla  

urodzonych w latach 2003 – 2009 uzasadnione jest tym, że zdecydowana większość z nich 

rozpoczyna następny etap edukacyjny w nowym środowisku poza gminą Masłów, czyli 

przeważnie w  Kielcach. Zaszczepienie dzieci w tym wieku uznano za najlepsze, gdyż również 

ich rówieśnicy w szkołach kieleckich są objęci takim programem zdrowotnym. Szczepienie 

dzieci urodzonych w latach 2017 – 2021 jest nowym zadaniem przyjętym do realizacji przez 

gminę Masłów w ramach programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020- 

2024. Dzięki wprowadzeniu szczepień najmłodszych dzieci nastąpi wzmocnienie efektu  

programu realizowanego dotychczas w gminie Masłów, skierowanego do młodzieży w wieku 

15 lat. Według opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z marca 2018 r. 
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połączenie szczepienia niemowląt z nastolatkami może przynieść wymierne skutki w obniżeniu 

zachorowań na IChM, w perspektywie długoterminowej. 

Działania edukacyjne  przyczynią się do unikania przez młodzież zachowań ryzykownych 

sprzyjających zakażeniom meningokokowym (częstowanie kanapką, napojem, używanie tych 

samych sztućców itp.). 

 

Mierniki efektywności: 

• liczba dzieci i młodzieży populacji określonej w programie w danym roku 

kalendarzowym,  

• liczba odbiorców edukacji zdrowotnej,  

• liczba dzieci i młodzieży objętych programem szczepień, 

• liczba dzieci i młodzieży, których nie zaszczepiono. 

 

III. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji, jakie 

są planowane w ramach programu polityki zdrowotnej 

 

III.1  Populacja docelowa 

Gmina Masłów liczy obecnie 10951 mieszkańców. Corocznie w gminie Masłów szkołę 

podstawową  kończy rocznik liczący ok. 90 osób. 

Programem objęci będą w roku 2020 uczniowie którzy ukończyli w 2019 r. kl. III gimnazjum 

oraz kl. VIII szkoły podstawowej oraz kończący klasę VIII szkoły podstawowej w 2020 r. 

zamieszkali na terenie gminy Masłów. W kolejnych latach trwania programu uczniowie VIII 

klas szkoły podstawowej. Jest to młodzież z grupy ryzyka, która rozpoczyna naukę w szkołach 

średnich poza terenem gminy Masłów.  

Programem objęte będą również dzieci  w wieku 2 lat, tj. w 2020 rocznik 2017,  w następnych 

latach kolejne roczniki dzieci zamieszkałe na terenie gminy Masłów.  

Co roku będzie szczepiony kolejny rocznik.  

Na terenie gminy Masłów na dzień pisania programu zamieszkuje 767 młodzieży urodzonych 

w latach 2003 – 2009 oraz  279 dzieci urodzone w latach 2017-2019. Szacunkowo nastąpi 

przyrost ok. 200 dzieci urodzonych w latach 2020 – 2021.  
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Szczepieniami objęta zostanie młodzież i dzieci zamieszkująca na terenie gminy Masłów: 

2020 – 393    

2021 – 198   

2022 – 202   

2023 – 224 (szacunkowo 100 osób z rocznika 2020) 

2024 – 229 (szacunkowo 100 osób z rocznika 2021) 

Łącznie w latach 2020 – 2024 szczepieniami objętych będzie 1246 osób. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie (szczepienia przeprowadzane są od 2008 r.), 

przewiduje się uczestnictwo na poziomie  ok. 40% grupy docelowej, czyli w pierwszym roku 

trwania programu 157 osób, a w kolejnych latach ok. 80 osób. Przez cztery lata trwania ok. 500 

osób. Udział w programie jest dobrowolny, a warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda 

rodziców oraz kwalifikujące badanie lekarskie.  

 

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

wyłączenia z programu polityki zdrowotnej 

 

W ramach programu szczepieni będą wszyscy urodzeni w latach 2003, 2004, 2005, 

2006,2007, 2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 którzy są mieszkańcami gminy Masłów. 

2020 rok -  urodzeni w latach 2003, 2004, 2005 i 2017 

2021 rok – urodzeni w latach 2006 i 2018 

2022 rok – urodzeni w latach 2007 i 2019 

2023 rok – urodzeni w latach 2008 i 2020 

2024 rok – urodzeni w latach 2009 i 2021 

Kryterium wyłączenia z programu są przeciwwskazania lekarskie do wykonania 

szczepienia oraz wiek inny niż 2 lata, 15 i 16 lat w roku 2020, a w kolejnych latach trwania 

programu wiek inny niż 15 lat i 2 lata. 

Informacje o programie zostaną zamieszczone na oficjalnym portalu Gminy Masłów: 

www.maslow.pl na stronie Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów www.cuw.maslow.pl 

oraz rozpropagowane w formie plakatu. 

 

http://www.maslow.pl/
http://www.cuw.maslow.pl/
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III.3 Planowane interwencje 

 

W ramach planowanych interwencji przewiduje się realizację szczepień ochronnych przeciwko 

Neisseria meningitidis typu C w schemacie jednodawkowym szczepionką przeciwko 

meningokokom grupy C. W programie użyte będą szczepionki przeciw meningokokom typu C 

zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce.  

W Polsce w „Programie Szczepień Ochronnych na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem 

do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z 16.10.2019 r. szczepienia przeciw 

inwazyjnym zakażeniom NEISSERIA MENINGITIDIS wskazano, jako zalecane. Przy użyciu 

szczepionek:  

▪ Szczepionka skoniugowana monowalentna przeciw serogrupie C. 

▪ Szczepionka rekombinowana (rDNA),monowalentna złożona, adsorbowana, przeciw 

serogrupie B. 

▪ Szczepionka skoniugowana, czterowalentna przeciw serogrupom A,C,W-135, Y. 

▪ Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa), przeciw serogrupom A, C –

dzieciom od ukończenia 2 roku życia i dorosłym. 

Liczba dawek i schemat szczepienia–według wskazań producenta szczepionki. 

Na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Produktów Leczniczych Centrum Systemów 

Informatycznych Ochrony Zdrowia, obecnie w Polsce zarejestrowane są dwie szczepionki 

przeciwko zakażeniom meningokokowym grupy C z ważnym pozwoleniem dopuszczenia 

do obrotu, tj.: Menitorix oraz NeisVac-C.  

 

Akcja promująca, przeprowadzona przez rozpropagowanie informacji na temat szczepień. 

Przewiduje się zawiadomienie wszystkich uprawnionych w formie pisemnej. W tym celu za 

pośrednictwem operatora pocztowego wysłane zostaną zaproszenia 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).  

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 

(Dz.U.2019.1373 tj. ze zm.). 
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III.4 Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej 

 

Szczepienia przeciw meningokokom prowadzone będą w lokalu wskazanym przez realizatora 

programu, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 

marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595). Termin 

szczepień każdego roku winien zakończyć się 30 listopada i zostać połączony z akcją 

informacyjną w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych. 

 

III.5 Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej 

 

Zakończenie udziału w programie nastąpi z chwilą zrealizowania szczepienia oraz uzyskaniu 

informacji o ewentualnych objawach niepożądanych i zaleceń dotyczących unikania zachowań 

ryzykownych. 

 

IV Organizacja programu polityki zdrowotnej 

 

    

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

 

• Wysłanie zaproszeń do przystąpienia do programu szczepień osobom uprawnionym 

wraz z formularzem deklaracji rodziców; 

• Wyłonienie realizatora programu w drodze konkursu ofert przeprowadzonego 

na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

• Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat programu; 

• Akcja edukacyjna, polegająca na cyklicznym, cotygodniowym zamieszczaniu 

na stronie internetowej informacji na temat programu, promująca szczepienie; 

• Szczepienia dzieci i młodzieży zakwalifikowanej do programu, poprzedzone 

kwalifikacyjnym badaniem lekarskim, 

• Monitoring realizacji programu. 
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IV.2 Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia 

i warunków lokalowych 

 

Kryteriami wyboru realizatora programu są: 

• udział w konkursie podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

• wykonywanie szczepień w lokalu, spełniającym wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą ; 

• posiadanie niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia do realizacji programu; 

• kwalifikacje osób udzielających świadczeń; 

• dotychczasowe doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych; 

• planowany sposób przeprowadzenia  akcji informacyjnej o programie. 

Spełnienie przez realizatora tych kryteriów gwarantuje prawidłową realizację programu. 

 

V. Sposób monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej 

 

V.1 Monitorowanie 

Monitorowanie realizacji programu prowadzone będzie na bieżąco poprzez przyjmowanie 

ewentualnych uwag zgłaszanych przez rodziców. 

V.2 Ewaluacja 

Po zakończeniu programu przeprowadzona zostanie ewaluacja w oparciu o zdefiniowane w pkt 

II.3 mierniki efektywności. 

 

VI. Budżet programu polityki zdrowotnej 

 

Koszt jednostkowy szczepienia wynosi ok. 180 zł. W cenie tej zawiera się koszt 

kwalifikującego badania lekarskiego, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie 

akcji informacyjnej oraz iniekcja. 

Opierając się na danych liczbowych z lat 2008-2018, należy przyjąć, że w pierwszym roku 

trwania programu (2020 r.) zaszczepionych zostanie ok. 157 osób – są to cztery roczniki 2003, 

2004, 2005 i 2017  zatem całkowity roczny koszt szczepień wyniesie ok. 28 260 zł. 
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W kolejnych latach, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena kosztu jednostkowego, roczne 

koszty całkowite wyniosą ok. 15 000 zł.  Koszt roczny akcji promocyjnej ok. 1000,00 zł. 

Gmina  pokryje w całości koszt szczepień. W projekcie budżetu gminy na rok 2020 na realizację 

programu zaplanowano kwotę 60 000 zł. W związku z tym, że istnieje możliwość zgłoszenia 

do programu przez większość uprawnionych np. w 2016 roku do programu przeciwko 

meningikokom zgłosiło się 60 % uprawnionych. Wysokość środków finansowych na lata 

następne określone zostaną w uchwałach budżetowych.  

Koszt programu profilaktyki zdrowotnej na lata 2020 – 2024 w przypadku zaszczepienia 

wszystkich uprawnionych wyniesie 224 280 zł. W przypadku zaszczepienia 

40% uprawnionych będzie to kwota ok. 90 000 zł. 
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                                                                     Załącznik Nr 1  

                                                                                                                    do Programu szczepień profilaktycznych 

                 

Masłów………………. 
                                                                               

 

GMINA MASŁÓW 
 

 

 26-001 woj. świętokrzyskie 
                                            
 

Znak sprawy……….. 

 

       Szanowni Państwo 

  

       ……………………………… 

       …………………………….... 

       ……………………………… 

       

Wójt Gminy Masłów serdecznie zaprasza na bezpłatne szczepienie przeciwko 

meningokokom 

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

                                                 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 meningokokom  

 

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

MENINGOKOKOM  

w „Programie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom 

w Gminie Masłów na lata 2020 – 2024  w ……. 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 szczepień profilaktycznych 

przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020 - 2024”  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Programie szczepień 

profilaktycznych przeciwko meningokokom dzieci w Gminie Masłów na lata 2020-2024 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

 

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

               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 meningokokom w Gminie Masłów na 

lata 2020-2024”. 

 
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 

 

 

Jak Pan(i) ocenia: Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo 

źle 
Czystość w poczekalni      
Wyposażenie w poczekalni      
Oznakowanie gabinetów      
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V. Dodatkowe uwagi/opinie:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 


