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realizacji  programu polityki zdrowotnej 
 

Raport końcowy 

z realizacji programu polityki zdrowotnej 

Nazwa programu polityki zdrowotnej: „Gminny program profilaktyki raka szyki macicy 

- szczepienia HPV na lata 2014-2020” 

Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: 

styczeń 2014-grudzień 2020 
 

Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 

styczeń 2014- grudzień 2020 

Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej: 

 

Celem głównym programu było zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyki macicy w gminie Dobrzeń 

Wielki oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u 12 i 13 letnich dziewcząt (rok urodzenia 

2001-2007) 
Zmierzenia zawarte w „Gminnym  programie profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2014-

2020” zostały częściowo osiągnięte tj. 58,69 % zaszczepionych dziewcząt na 100% objętych w latach 2014-

2020 programem. Głównymi powodami braku 100%-owej realizacji założeń programowych: 

1. zmiana z dniem 1 stycznia 2017  podziału administracyjnego Gminy Dobrzeń Wielki i związane z tym 

zmniejszone wpływy finansowe do budżetu; 
2. brak dostępności na rynku szczepionki  m. in. 2019 oraz częściowo 2020; 
3. działalność ruchu antyszczepionkowego jak i informacje zamieszczane w internecie na temat 

powikłań po szczepieniach. 
Cele szczegółowe zostały zrealizowane poprzez podniesienie świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i 

chłopców oraz ich rodziców między innymi poprzez działania edukacyjne i promowanie zdrowego trybu życia 

jak i właściwych nawyków higienicznych prowadzonych przez organizatora programu jak i szkoły. Ponadto 

osiągniecie założonych celów było możliwe poprzez ogólnie pojętą i przeprowadzoną edukację prozdrowotną 

jak i wykonanie szczepień przeciwko HPV wśród adresatów Programu. 
 
Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej: 
 

W ramach niniejszego programu polityki zdrowotnej, dziewczęta, które spełniły kryteria (wiek jak i miejsce 

zameldowania na terenie gminy Dobrzeń Wielki) oraz zakwalifikowanie   przez lekarza, były szczepione  

czterowalentną szczepionką– przeciw czterem najczęściej występującym typom wirusa brodawczaka ludzkiego. 

Każdorazowe podanie dawki było poprzedzone  pisemną zgodą rodzica. . Wyboru szczepionki dokonywał 

realizator Programu. 

„Gminny Program profilaktyki raka szyki macicy – szczepienia HPV na lata 2014-2020” obejmował 

następujące interwencje: 

1. przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej, która dotyczyła zapobieganiu nowotworom szyjki 

macicy wywołanym przez brodawczaka ludzkiego HPV; akcje obejmowały uwzględniały również 

informacje o konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych w zakresie cytologii; 
2. ocenie poziomu wiedzy uczestników Programu ( w szczególności rodziców/opiekunów prawnych 

dziewczyn z objętych programem roczników) na podstawie ustnej ewaluacji przed i po zorganizowanej  

pogadance/wykładzie/prelekcji; umożliwiono również kontakt telefoniczny z lekarzem ginekologiem dla 

osób,  które nie uczestniczyły w ogólnodostępnej formie informacyjnej; 
3. bezpośrednie - przed  podaniem każdej dawki szczepionki- wykonywanie badania lekarskiego (głównie 



pediatra bądź lekarz medycyny rodzinnej); 
4. wykonanie szczepień zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka 

ludzkiego HPV ( typ 6,11,16,18); 
5. dokonanie wpisu o wykonanym szczepieniu ( karta szczepień, książeczka zdrowia) 

 
Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej: 

 

W ramach „Gminnego  Programu profilaktyki raka szyki macicy – szczepienia HPV na lata 2014-2020” 

przewidziano szczepienia dla 431 dziewcząt (dane z Referatu Spraw Obywatelskich). Szczepienia poprzedzone 

zostały badaniami lekarskimi przed każdą z 3 dawek szczepionki jak i udziałem dziewczyn oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych w zajęciach /prelekcjach z edukacji zdrowotnej, realizowanych przez każdą z 

placówek oświatowych, do których uczęszczały beneficjentki. 

W latach 2014-2016 realizacja programu przebiegała bez uwag a co za tym idzie bez modyfikacji. 

1 stycznia 2017 Gmina Dobrzeń Wielki została pod względem terytorialnym jak i finansowym pomniejszona. W 

związku z tą sytuacją w 2017 roku nie zaplanowano realizacji Programu. Jego wznowienie nastąpiło w 2018, 

gdzie szczepieniem zostały objęte dziewczynki urodzone w latach 2004-2005, a pod względem finansowym 

rodzice współuczestniczą w pokryciu kosztów zakupu szczepionek.  W latach 2019- 2020 zaplanowano 

kontynuację „Gminnego  Programu profilaktyki raka szyki macicy – szczepienia HPV na lata 2014-2020”,  

jednak ze względu na brak szczepionki na rynku jak i konieczność przesunięć finansowych, spowodowały, że w 

tych latach nie było możliwości dokończenia realizacji tegoż programu. 
 
Faktyczną liczbę osób objętych programem przedstawiono w tabeli poniżej. 

Rok 

programu 

Rok 

urodzenia 

szczepionych 

Ilość dziewczyn  

% zaszczepionych zaplanowanych 

do szczepienia 

zaszczepionych 

2014 2001 57 49 85,96% 

2015 2002 61 54 88,52% 

2016 2003 62 45 72,58% 

2017 2004 63/42 28  

58 ( w 

2018) 

66,67%  

69,88% 2018 2005 63/41 30 73,17% 

2019 2006 62/42 0 0 

2020 2007 63/46 0 0 

RAZEM 431/351 206 58,69% 
 

Szczepieniem ochronnym przeciw wirusowi HPV zostało objętych 351 dziewcząt z roczników 2001-2007 z czego 

po uzyskaniu stosownych zgód ze strony rodziców/opiekunów prawnych, szczepionkę  podano 206 co stanowi 

58,69% populacji kwalifikującej się do Programu a rzeczywisty udział zainteresowanych osób w szczepieniach 

tzn. po uwzględnieniu lat 2014-2018 wynosi 78,33%. 

Kampanię edukacyjno-informacyjną przeprowadzono wśród faktycznej liczy populacji stanowiącej ilość 

dziewczyn do szczepienia oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Jedna z dziewczynek  w roku 2016 nie 

przyjęła trzeciej ostatniej dawki szczepionki. 

Niższy, niż zakładany odsetek zaszczepialności jest najprawdopodobniej wynikiem rosnącej tendencji naszego 

społeczeństwa do świadomej odmowy poddawania się szczepieniom ochronnym jak i działalność ruchu 

antyszczepionkowego oraz  informacjom zamieszczanym w internecie na temat powikłań po szczepieniach. 

Realizacja „Gminnego  Programu profilaktyki raka szyki macicy – szczepienia HPV na lata 2014-2020 jest 

podyktowana wprowadzeniem szczepień, których następstwem jest zmniejszenie wystąpienia 

przednowotworowych zmian w obrębie szyki macicy, co naturalnie wpływa na obniżenie wartości pozytywnej 

predykcji badań cytologicznych. Skuteczność szczepienia w zakresie zmniejszenia zapadalności i umieralności 

na raka szyjki macicy i inne choroby wywoływane przez brodawczaka ludzkiego HPV, będzie można ocenić za 

kilkanaście lat. 

Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej- 23 304,00zł 
 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2014 

Źródło finansowania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. budżet  Gminy Dobrzeń Wielki 23 304,00zł ----------- 

       2.  ----------- ----------- ----------- 
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej- 20 736,00zł 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2015 

1. budżet  Gminy Dobrzeń Wielki 20 736,00zł ----------- 

       2.  ----------- ----------- ----------- 
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej- 19 027,00zł 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2016 



 1. budżet  Gminy Dobrzeń Wielki 19 027,00zł ----------- 

       2.  ----------- ----------- ----------- 
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej- 0,00zł 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2017 

1. budżet  Gminy Dobrzeń Wielki 0,00zł ----------- 

       2.  ----------- ----------- ----------- 
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej- 23 397,00zł 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018 
1. budżet  Gminy Dobrzeń Wielki 

 
15 567,00zł ----------- 

2. rodzice/opiekunowie prawni  

szczepionych dziewczyn 
 

7830,00zl ----------- 

Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej- 0,00zł 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2019-2020 

1. budżet  Gminy Dobrzeń Wielki 0,00zł ----------- 

       2.  ----------- ----------- ----------- 
Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej 2014-2020 
Źródło finansowania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. budżet  Gminy Dobrzeń Wielki 
 

78 634,00 zł ----------- 

2. rodzice/opiekunowie prawni  

szczepionych dziewczyn 
 

7830,00 zł ----------- 

Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej 419,73 zł 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji 

programu polityki zdrowotnej 
Opis podjętych działań modyfikujących: 

Problem 1:    

Z dniem 1 stycznia 2017 zmiana granic terytorialnych  

Gminy Dobrzeń Wielki 

Działanie modyfikujące: 
 
Przesunięcie realizacji programu na rok 2018. 

Współudział rodziców/opiekunów prawnych 

szczepionych dziewczyn w poniesionych kosztach .  

Problem 2:  

Brak dostępności szczepionki w hurtowni  

farmaceutycznej w 2019 roku i części roku 2020 

Działanie modyfikujące: 
 
Przesunięcie realizacji programu na rok 2020 
Zabezpieczone w budżecie finanse na realizację 

programu za lata 2019-2020 zostają przesunięte na 

inne działania związane z funkcjonowaniem Gminy 

Dobrzeń Wielki. 
Problem 3: Działanie modyfikujące: 
   

Data sporządzenia raportu końcowego z 
realizacji programu polityki zdrowotnej 

 
23 marzec 2021 

 

Inspektor 
mgr Gabriela Szmolke 

 
……………………… 

oznaczenie i podpis osoby sporządzającej 
raport końcowy z realizacji programu 
polityki zdrowotne 

Miejscowość 
 

Dobrzeń Wielki 

24 marzec 2021 
Data akceptacji raportu końcowego z  

realizacji programu polityki zdrowotnej 
 
 

 
 
 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
mgr Piotr Szlapa 

 
………………………… 

oznaczenie i podpis osoby akceptującej 
raport końcowy z realizacji programu 

polityki zdrowotnej 


