
UCHWAŁA NR XXIV.223.2020 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka 
szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem 

HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 
7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1, 3 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1398, poz. 1492, poz. 1493 i poz. 1578) – 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy 
i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2021-2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Dariusz Kulma 
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I. Opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie wprowadzenia programu polityki 

zdrowotnej 

I.1  Opis problemu zdrowotnego 
 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak szyjki macicy (RSM) jest drugą, zaraz po 

raku piersi, przyczyną zgonów wśród kobiet na nowotwory złośliwe. Faktem alarmującym jest to,  

że wiele przypadków zostaje zdiagnozowanych dopiero na zaawansowanym etapie choroby. 

Każdego roku rak szyjki macicy wykrywany jest u ponad 500 tys. osób i pozostaje jednym  

z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w grupie kobiet w wieku 15-44 lat. Wśród 

czynników ryzyka jego wystąpienia wyróżnić można m.in.: wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human 

papillomavirus – HPV), palenie tytoniu,  wczesną inicjację seksualna czy dużą liczbę partnerów 

seksualnych1. 

Wśród typów HPV wyróżnianych jest ponad 100, z których typy HPV-6 i HPV-11 należą do 

nisko onkogennych, przez co są odpowiedzialne za ponad 90% przypadków brodawek płciowych 

i brodawek okolic odbytu (tzw. kłykciny kończyste) oraz dużej części przerostów 

brodawczakowatych w jamie ustnej. Trzy najczęściej występujące wśród nich typy, tj: HPV-16, HPV-18 

i HPV-45, wysoce onkogenne, są odpowiedzialne za 75% przypadków płaskonabłonkowego raka 

szyjki macicy, 90% przypadków raka gruczołowego szyjki macicy oraz większość przypadków zmian 

w postaci śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy, czyli zmian przednowotworowych, występujących 

na szyjce macicy od strony pochwy. Typy HPV-16 i HPV-18 odpowiadają za 80% przypadków raka 

sromu i pochwy oraz ponad 90% przypadków raka odbytu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

uznała typy HPV-16 i HPV-18 za czynnik rakotwórczy dla człowieka2. 

Rak szyjki macicy oraz inne choroby powodowane przez HPV stanowią globalny problem 

zdrowia publicznego. Z uwagi na niską efektywność działań profilaktycznych i niewielkie 

zainteresowanie problemem wśród społeczeństwa, zapadalność na ten typ nowotworu w Polsce wciąż 

pozostaje wysoka3. 

Inne nowotwory i choroby wywoływane przez HPV 

Oprócz raka szyjki macicy, który jest jedną z najczęstszych chorób powodowanych przez 

HPV, wyodrębnia się też inne nowotwory oraz inne zmiany skóry, które występują rzadziej, ale 

również stanowią poważny problem zdrowia  publicznego. Są to m.in.: 

  Rak sromu  

Jest to nieprawidłowy i nieustający rozrost komórek nowotworowych wywodzących się 

z komórek nabłonka sromu, który należy do nowotworów występujących stosunkowo rzadko. 

Współczynnik zachorowalności na niego waha się w skali roku między 0,1 a 2,6 

przypadków na 100 tys. kobiet i jest ściśle uzależniony od regionu geograficznego świata4. 

  Rak pochwy 

Wszelkie zmiany w pochwie możemy podzielić na pierwotne i wtórne. Do pierwszej grupy 

zaliczamy pierwotnego raka pochwy, który dotyczy około 1% złośliwych nowotworów 

                                                           
1 Mędrela-Kudel E. „Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy pośród studentek wybranych 

krakowskich uczelni”, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu rok 2014, nr 38, s. 20-24. 
2 Karowicz-Bilińska A., „Zakażenie HPV a związek z rakiem szyjki macicy – Nagroda Nobla w zakresie medycyny w roku 

2008”, Przegląd Pediatryczny 2008, 38(4), s. 269-272. 
3 Ostrowska A., Gujski M., „Walka z rakiem szyjki macicy w Polsce. Perspektywy, szanse i rekomendacje dla polityki państwa”, 

Warszawa 2008. 
4 Krajowy rejestr nowotworów, Rak sromu. http://onkologia.org.pl/rak-sromu/ [dostęp: 16.09.2020]. 
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narządów płciowych kobiety powyżej 40. r.ż. Rak pochwy wtórny jest najczęściej wynikiem 

nowotworów przerzutowych z endometrium, szyjki macicy, sromu lub jajnika5. 

  Rak odbytu 

Nowotwór odbytu i jego kanału to nowotwór występujący w odbytnicy i odbycie. 

W przypadku raka odbytu proces zmian nabłonka rozpoczyna się najczęściej  w kanale 

odbytnicy. W Polsce nowotwór ten zajmuje siódme miejsce wśród kobiet i szóste wśród 

mężczyzn pod względem liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. Najczęściej dotyka 

osób w wieku 50–60 lat6. 

  Brodawki narządów płciowych (inaczej: kłykciny kończyste) 

Są jedną z najbardziej popularnych na świecie chorób przenoszonych drogą płciową. 

Do zakażania dochodzi najczęściej na skutek stosunku płciowego z osobą zarażoną 

podtypami HPV-6 i HPV-11. Objawami są kalafiorowate, białawe lub różowe zgrubienia 

skóry w okolicy narządów płciowych. 

 

Zapobieganie zakażeniom HPV 

 

 Profilaktyka pierwotna dotycząca zachowań seksualnych może skutecznie przyczynić się do 

ograniczenia niebezpieczeństwa zakażenia HPV. Polega ona na używaniu środków służących 

zabezpieczeniu się podczas kontaktów seksualnych (np. prezerwatyw). 

Do powodzenia tego rodzaju profilaktyki przyczynić się może też edukacja młodzieży 

i rodziców na temat rodzajów i metod stosowania w/w środków. Niestety, w Polsce edukacja 

seksualna stoi na niskim poziomie. Aby przynosiła spodziewane efekty, powinna być obecna w życiu 

młodego człowieka począwszy od szkoły podstawowej (w zakresie adekwatnym do wieku), zarówno 

w środowisku domowym, jak i szkolnym7. 

Do profilaktyki wtórnej zaliczamy badania przesiewowe (skriningowe), dzięki którym można 

wykryć komórki nowotworowe jeszcze we wczesnym stadium rozwoju. W zależności od typu 

nowotworu badania te różnią się, i tak np. w celu rozpoznania nowotworów narządów płciowych 

wykonywane są badania cytologiczne, mające wykryć zakażenie  HPV. Pierwsze  objawy choroby 

mogą wystąpić dosyć późno, a co za tym idzie proces leczenia nierzadko bywa nieprzyjemny 

i bolesny (jak m.in. leczenie chirurgiczne, chemioterapia). Gdy objawy nasilają się, mogą one 

powodować pojawienie się kolejnych niedomagań, takich jak depresja czy dyskomfort fizyczny. 

 

Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu 

Według danych epidemiologicznych około 1/3 zgonów z powodu raka szyjki macicy dotyczy 

kobiet w wieku 15–44 lat. Duża częstość występowania RSM w Polsce oraz wysoki odsetek zgonów są 

spowodowane niską wykrywalnością zmian przednowotworowych i późnym rozpoznaniem raka 

inwazyjnego. Niewielka powszechność wykonywania badań przesiewowych powoduje, że kobiety 

dowiadują się o nowotworze, kiedy jest on już w zaawansowanym stadium. Stanowi to istotne 

obciążenie dla osoby chorej, jak również  dla systemu opieki zdrowotnej8. 

Niekorzystne wskaźniki epidemiologiczne oraz niska zgłaszalność na badania cytologiczne 

świadczą o tym, że konieczne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat chorób 

                                                           
5 Markowska J., „Ginekologia onkologiczna”, Wrocław 2006. 
6 Krajowy rejestr nowotworów, Rak odbytu i kanału odbytu, http://onkologia.org.pl/odbyt-kanal-odbytu/ [dostęp: 16.09.2020]. 
7 Tuchowska P., Worach-Kardas H., Marcinkowski J. T., „Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki ryzyka i 

możliwości optymalizacji działań profilaktycznych”, Problematyka Higieny Epidemiologicznej 2013, 94(2), s. 166-171. 
8 Niemiec T. (red), op. cit. 
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przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyki pierwotnej w postaci szczepień przeciw HPV. Niektóre 

źródła podają, że zaszczepienie się okazuje się skuteczne w 96 – 100% przypadków. Szczepionkę 

zalecają polskie towarzystwa medyczne (m.in. Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie 

Towarzystwo Pediatryczne i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne). Rekomenduje się szczepienie 

osób młodych, jeszcze przed inicjacją seksualną. 

               Choroba nowotworowa wywołuje cierpienie natury psychologicznej, spowodowane 

stereotypami społecznymi. Leczenie często bywa bolesne, a pobyty w szpitalu mogą być 

przyczyną  rozwoju  depresji  lub  stresu.  Objawy  i  skutki  choroby  są  w  przypadku  każdej pacjentki  

indywidualne,  jednak  na  pewno  zawsze  wywołują,  choć  w  różnym  stopniu, negatywne emocje. 

Dlatego zaleca się prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Szczepienia   przyczynią   się   

do zmniejszenia   liczby   zachorowań   na   nowotwory narządów płciowych  wśród  szczepionych  

dziewczynek z  populacji docelowej,  a  edukacja podniesie świadomość dotyczącą czynników ryzyka 

sprzyjających zakażeniom HPV. Dodatkowo w zależności od zainteresowania społeczeństwa do grupy 

docelowej programów zdrowotnych mogą być dołączeni i zaszczepieni chłopcy w wieku powyżej  

9 lat, co zwiększy odporność populacyjną9. 

Od 2013 roku szczepienie przeciw HPV znajduje się w Programie Szczepień 

Obowiązkowych w grupie świadczeń zalecanych, niefinansowanych ze środków publicznych. 

Planowaną interwencję można zatem traktować jako uzupełnienie świadczeń gwarantowanych – 

szczepień obowiązkowych finansowanych przez budżet państwa. 

Efektem długofalowym ma być również zwiększenie poziomu wyszczepialności  

na omawiane schorzenie w populacji docelowej wynikające ze zwiększonego udziału tejże 

populacji. 

Organizacja badania została tak zaplanowana, by uzyskać maksymalną efektywność przy 

zakładanych kosztach działań. Realizacja programu zdrowotnego w przedstawiony sposób 

gwarantuje optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Uwzględniono nie tylko koszty samych 

procedur medycznych, lecz również działań informacyjnych, które są niezbędne w przypadku 

prowadzenia akcji szczepień wykraczających poza PSO. 

 

                                                           
9 Ostrowska A., Gujski M, op. cit. 
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I.2 Dane epidemiologiczne 
 

 Rak szyjki macicy jest czwartym najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet 

na całym świecie. W 2012 roku zdiagnozowano blisko 527 624 nowych przypadków oraz zarejestrowano 

około 265 653 zgonów z tej przyczyny. Rak ten to drugi najczęściej występujący kobiecy nowotwór 

w przedziale wieku 15–44 lat. Śmiertelność z jego powodu jest znacznie niższa niż zapadalność – 

współczynnik śmiertelności do zapadalności wyniósł 50,3%10. 

 Raport Centrum HPV i raka szyjki macicy wskazuje, że w Europie żyje ok. 325,3 mln 

kobiet powyżej 15 roku życia, które mają zwiększone ryzyko zachorowania na RSM. Rocznie RSM 

diagnozuje się u około 61,072 kobiet w Europie, a około 25,829 umiera z powodu tego 

nowotworu11. 

W Polsce RSM jest szóstym, pod względem częstości występowania, nowotworem 
złośliwym wśród kobiet. W 2012 roku zarejestrowano 3 513 nowych przypadków zachorowań 
oraz 1 858 zgonów (ryc. 1)12. 
 

 
 

Rycina 1. Częstość występowania raka szyjki macicy w porównaniu z częstością występowania 
innych nowotworów złośliwych  wśród kobiet w Polsce  
Źródło:  HPV  –  Information  Centre:  http://www.hpvcentre.net/statistics/reports/POL.pdf  
[dostęp: 01.10.2020] 
(ang. breast – pol.  pierś; colorectum – rak odbytu; lung – płuco; corpus uteri – macica; ovary – 
jajnik; cervix uteri – szyjka macicy;  pancreas – trzustka; brain, nervous system – mózg, układ 

                                                           
10 The ICO Information Centre: HPV and Cancer Human Papillomavirus and related cancers, Poland, Fact Sheet 2014. 
11 The ICO Information Centre: Human Papillomavirus and Related Diseases Report, Europe 2019; 

https://hpvcentre.net/statistics/reports/XEX.pdf?t=1601902553240.  
12 The ICO Information Centre: Human Papillomavirus and Related Deseases Report, 27 July 2017 

https://hpvcentre.net/statistics/reports/POL.pdf [dostęp: 05.10.2020]. 
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nerwowy; kidney – nerka; stomach – żołądek; bladder – pęcherz; gallbladder – woreczek 
żółciowy; non – Hodgkin lymphoma – chłoniak nieziarniczy; thyroid – tarczyca; leukaemia – 
białaczka; melanoma of skin – czerniak skóry; liver – wątroba; lip, oral cavity – warga, jama 
ustna; multiple myeloma – szpiczak mnogi; oesophagus – przełyk; larynx – krtań; hodgkin 
lymphoma – chłoniak Hodgkina; other pharynx – inne nowotwory gardła; nasopharynx – 
nowotwory nosogardła; kaposi sarcoma – mięsak Kaposiego)  
 

RSM (ang. Cervix uteri) plasuje się na czwartym miejscu pod względem wystąpień 
nowotworów złośliwym u kobiet i na trzecim miejscu wśród przyczyny zgonów u kobiet 
w wieku 15–44 lat. Nowotwór odbytnicy znajduje się na miejscu jedenastym pod względem 
częstości wystąpień i na jedenastym jako przyczyna zgonu z powodu nowotworów złośliwych 
wśród kobiet w Polsce (ryc. 2 i 3)13. 
 

 
Rycina 2. Częstość występowania raka szyjki macicy w porównaniu z częstością występowania 
innych nowotworów wśród kobiet w wieku 15–44 lata w Polsce [dostęp: 05.10.2020] 
Źródło:  HPV  –  Information  Centre:  https://hpvcentre.net/statistics/reports/POL.pdf  
[dostęp: 05.10.2020] 
 
 
 

                                                           
13 Ibidem. 
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Rycina   3.   Częstość   zgonów   na   raka   szyjki   macicy   w   porównaniu   z   częstością   
zgonów spowodowanych przez inne nowotwory wśród kobiet w wieku 15–44 lata w Polsce 
[dostęp: 05.10.2020] 
Źródło:  HPV  –  Information  Centre:  https://hpvcentre.net/statistics/reports/POL.pdf  
[dostęp: 05.10.2020] 

 
 

W 2012 roku największą zachorowalność na nowotwory złośliwe stwierdzono  
u mieszkańców województw pomorskiego i łódzkiego (odpowiednio: 449 i 437 zachorowań na 
100 tys. ludności), rzadziej były one wykrywane u mieszkańców województw podlaskiego  
i mazowieckiego (około 340 nowych przypadków na 100 tys.). Problem jest szczególnie 
zauważalny w mniejszych miastach, gdyż tam badania cytologiczne wykonuje mniej kobiet14. 

Na diagramie (ryc. 4) przedstawiono podział zapadalności na różne nowotwory  

w województwie mazowieckim wśród kobiet w latach 2004–2017. Najwięcej osób choruje na 

raka sutka (24,4%), na drugim miejscu plasuje się nowotwór oskrzela i płuc (9,1%). Na raka szyjki 

macicy zapada około 4,4% kobiet, a na raka odbytnicy około 2,9%. 

 

                                                           
14 GUS: Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2014 roku, Warszawa 2015. 
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Rycina  4.  Podział  na  nowotwory  występujące wśród  kobiet  w  województwie  

mazowieckim w latach 2004–2014 

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/raporty/ [dostęp: 05.10.2020] 
 

Dane przedstawione w Mapie Potrzeb Zdrowotnych w zakresie onkologii dla 
Województwa Mazowieckiego wskazują, że standaryzowany wiekiem współczynnik 
zachorowalności na RSM w latach 2010-2012 w w/w województwie wynosił 22,48/100 tys. 
kobiet, natomiast dla całego kraju ok. 21,1100 tys. kobiet. 

W ciągu  trzech ostatnich dekad zauważono w Polsce 30-procentowy spadek 
zapadalności na nowotwór szyjki macicy (ryc. 5). Również zarejestrowany został nieduży 
spadek (około 1%) zapadalności na nowotwory sromu i pochwy wśród kobiet. 
 

 
Rycina 5. Trendy zachorowalności (na 100 tys. mieszk.) na raka szyjki macicy w Polsce w latach 
1980–2010 

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/nowotwory-szyjki-macicy-
kobiet/ [dostęp: 05.10.2020] 
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Według danych pochodzących z Krajowego Rejestru Nowotworów około 60% zachorowań 
występuje w Polsce między 45. a 64. r.ż. 
Rycina 6 przedstawia liczbę zachorowań na nowotwór sromu i pochwy z podziałem  
na wiek. Ryzyko zachorowania na te nowotwory wzrasta z wiekiem, począwszy od szóstej 
dekady życia. 
 

 
 

Rycina  6.  Zachorowalność  na  nowotwory  sromu  i  pochwy  w  Polsce  w  latach  2008–
2010  w zależności od wieku 

Źródło:  Krajowy   Rejestr  Nowotworów http://onkologia.org.pl/nowotwory-sromu-pochwy-
kobiet/  [dostęp: 05.10.2020]  
 

Według prognoz przedstawionych przez Centrum Onkologii – Instytutu im. M. 
Skłodowskiej-Curie, przewiduje się ciągły spadek zapadalności na nowotwory złośliwe w Polsce 
aż do 2025 roku. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy będzie wzrastające zainteresowanie 
społeczeństwa problemem oraz profilaktyka pierwotna  i  wtórna realizowana w ramach 
programów zdrowotnych15. 

 

 

I.3.  Opis obecnego postępowania 

Badania przesiewowe 

Obecnie w Polsce działa program profilaktyki raka szyjki macicy, który zakłada bezpłatne 

wykonanie badania cytologicznego, realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych na lata 2016-2024. 

Bezpłatne badania cytologiczne dotyczą kobiet w wieku 25-59 lat, ubezpieczonych 

w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), które nie poddały się im w ciągu ostatnich 3 lat. Wyjątek 

stanowią kobiety, które skierowano na dodatkowe badanie z powodu wykrytych, niepokojących zmian 

w badaniu pierwszym. 

Od wielu lat głównym problemem pozostaje niska zgłaszalność kobiet na badania skriningowe. 

Prawdopodobnie wiele badań cytologicznych jest wykonywanych poza programem. Dotyczy to przede 

                                                           
15 Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: „Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce 

do 2025 roku”, Warszawa 2009. 
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wszystkim prywatnych klinik i gabinetów, które nie współpracują z NFZ. W tych przypadkach kobiety 

poddające się badaniom cytologicznym nie są rejestrowane w ogólnej bazie danych, więc liczba, jakość 

badań i losy pacjentek z pozytywnym wynikiem nie są w pełni monitorowane16. 

 

Szczepienia i szczepionki 

Kolejnym elementem profilaktyki RSM są szczepienia. Od 2013 roku szczepienia przeciwko 

HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków publicznych17. 

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV oferują niektóre samorządowe programy profilaktyczne.  

Na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki Program Polityki zdrowotnej dotyczący szczepień 

przeciw HPV realizowany był od 2015 r. W ramach jego realizacji wykonane zostały świadczenia na 

rzecz zapobiegania chorobom nowotworowym poprzez wykonanie szczepień profilaktycznych oraz 

przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców z populacji 

docelowej, zachęcającej do aktywnego udziału w akcji szczepień oraz warsztatów edukacyjnych. 

Z bezpłatnych szczepień ochronnych w roku bieżącym skorzystać mogą dziewczęta w wieku 13 lat. 

Dodatkowo, działaniami z zakresu promocji zdrowia objęci zostali chłopcy w tym samym wieku oraz 

rodzice dzieci z wcześniej wymienionych grup. 

W 2014 roku dwie szczepionki przeciw HPV otrzymały zezwolenie Komisji Europejskiej dla 

nowego schematu szczepienia. CervarixTM można stosować w schemacie dwudawkowym (0, 6 

miesięcy) u osób w wieku 9–14 lat, a preparat Silgard®, o takim samym schemacie, w przedziale 9–13 

lat18. 

W dniu  10 czerwca 2015  roku  Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie 

trzeciej szczepionki o nazwie Gardasil® 9 do obrotu w całej Unii Europejskiej. Komitet ds. Produktów 

Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee on Medicinal Products for Human Use – CHMP) uznał, 

że korzyści ze stosowania produktu Gardasil® 9 przewyższają ryzyko,  i zalecił  jego dopuszczenie  

do  stosowania  w krajach Unii Europejskiej.  Gardasil® 9 przeznaczony jest dla osób od 9. r.ż.  

w celu zapobiegania nowotworom narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) i odbytu 

oraz brodawkom narządów płciowych. Decyzję Komisji Europejskiej poprzedziła pozytywna opinia 

Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA) wydana pod koniec marca 2015 roku. 

 

W Polsce dostępne są trzy rodzaje szczepionek przeciw HPV: 

1. Szczepionka dwuwalentna skierowana przeciw HPV-16 i HPV-18. Zalecane są  trzy dawki w 0., 

1., 6. miesiącu. Szczepionka jest przeznaczona do profilaktyki przednowotworowych zmian 

narządów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy) oraz raka szyjki macicy, związanych  

z typami HPV-16 i HPV-18. Preparat stosuje się u kobiet i dziewcząt powyżej 6. r.ż. 

2. Szczepionka czterowalentna skierowana przeciw typom HPV-16, HPV-18, HPV-6 i HPV- 11.  

Do stosowania u dzieci w wieku od 9 do 13 lat według schematu dwudawkowego (w 0. oraz 

6. miesiącu) lub trójdawkowego (w 0., 2. oraz 6. miesiącu), a w wieku powyżej 14 lat –  

w schemacie trójdawkowym (w 0., 2. oraz 6. miesiącu). Jeżeli konieczny jest inny schemat 

szczepienia, to druga dawka powinna być podana co najmniej miesiąc po dawce pierwszej, 

a trzecia – co najmniej trzy miesiące po dawce drugiej. Szczepionka jest przeznaczona  

                                                           
16 Niemiec T. (red), „Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006”, Warszawa 2007. 
17 Ostrowska A., Gujski M, op cit. 
18 Chybicka A., Polskie Towarzystwo Pediatryczne: „Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki 

macicy u dziewcząt i młodych kobiet”, Pediatria Polska, 2010, 85(4). 
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do profilaktyki przednowotworowych zmian narządów płciowych (szyjki macicy, sromu  

i pochwy), odbytnicy oraz kłykcin kończystych. Jest zarejestrowana do stosowania u kobiet  

i dziewcząt  oraz u mężczyzn i chłopców w wieku powyżej 9 lat. 

3. Szczepionka dziewięciowalentna przeciw HPV, którą zaleca się u osób w wieku powyżej 9 lat  

w schemacie dwudawkowym i od 15 lat według schematu trójdawkowego (w 0., 2. oraz 6. 

miesiącu). Jeżeli konieczny jest inny schemat szczepienia, to druga dawka powinna być 

podana co najmniej miesiąc po dawce pierwszej, a trzecia – co najmniej trzy miesiące  

po dawce drugiej. Szczepionka jest przeznaczona do profilaktyki przednowotworowych 

zmian narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy), odbytnicy oraz kłykcin 

kończystych19. 

II. Cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji 

 

II.1 Cel główny 

Uzyskanie nie mniejszego niż 60% poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko 

HPV w populacji dziewczynek w wieku 13 lat szczepionką przeciwko HPV i objęcie działaniami 

edukacyjnymi co najmniej 60% chłopców w wieku 13 lat w latach 2021-2022 w mieście Mińsk 

Mazowiecki. 

 

II.2. Cele szczegółowe 

1. Zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie ryzykownych zachowań seksualnych i możliwej 

profilaktyki HPV. 

2. Zaszczepienie dziewczynek w latach 2021–2022, w wieku zalecanym, czyli jeszcze przed inicjacją 

seksualną (13. r.ż.). 

 

II.3 Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej 

1. Wyniki testu sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową. 

2. Iloraz liczby zaszczepionych dziewczynek w ramach PPZ pełnym schematem szczepienia przeciwko 

HPV i liczby osób z populacji docelowej. Wynik wyrażony w procentach. 

 

 

III. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji jakie są planowane  

w ramach programu polityki zdrowotnej 

 

III.1 Populacja docelowa 

Wytyczne Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020 klasyfikują szczepienie przeciwko 

wirusowi brodawczaka ludzkiego jako świadczenie zalecane ze szczególnym uwzględnieniem osób 

przed inicjacją seksualną. Dokładne informacje są umieszczone we wskazaniach producenta danego 

preparatu.  W chwili obecnej dostępne na rynku szczepionki mogą być stosowane od ukończenia 

9. r.ż.  

Program skierowany jest do mieszkanek miasta Mińsk Mazowiecki w wieku 13 lat.  

                                                           
19 https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/8/?print-version [dostęp: 16.09.2020]. 
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Dodatkowo, działaniami z zakresu promocji zdrowia zostaną objęci chłopcy w tym samym wieku oraz 

rodzice dzieci z wcześniej wymienionych grup. W kolejnych latach do programu przystąpią osoby 

spełniające ustalone kryteria wiekowe. Wartości liczbowe przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Populacja miasta Mińsk Mazowiecki kwalifikująca się do włączenia do Programu  

 
Rok Szczepienia - Dziewczęta  Populacja objęta działaniami z zakresu promocji zdrowia  

(dziewczęta + chłopcy + rodzic)  

2021 228 x 60% = 137 228+249+477=954 

2022 250 x 60% = 150  250+256+506=1012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki 

 

Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe 

Program kierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki z grupy 

docelowej. Do akcji szczepień włączone będą dziewczęta w wieku 13 lat. Na podstawie danych 

meldunkowych na dzień 22 września 2020 roku grupa ta w 2021 roku obejmie 228 osób. Niezależnie, 

jako uzupełnienie Programu, do działań promocyjnych zostaną włączeni chłopcy z tej samej grupy 

wiekowej (249 osób), a także rodzice dzieci z wcześniej wymienionych grup. Razem  

w 2018 roku populacja objęta Programem będzie stanowiła  954 osoby. W następnych latach 

trwania projektu (jest on planowany na okres 2 lat) będą do niego przystępować kolejne osoby 

wchodzące w wiek umożliwiający uczestnictwo w akcji szczepień. 

 

Reasumując: pełna liczba tworząca populację bazową programu w czasie 2 lat projektu to, 

według aktualnych danych meldunkowych, około 1966 osób. Z tej grupy do akcji szczepień zostaną 

włączone 287 dziewczynek (60% z globalnej liczby wszystkich dziewcząt 478). 

 

 

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

zdrowotnej  

Do części warsztatowej (prelekcje dotyczące problematyki zakażeń HPV) kwalifikowani będą 

wszyscy chętni z grupy docelowej mający status mieszkańca miasta Mińsk Mazowiecki. Analogiczne 

kryteria dotyczą akcji szczepień. Dodatkowo, wizyta związana z podaniem szczepionki rozpocznie 

się konsultacją lekarską (w celu wykluczenia przeciwwskazań) i zakwalifikowaniem uczestniczki do 

szczepienia. W razie wystąpienia tymczasowych przeciwwskazań związanych np. z chorobą, 

wyznaczona zostanie data kolejnej wizyty. Ponadto, w trakcie konsultacji lekarskiej, każda 

uczestniczka oraz rodzic lub opiekun prawny zostaną poinstruowani o zagrożeniach związanych  

z zakażeniami HPV, powikłaniach, specyfice szczepienia oraz prawdopodobnej reakcji organizmu 

na podany preparat szczepionkowy. 

Kluczowym kryterium formalnym będzie podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego 

druku świadomej zgody na udział w akcji szczepień (druk zgody w załączniku). Podpisana zgoda 

trafi do dokumentacji medycznej uczestniczki Programu. W razie wystąpienia czasowych 

przeciwwskazań dyskwalifikujących podanie jednej z dawek szczepionki zostanie ustalony nowy termin 

wizyty. W celu utrzymania ciągłości realizacji Programu dopuszcza się przesunięcie wykonania 

szczepienia dziewcząt z rocznika objętego Programem na kolejny rok kalendarzowy. Z uwagi na 
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wcześniejsze doświadczenia związane z realizacją tego Programu w latach 2015-2020, 

dopuszcza się, by cykl szczepienia nie zamykał się w trakcie jednego roku kalendarzowego.  

 

III.3 Planowane interwencje 

We wstępnej części Programu dziewczęta, chłopcy z wybranej grupy wiekowej oraz ich rodzice 

(opiekunowie prawni) będą mogli wziąć udział w warsztatach informacyjnych dotyczących 

zagrożeń związanych z zakażeniami HPV. Przekazana wiedza będzie dotyczyła m.in. skali 

problemu, skutków zdrowotnych, metod profilaktyki itp. zakażeń wywoływanych przez wirusa HPV. 

Obok wiedzy przekazywanej w postaci prelekcji, wzbogaconej o prezentacje multimedialne, 

uczestnicy otrzymają materiały informacyjne (m.in. ulotki dotyczące tematyki zakażeń HPV). 

Szkolenia poprowadzą doświadczeni edukatorzy mający stosowne wykształcenie/specjalizację 

(Zdrowie Publiczne, Epidemiologia, Choroby Zakaźne itp.). Działania te będą prowadzone na terenie 

szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki. Terminy szkoleń będą 

dobrane w sposób zapewniający optymalny dostęp wszystkim osobom z grup docelowych. 

Ponadto, w ramach programu, każda mieszkanka z grupy docelowej spełniająca warunki 

włączenia do programu, będzie mogła skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw wirusowi HPV. 

Zaplanowane interwencje będą prowadzone przez realizatora lub realizatorów 

wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, w postępowaniu ogłoszonym zgodnie z art. 48b 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1398 z późn. zm.). 

Ze względu na wiek uczestników Programu oraz zalecenia producentów, a także 

optymalizację środków finansowych, zastosowany zostanie dwudawkowy schemat szczepień 

z wykorzystaniem preparatu Gardas i l9®. Szczepienie prowadzone będzie na terenie miasta Mińsk 

Mazowiecki w miejscu wskazanym przez realizatora. 

 

Tryb zapraszania do programu 

          Kluczowym założeniem Programu jest dotarcie do wszystkich osób z populacji docelowej  

i uzyskanie wysokiej frekwencji. W celu jego realizacji zostanie przeprowadzona kampania 

informacyjno-edukacyjna, skierowana do mieszkańców z populacji docelowej, zachęcająca  

do aktywnego udziału w akcji szczepień oraz warsztatach edukacyjnych.  

Mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki będą informowani o programie zdrowotnym za 

pośrednictwem lokalnych mediów, strony internetowej Miasta oraz plakatów i ulotek. 

             Ponadto, podczas zgłaszania nowych mieszkańców miasta do ewidencji ludności, każdy rodzic 

dziecka kwalifikującego się do Programu lub tuż przed osiągnieciem ustalonego progu wiekowego 

otrzyma instrukcję dotyczącą aktualnych Programów zdrowotnych dostępnych dla mieszkańców 

wraz z podstawowymi informacjami organizacyjnymi. W ramach działań uzupełniających 

stosowane będą interwencje, takie jak np. kontakt telefoniczny z realizatorem lub koordynatorem.   

       Dzieci z grupy docelowej zostaną poinformowane o akcji w trakcie zajęć szkolnych (np. godzin 

wychowawczych), a ich rodzice – podczas wywiadówek oraz innych spotkań z gronem 

pedagogicznym. 

 

III.4 Sposób udzielania świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej 

  Ze względu na wiek uczestników oraz podawanie dwóch dawek szczepionki, akcja będzie 

miała charakter ciągły. Dziewczęta będą przyjmowane w trakcie całego roku kalendarzowego. 

W celu uzyskania jak najwyższej dostępności do oferowanych świadczeń zostanie zapewniona 
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dywersyfikacja godzin przyjęć. Informacje te rozpowszechnione będą za pomocą wcześniej 

wspomnianych mediów. W razie uzasadnionej potrzeby, akcja informacyjna zostanie uzupełniona 

bezpośrednimi kontaktami telefonicznymi. 

Na podstawie danych liczbowych i organizacyjnych (m.in. lista dziewcząt zgłoszonych  

do Programu, kalendarz szczepień zawarty w aktualnym Programie Szczepień Obowiązkowych, 

dane dotyczące frekwencji z lat ubiegłych), zostaną zakupione szczepionki oraz zabezpieczone 

będą inne wymagane pomocnicze wyroby medyczne. Działania te zapewnią optymalne 

wykorzystanie środków finansowych w Programie. 

   Szczepienie przeciw HPV znajduje się w Programie Szczepień Obowiązkowych w grupie 

świadczeń zalecanych, niefinansowanych ze środków publicznych. Planowaną interwencję można 

zatem traktować jako uzupełnienie świadczeń gwarantowanych – szczepień obowiązkowych 

finansowanych przez budżet państwa. 

 

III.5 Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej 

Dziecko Rodzic/opiekun prawny oraz nauczyciel 

  Realizacja pełnego cyklu szczepień 

zgodnego z zaleceniami producenta 

szczepionki. 

  Zdiagnozowanie trwałego 

przeciwwskazania do szczepienia przeciwko 

HPV w wywiadzie lekarskim. 

  W przypadku chłopców: zakończenie 

uczestnictwa w działaniach informacyjno-

edukacyjnych. 

  Zgłoszenie przez rodziców lub opiekunów 

prawnych dziecka woli zakończenia udziału 

ich dziecka w PPZ. 

  Zakończenie uczestnictwa w działaniach 

informacyjno-edukacyjnych. 

  Zgłoszenie woli zakończenia udziału w PPZ. 

 

 

IV.  Organizacja programu polityki zdrowotnej 

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

Pierwszym etapem Programu będzie akcja informacyjna, prowadzona metodami opisanymi 

w punkcie 3, dotyczącym adresatów Programu zdrowotnego. Grupa docelowa zostanie 

poinformowana m.in. o niebezpieczeństwach związanych z zakażeniami HPV oraz o ramach 

organizacyjnych akcji. Kluczowym elementem tego etapu będą warsztaty informacyjne kierowane 

do dziewcząt i chłopców z grupy wiekowej uwzględnionej w Programie oraz do rodziców.  

Drugi etap to rekrutacja uczestniczek do akcji szczepień. Po uzyskaniu zgody rodziców do 

programu będą zapraszane dziewczęta z grupy docelowej (wiek 13 lat). Podstawowym kryterium 

formalnym, obok posiadania statusu mieszkańca miasta, będzie wyrażenie chęci wzięcia udziału 

w akcji szczepień przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczki. Ponadto, niezbędne będzie 

podanie numeru telefonu kontaktowego. Informacje te zostaną zgromadzone w siedzibie 

wykonawcy Programu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przepisów o ochronie danych 
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osobowych20. 

Realizator winien dysponować kadrą, pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnymi  

do prowadzenia interwencji zaplanowanych w ramach programu; będzie też zobowiązany  

do posiadania zasobów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa21 22 23 24. 

Podział zadań pomiędzy organizatorem Programu (Miasto Mińsk Mazowiecki),  

a realizatorem Programu (wyłonionym w trakcie otwartego konkursu ofert), zawiera tabela. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadań w ramach programu 

ZADANIE PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
Wyznaczenie koordynatora programu Organizator programu 

              Przygotowanie programu polityki zdrowotnej 
 

Organizator programu 

Opiniowanie programu AOTMiT 
Przygotowanie materiałów i działań w Organizator programu 
ramach kampanii informacyjnej  

Ogłoszenie konkursu na realizatora programu Organizator programu 

Programu  

Wyłonienie realizatora programu Organizator programu 

Rekrutacja uczestników Realizator programu 
Realizacja programu Realizator programu 

Monitoring realizacji programu Organizator + Realizator programu 

Pomiar okresowych i końcowych efektów Realizator programu 
programu na podstawie mierników  

Ewaluacja programu Realizator programu 
Sprawozdanie okresowe do Urzędu Miasta Mińsk Maz. 

 

 

 

Realizator programu 

  Sprawozdanie roczne do Urzędu Miasta Mińsk 

Mazowiecki 

 

Realizator programu 

  
Przygotowanie raportu końcowego z realizacji programu Realizator programu 

  
Zakończenie realizacji programu Organizator + Realizator programu 

Źródło: opracowanie własne. 

 

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

lokalowych. 

Placówka będzie dysponowała wymaganą kadrą oraz sprzętem niezbędnym  

do wykonywania szczepień. Szczepienia przeprowadzi wykwalifikowany personel medyczny – 

osoby z tytułem lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej25. 

W Programie zastosuje się produkty lecznicze zarejestrowane i dopuszczone do obrotu  

na terenie RP, rekomendowane w wytycznych ogólnopolskich oraz zatwierdzone przez właściwe 

gremia naukowe (m.in. Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie 

Towarzystwo Ginekologiczne). 

Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją Programu będzie prowadzona 

i przechowywana w siedzibie realizatora akcji szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami 

                                                           
20 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 
21 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.). 
22 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944 z późn. zm.). 
23 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm). 
24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595). 
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, 

poz. 896). 
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dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych26. 

   Akcja szczepień będzie prowadzona z zachowaniem wszelkich warunków fachowych  

i sanitarnych określonych dla tej procedury medycznej, wynikających z obowiązujących norm  

i przepisów prawa. Podanie szczepionki zostanie poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym  

w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego, nie później niż 24 

godziny przed planowaną iniekcją27.  W pomieszczeniach, w których przeprowadzi się  szczepienia, 

znajdą się instalacje oraz wyposażenie wymagane dla gabinetów zabiegowych, tzn. umywalka 

z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz płynem dezynfekcyjnym, 

pojemniki z ręcznikami jednorazowego użytku oraz na ręczniki zużyte. Zgodnie  

w wymaganiami ogólnobudowlanymi, pomieszczenia i urządzenia będą umożliwiały ich mycie oraz 

dezynfekcję. 

 

V. Sposób monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej 

V.1. Monitorowanie 

 

Monitorowanie Programu będzie prowadzone na bieżąco poprzez tworzenie raportów 

okresowych i zostanie zakończone wraz z końcem jego realizacji (tj. zakończeniem cyklu szczepień 

w danym sezonie). Na monitorowanie składać się będzie ocena zgłaszalności oraz ocena jakości 

świadczeń realizowanych w ramach PZZ. 

W ramach oceny zgłaszalności na bieżąco kontrolowana będzie liczba zgłoszeń do Programu 

względem planowanej liczby uczestników, którzy mają zostać objęci szczepieniami. Dodatkowo, 

monitorowaniu poddana zostanie także liczba zgłoszeń na działania edukacyjne oraz szkolenia dla 

personelu placówek realizatora.  

Ocena jakości świadczeń polegać będzie na zapewnieniu każdemu uczestnikowi możliwości 

wypełnienia ankiety satysfakcji (patrz: załącznik), w której znajdują się pytania odnośnie elementów 

PZZ, z którymi miał on styczność, w tym w szczególności jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 

czy działań informacyjno-edukacyjnych. 

 

V.2. Ewaluacja 

 

Ewaluacja zostanie rozpoczęta po zakończeniu realizacji PPZ. W ramach ewaluacji 

przeprowadzone zostaną następujące oszacowania: 

  Liczba dziewczynek uczestniczących w Programie zaszczepionych pełnym cyklem 

szczepień przeciwko HPV względem dzieci włączonych do PPZ (wyrażona liczbowo oraz 

procentowo). 

  Liczba rodziców/opiekunów prawnych, którzy wzięli udział w działaniach edukacyjnych 

(innych niż indywidualna edukacja w ramach kwalifikacji do szczepienia), względem 

wszystkich rodziców/opiekunów prawnych zaproszonych do udziału w działaniach 

edukacyjnych (wyrażona liczbowo oraz procentowo). 

  Liczba dzieci, które wzięły udział w działaniach edukacyjnych (innych niż indywidualna 

edukacja w ramach kwalifikacji do szczepienia), względem wszystkich dzieci 

zaproszonych do udziału w działaniach edukacyjnych (wyrażona liczbowo oraz 

                                                           
26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666). 
27 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1239 z późn. zm.). 
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procentowo). 

 

VI. Budżet programu polityki zdrowotnej 

 

     Wysokość budżetu na realizację Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki 

macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki 

lata 2021-2022” określona zostanie w drodze uchwały budżetowej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Przy opracowywaniu kosztorysu posłużono się następującą metodą – z danych 

dotyczących liczebności populacji uzyskanych z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki wybrano 

populację docelową w ramach  zadanego  programu polityki zdrowotnej. 

Według danych otrzymanych z Urzędu Miasta i analiz własnych ustalano odsetek osób, 

które skorzystają z Programu. Odsetek ten różni się w zależności od grupy wiekowej, która jest 

objęta Programem, i waha się od około 10% w odniesieniu do całości populacji do nawet około 

90% dla grupy dzieci i młodzieży. Przy realizacji Programu szczepionkowego założono odsetek 

uczestniczących 13-latków – dziewcząt na poziomie 60% oraz 60% dla chłopców. Koszty 

jednostkowe przewidziane na realizację Programu pomnożono przez szacowaną liczbę osób, 

które z niego skorzystają, uwzględniając też w kalkulacji koszty przygotowawcze, kampanii 

informacyjnej, realizacji badania lekarskiego, a także zakupu i podania preparatu do szczepień. 

 

       VI.1 Koszty jednostkowe 

Koszty realizacji Programu w poszczególnych latach  z uwzględnieniem kosztów szczepionek oraz 

kosztów związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno – informacyjnej i wykonaniem szczepień 

przedstawia tabela znajdująca się poniżej. 

 

Źródło: Baza ewidencji ludności Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, dane zgodne ze stanem na dzień 22.09.2020 r. 

*Szacowany koszt zakupu szczepionki p/HPV u dziewcząt w wieku 13 lat w mieście Mińsk Mazowiecki w 2021 r. – przy przyjęciu, że koszt 

jednej dawki szczepionki wyniesie 338,04 zł brutto. Koszt 2 dawek dla jednej dziewczynki – ok.  676, 08 zł brutto. Brano pod uwagę cenę 

szczepionki podaną przez hurtownię dystrybuującą preparat. 

**Ustalenia z dotychczasowym realizatorem Programu wskazują, że koszt prowadzenia ewidencji wynosi 15 zł, koszt podania jednej dawki 

szczepionki 25 zł, koszt wykonania badania kwalifikacyjnego 60 zł. Koszt podania dwóch dawek szczepionki, z uwzględnieniem wykonania 

badania lekarskiego i kosztów prowadzenia ewidencji, wynosi 185 zł. 

***Brano pod uwagę informacje dot. kosztów przekazane przez dotychczasowego realizatora Programu. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywiste koszty realizacji Programu w trakcie jego 

obowiązywania szacowane będą na podstawie liczby dziewcząt w danym roczniku  

i obowiązujących w danym roku cen szczepionki p/HPV z uwzględnieniem kosztów 

organizacyjnych ustalonych przez realizatora Programu. Szacowane c a ł k o w i t e  koszty jednostkowe 

 Zestawienie przybliżonych całkowitych kosztów programu szczepień na HPV na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki  

w latach 2021 - 2022 

ROK Liczba 

dziewcząt w 

wieku 13 lat 

Liczba dziewcząt w 

wieku lat 13 

z uwzględnieniem 

wskaźnika 

zaszczepialności na 

poziomie 60% 

Koszt zakupu  

2 dawek  

szczepionki * 

Koszty prowadzenia 

ewidencji,  

wykonania badania 

kwalifikacyjnego i 

szczepienia ** 

Koszty działań 

edukacyjnych*** 

 

Cena całkowita  

( x 2 dawki)  

2021 228 137  677 

686 

185 

185 

1.000 

750 

119 094 

2022 250 150  677 185 1.000 130 300 

Razem:       249 394  
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wynoszą ok. 8 6 9  z ł  (koszt zakupu 2  dawek szczepionki wraz z kosztem edukacyjnym  

i organizacyjnym). 

 

VI.2  Koszty całkowite 

Na całkowity budżet projektu składają się wyżej wymienione pozycje kosztowo-organizacyjne oraz 

koszt edukacji i wynoszą  249 394 zł w ciągu 2 lat trwania Programu. 

 

Koszty organizacyjne po stronie organizatora 

  organizacja kampanii informacyjnej; 

  zaprojektowanie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  

dedykowanej projektowi (przygotowanie grafiki, treści, informacji w serwisie); 

  utrzymanie zakładki i aktualizacja informacji w serwisie na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Mińsk Mazowiecki dedykowanej projektowi; 

  zaprojektowanie i przygotowanie ulotek w ramach kampanii informacyjnej oraz plakatów 

informacyjnych. 

Koszty organizacyjne po stronie realizatora 

  opracowanie szczegółowych zasad organizacji Programu, sposobu raportowania, zasad 

monitorowania realizacji zadań; 

  przygotowanie wniosków aplikacyjnych i opracowanie sposobu rekrutacji uczestników; 

  przygotowanie regulaminów i ankiet walidacyjnych dla uczestników; 

  organizacja kampanii informacyjnej; 

  monitoring jakości i rzetelności świadczeń w ramach programu przez zewnętrznego 

eksperta; 

  przygotowanie narzędzi oraz pomiar okresowych i końcowych efektów Programu na 

podstawie określonych mierników. 

 

Koszty realizacji programu 

  działania edukacyjne; 

  wykonanie badania i szczepienia; 

  zakup szczepionek. 

 

Koszt całkowity realizacji Programu będzie zależny od wyceny przedstawionej przez oferentów 

w procedurze konkursowej, a także od liczebności populacji uczestniczącej. 

 

Przyjęto optymalną liczbę wykonywanych świadczeń i maksymalne stawki  

za realizację poszczególnych interwencji w ramach Programu, które będą jednym z kryteriów oceny  

w procedurze konkursowej. Maksymalne stawki wyceny świadczeń przedstawione przez  

realizatora muszą mieścić się w średnich kosztach rynkowych danej procedury. 

Przy zakładanym budżecie dostępne środki finansowe przeznaczone na realizację Programu 

Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie 

wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki lata 2021-2022” umożliwiają objęcie ww. akcją oraz 

działaniami z zakresu promocji zdrowia 60 % populacji docelowej. 
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VI.3 Źródła finansowania, partnerstwo 

Program finansowany będzie ze środków budżetu miasta Mińsk Mazowiecki, zgodnie  

z umowami zawartymi z jego realizatorami. Środki finansowe przeznaczone na ten cel mogą ulec 

zwiększeniu bądź zmniejszeniu w kolejnych latach w zależności od możliwości budżetowych 

miasta. 
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VIII. Załączniki  

 

a) Zgoda na udział w programie 

 

ORYGINAŁ/KOPIA 

 
FORMULARZ ZGODY 

NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO WIRUSOWI HPV 
 
 
 

Imię i nazwisko szczepionej   …………………………………………………………….                            

Rok urodzenia szczepionej …………………………………………………………………  

Imię i nazwisko Rodzica ( przedstawiciela ustawowego)………………………………….  

Miejsce zamieszkania  …………………………..…………………………………  

Telefon, e-mail………………………………………………………………………………  

Imię i Nazwisko oraz nazwa praktyki lekarza POZ………………………………………………………………. 

 

Ja  niżej  podpisany(a)..........................................................................................................oświadczam, 

że uzyskałem(am) informacje dotyczące ww. szczepienia oraz otrzymałem(am) wyczerpujące, 

satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania. Wyrażam dobrowolnie zgodę na udział 

mojego dziecka w tym szczepieniu i jestem świadomy(a) faktu, że w każdej chwili mogę wycofać 

zgodę na udział w dalszej części szczepienia bez podania przyczyny. Przez podpisanie zgody na udział 

mojego dziecka w szczepieniu nie zrzekam się żadnych należnych mi praw. Otrzymam kopię 

niniejszego formularza opatrzoną podpisem i datą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w trakcie akcji szczepień zgodnie z 

obowiązującym w Polsce prawem 

 

►     Wyrażam zgodę na podanie szczepionki mojej córce. 
 

 

...............................................................................................................................  
Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica (przedstawiciela ustawowego) 
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b) Karta kwalifikacji do szczepień   
 

KARTA KWALIFIKACYJI DO SZCZEPIENIA 

 
1/ Czy po poprzednich szczepieniach u dziecka występowały  
działania niepożądane?  

tak nie 

 
2/ Czy Pani/Pana córka była szczepiona przeciwko 
rakowi szyjki macicy wywoływanemu przez HPV?  
 

tak nie 

 
3/ Czy u Pani/Pana córki stwierdzono zaburzenia odporności  
lub Pani/Pana córka zażywa leki obniżające odporność?  
 

 

 

 

 

 

tak nie 

 
4/ Czy stwierdzono u Pani/Pana córki zaburzenia  
krzepnięcia krwi? 

 

tak 

 

nie 

 
 

…………………….………………………… 
data i czytelny podpis rodzica (przedstawiciela ustawowego) 

 
 

 

 

Wypełnia lekarz 

 
 
Szczepionkę podano po szczegółowym wywiadzie lekarskim: 

 

Nazwa ……………………… Nr serii 

…………………….. 

 
Nazwa …………………….. 

Nr serii …………………….. 

Nazwa ……………………. Nr serii 

…………………… 

    …………………………………….. 
 Data i podpis lekarza 
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             c) Ankieta satysfakcji 

 
ANKIETA STATYSFAKCJI UCZESTNICZKI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 

SZCZEPIENIE PRZECIW HPV 

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI  

 
1. Jak ocenia Pan(i) poziom obsługi w rejestracji w trakcie wizyty w przychodni? 

 

 Bardzo Dobrze Średnio Źle Bardzo Nie mam 

dobrze    źle zdania 
a. Możliwość telefonicznego 

połączenia z przychodnią 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

a. Troska o pacjenta 

w trakcie rozmowy 
           

 

 

b. Sprawność obsługi 
           

 

c. Kompetentna informacja             

 

 

2. Jak ocenia Pan(i) poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie wizyty w przychodni? 
 

 

 
a. Stosunek do pacjenta 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze Średnio Źle Bardzo 
źle 

Nie mam 
zdania 

(życzliwość, 
zaangażowanie, troska 
o pacjenta) 

            

 

b. Komunikatywność  

 (wyczerpujące 
i zrozumiałe 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 przekazywanie       
 informacji)       

 

 

c. Zapewnianie intymności 
pacjenta podczas wizyty 

 

            

 

d. Punktualność 
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3. Jako ocenia Pan(i) poziom pielęgniarskiej opieki medycznej w trakcie wizyty w przychodni? 
 

 Bardzo Dobrze Średnio Źle Bardzo Nie mam 

dobrze    źle zdania 
a. Stosunek do pacjenta      

 (życzliwość, 
zaangażowanie, troska   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 o pacjenta)      

 
 

b. Komunikatywność  

 (wyczerpujące 
i zrozumiałe 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 przekazywanie       
 informacji)       

 

c. Sprawność obsługi 
           

 

 

 

d. Czas oczekiwania na 
zabieg przed gabinetem 

            

 

 

 

4. Jak ocenia Pan(i) ogólnie dzisiejszą wizytę w przychodni? 
 

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam 

 
 

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

zdania 
 

  

5.   Inne uwagi.     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i wypełnienie ankiety. 

Uzyskane dzięki Państwu informacje pomogą nam w zapewnieniu wysokiej jakości 

świadczonych usług i zapewnieniu najwyższego komfortu naszym pacjentom. 

Dlatego jesteśmy Państwu szczególnie wdzięczni za poświęcony czas

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 71F1BE46-9089-4600-8DAF-DF5EBBDECF1A. podpisany Strona 26



 
Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV  

dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022”  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 71F1BE46-9089-4600-8DAF-DF5EBBDECF1A. podpisany Strona 27


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1

		2020-11-08T23:00:00+0000
	Polska
	Dariusz Kulma; Miasto Mińsk Mazowiecki
	Podpis organu wydającego akt prawny.




