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Raport końcowy 

z realizacji programu polityki zdrowotnej 

Nazwa programu polityki zdrowotnej: „Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020” 

Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: 
 

2018-2020 

Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 
 

2018-2020 
Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:

 

 
Cel główny programu:  zmniejszenie liczby zachorowań spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego 
 
Cele szczegółowe programu:  
 
1) zmniejszenie liczby zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) poprzez zwiększenie świadomości na temat powiązania 
problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego, 
2) obniżenie zapadalności na raka szyjki macicy poprzez profilaktyczne szczepienia ochronne, 
3) poprawa zgłaszalności na badania profilaktyczne poprzez edukację zdrowotną odbiorców programu. 
4) podniesienie poziomu wiedzy dziewcząt na temat profilaktyki raka szyjki macicy, 
5) kształtowanie świadomości na temat czynników ryzyka raka szyjki macicy. 
Osiągnięcie celów programu możliwe było poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV wśród adresatów programu. 
Program profilaktyki  zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV  skierowany był do 13 letnich dziewcząt zamieszkałych na terenie 
Gminy i Miasta Odolanów, posiadających zameldowanie na pobyt stały odpowiednio w latach: 
                    2018    -     76 dziewcząt 
                    2019    -     79 dziewcząt 
                    2020    -     71 dziewcząt 
 
Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:

 

Program w latach 2018 – 2020 obejmował następujące interwencje: 

1) przeprowadzenie wśród odbiorców programu akcji promocyjnej dotyczącej realizacji programu (w tym ogłoszenia o możliwości 

przystąpienia do programu, o zakresie świadczeń, miejscu i czasie realizacji) w dostępnych formach: 

- umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu,  

- rozpowszechnienie plakatów, ulotek w szkołach, 

2)  przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu profilaktyki raka szyki macicy, w tym zapoznania z działania szczepionki przeciwko 

wirusowi brodawczaka ludzkiego (w dostępnej formie np. poprzez zaproszenie do udziału w spotkaniach z rodzicami młodzieżą 

lekarza oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych); akcją edukacyjną objęte były 13-letnie dziewczęta urodzone w 2005, 2006 

i 2007 roku, ich rodzice/opiekunowie prawni, 

3)  zakup szczepionek, 

4) uzyskanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepienia,  

5) przeprowadzenie kwalifikacji dziewcząt do szczepień (badanie lekarskie przed podaniem szczepienia),  

6) wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi zleceniami producenta szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV 

szczepionką dopuszczoną do stosowania w Polsce  

7) dokonanie wpisu o wykonanym szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień)  

 



 

 

 

Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:
 

W ramach „ Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020” w roku 2018  zaszczepiono 39 
dziewcząt co stanowi 51% populacji zaplanowanej do udziału w programie, natomiast w 2019 roku zaszczepiono 30 dziewczynek co 
stanowi 38% populacji zaplanowanej. Nie odnotowano dziewczynek, które zostały zgłoszone do programu, a nie zostały zaszczepione 
ze względu na przeciwskazania zdrowotne bądź inne. Nie zgłoszono powikłań poszczepiennych.  
Z uwagi na brak ofert w ogłoszonym konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego nie zrealizowano szczepień w 2020 roku.  
W ramach programu odbywały się spotkania informacyjno – edukacyjne adresowane do rodziców/opiekunów prawnych oraz 
dziewczynek. Lekarze prowadzący spotkania omawiali związek pomiędzy zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego a ryzykiem 
powstania raka szyjki macicy u kobiet, jak również został wyjaśniony mechanizm działania szczepionki chroniącej przed zakażeniem 
wirusem HPV. 
Prowadzone w ramach programu działania edukacyjne przyczyniły się do zwiększenia wiedzy w ww. zakresie oraz wpłynęły na 
ukształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych m.in. w zakresie systematycznego wykonywania badań cytologicznych.   
Efekt szczepień dziewcząt będzie widoczny po kilku lub kilkunastu latach, gdy skryningowe badania cytologiczne zaczną obejmować 
kobiety zaszczepione przeciw wirusowi HPV. 
W ramach realizowanego programu przeprowadzono również anonimową ankietę satysfakcji z realizacji programu. Analiza 
przeprowadzonych ankiet wykazała, że zdecydowana większość osób uczestniczących w badaniu ankietowym oceniła pozytywnie 
realizowany program. Nie udzielono żadnej odpowiedzi negatywnej 
Ewaluacja: 
Celem głównym programu było zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy wśród mieszkańców gminy i 
miasta Odolanów poprzez wykonanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz przeprowadzenie edukacji 
zdrowotnej.  
Celem programu było również zwiększenie dostępności do szczepień niefinansowanych z budżetu państwa. Realizacja programu w 
przedmiotowym zakresie zwiększa dostępność do szczepień przeciw HPV, co szczególnie jest ważne ze względu na wysoki koszt 
szczepienia. 
   
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej:   2018 - 2020 

Źródło finansowania
 

2018 rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 
1. Budżet gminy i miasta Odolanów 31 132,28 zł ------------------- 

Źródło finansowania
 

             2019 rok 
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. Budżet gminy i miasta Odolanów 23 948,40 zł ------------------- 
Źródło finansowania

 

2020 rok 
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. Budżet gminy i miasta Odolanów 0,00 zł -------------------- 

Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej 
Źródło finansowania  Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. Budżet gminy i miasta Odolanów 55 081,32 zł ---------------------- 

2. ------------------------------------ ------------------ ---------------------- 

Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:  798,28 zł 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji 
programu polityki zdrowotnej 

Opis podjętych działań modyfikujących:
 

 

Problem 1:  
brak dostępności szczepionek  

Działanie modyfikujące:  
Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji programu 
uzależnione były od możliwości zakupu szczepionek 
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Data sporządzenia raportu końcowego z 

realizacji programu polityki zdrowotnej 

 

 
/-/Edyta Mamot 

Inspektor 
 

oznaczenie i podpis  

osoby sporządzającej raport końcowy z realizacji 

programu polityki zdrowotne 

 

26.03.2021 

 

Data akceptacji raportu końcowego z 

realizacji programu polityki zdrowotnej 

 
 
 

/-/Marian Janicki 
Burmistrz  

 
oznaczenie i podpis osoby akceptującej raport 

końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej 


