
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko 

pneumokokom na lata 2013-2015.”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm. t.j.) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 
594 t.j.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych 
na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom 
na lata 2013-2015” o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom 

na lata 2013-2015
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Wstęp 

Jednym z najważniejszych zadań gminy, które wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym również 
z zakresu ochrony zdrowia. 

Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy 
w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających 
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców - art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). 

Gmina Bogoria realizuje zadanie w zakresie ochrony zdrowia od 2009 roku. Działania podejmowane przez 
gminę mają na celu obniżenie liczby zakażeń wywołanych bakterią Streptococcus pneumoniae tzw. 
Pneumokoka wśród dzieci, które ukończyły 24 m.ż. i zamieszkują na terenie Gminy Bogoria. 

1. Opis problemu zdrowotnego – zakażenia pneumokokowe u dzieci do lat 5 

a) Problem zdrowotny - Streptococcus pneumoniae 

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) jest bardzo rozpowszechnionym patogenem, wywołującym 
zakażenia zarówno u dzieci jak i dorosłych. Pneumokoki są jedną z głównych przyczyn wywołujących 
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych u dzieci i odpowiadają za największą ilość zgonów oraz powikłań 
neurologicznych w przebiegu tych zakażeń. Bakteria jest również główną przyczyną zakażeń inwazyjnych 
u dzieci, innych niż zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych takich jak bakteriemia (zakażenie krwi), 
posocznica (sepsa) oraz zakażenia nieinwazyjne - zapalenie ucha u niemowląt i zapalenie zatok u dzieci 
starszych. Istnieje 90 odmian pneumokoka, w tym 9 szczególnie zjadliwych, powodujących najcięższe 
zakażenia. Od wielu lat obserwuje się narastającą ich oporność na penicylinę. Szczepy bakterii niewrażliwe 
na penicylinę są często także oporne na inne antybiotyki, co w znacznym stopniu utrudnia leczenie dzieci 
zakażonych tą bakterią i powoduje znaczny wzrost kosztów leczenia powikłań tych zakażeń1. 

Nosicielami bakterii pneumokokowych w górnych drogach oddechowych są ludzie. Nosicielstwo to jest 
najczęściej bezobjawowe, a dotyczy ok. 5 -10% zdrowych dorosłych i ok. 22 - 62% zdrowych dzieci. 
Największy odsetek nosicielstwa występuje u małych dzieci, zwłaszcza uczęszczających do placówek 
opiekuńczych jak żłobki, przedszkola, domy dziecka. Bakterie są przenoszone drogą kropelkową, a źródło 
zakażenia stanowi nosiciel. Szczepienie małych dzieci ogranicza nosicielstwo pneumokoków, a więc 
chronieni są także ich nie zaszczepieni rówieśnicy i dorośli. Należy zaznaczyć, że zgodnie z danymi 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pneumokoki pozostają nadal bardzo ważną przyczyną zachorowań 
i śmiertelności na całym świecie. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 14,5 mln dzieci poniżej 5 r.ż. choruje rocznie na 
świecie na inwazyjne choroby pneumokokowe (IChP), a blisko 1 mln dzieci w wieku od 1 do 59 m.ż. rocznie 
umiera z ich powodu2. 

Największa zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) u dzieci występuje w wieku 0-2 r.ż. 
i w Polsce wynosi ona 19/100 tys., a w przedziale wiekowym od 0-5 r.ż. wynosi 17,6/100 tys.3. 

Zakażenia wywołane przez Streptococcus pneumoniae są także wiodącą przyczyną zgonów u dzieci 
poniżej 5 r.ż. wśród infekcji, którym można zapobiegać przez szczepienia4. 

Obecnie najlepszą metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym są szczepienia ochronne, co 
potwierdzają wytyczne Polskiego Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych. 
Skuteczność szczepień przeciw pneumokokom została potwierdzona w wielu pracach naukowych. 

Wprowadzenie przedmiotowego programu zwiększy dostępność do skutecznej szczepionki i w ten 
sposób może przyczynić się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności wyrażonej w spadku zapadalności na 
choroby pneumokokowe, liczby hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych oraz kuracji antybiotykowych. 

b) Epidemiologia zakażeń pneumokokowych na świecie i w Polsce 

Idea zapobiegania zakażeniom poprzez szczepienia ochronne dotyczy zdrowych dzieci i jest skierowana na 
eliminacje mikroba, który powoduje zakażenie. Eliminację lub ograniczenie jego krążenia w środowisku 
uzyskuje się poprzez masowe szczepienia prowadzone wśród najmłodszych dzieci. Po wprowadzeniu 
szczepień przeciwko pneumokokom do narodowego programu szczepień w USA w lipcu 2000 osiągnięto 
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znaczącą redukcję częstości zakażeń inwazyjnych wywołanych przez szczepy zawarte w szczepionce PCV-7 
u dzieci poniżej 1 roku o 87%, u dzieci w wieku do 2 lat o 78%, a u dzieci w wieku do 5 lat o 62% (na 
podstawie badań przeprowadzonych przez Organizację Ochrony Zdrowia - Nothern Kalifornia Kaiser 
Permanente). Ponadto w badaniu wykazano występowanie zjawiska odporności zbiorowiskowej. Wobec 
przytoczonych efektów stosowania szczepionki koniugowanej PCV-7 jak również jej bezpieczeństwa jest ona 
coraz szerzej wprowadzana do narodowych programów szczepień w wielu krajach, również europejskich. 
Szczepienia dla dzieci 7-walentną (7 serotypów), koniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom są 
refundowane w 18 państwach.

Na podstawie dotychczasowych efektów powszechnych szczepień Światowa Organizacja Zdrowia 
zarekomendowała wprowadzenie powszechnych szczepień szczególnie szczepionką koniugowaną, we 
wszystkich krajach jako priorytetowe działanie w celu obniżenia zachorowalności i śmiertelności z powodu 
zakażeń pneumokokowych. 

W Polsce ogólna częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP)u dzieci wyniosła3 : 

● w wieku 0-59 m.ż. - 17,6/100 tys./rok 

● w wieku 0-23 m.ż. - 19/100 tys./rok 

● w wieku 24 a 59 m.ż - . 5,8/100 tys./rok 

Średnia częstość pneumokokowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w tym czasie wyniosła 3,8/100 
tys./rok u dzieci do 59 m.ż., w tym 4,1/100 tys./rok u dzieci w wieku 0-23 m.ż. oraz 1,2/100 tys./rok u dzieci 
w wieku 24-59 m.ż.3. 

Dane WHO są alarmujące, wg najnowszych szacunkowych danych (2010), rocznie w Polsce zapada na 
inwazyjną chorobę pneumokokową 25 razy więcej dzieci w porównaniu z danymi z badania przeprowadzonego 
w latach 2001-2004, tj. od 11 666 do 14 565 dzieci, z których od 28 do 71 umiera1. 

c) Populacja podlegająca jednostce samorządu i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu 

● dzieci urodzone w 2010 roku (realizacja programu w 2013 roku) – w liczbie ok. 86 

● dzieci urodzone w 2011 roku (realizacja programu w 2014 roku) – w liczbie ok. 94 

● dzieci urodzone w 2012 roku (realizacja programu w 2015 roku) – w liczbie ok. 71 

Gmina Bogoria liczy obecnie 8.170 mieszkańców. W 2013 roku planowane jest wszczepienie 13 walentną 
szczepionką (PCV 13) dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bogoria z rocznika 2010, tj. w liczbie około 
86. W kolejnych latach realizacji programu planowane jest wszczepienie jw. 

d) Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu

1. 1. Streptococcus pneumoniae jest jedną z głównych przyczyn umieralności przede wszystkim u dzieci 
najmłodszych1. 

2. W Polsce brak jest masowych refundowanych szczepień przeciwko pneumokokom w powszechnym 
kalendarzu szczepień ochronnych. 

3. Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom, ze względu na swoją skuteczność zostały już włączone do 
narodowego programu szczepień dla dzieci nowonarodzonych w ponad 45 krajach8. 

4. Podobnie WHO zaleca wprowadzenie skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom do narodowych 
programów szczepień ochronnych, jako działanie priorytetowe we wszystkich krajach i PCV7 włączono do 
narodowych programów szczepień ochronnych w ponad 45 państwach8. 

5. Amerykański Komitet ds. Chorób Zakaźnych wydał rekomendację, w której zaleca stosowanie szczepionki 
PCV13 wszystkim dzieciom w wieku od 2 do 59 m.ż. oraz dzieciom w wieku do 71 m.ż. z grupy podwyższonego 
ryzyka zachorowania na choroby pneumokokowe9.

6. W Polsce dnia 12 sierpnia 2009 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, w którym określił aktualne 
priorytety zdrowotne. Należą do nich między innymi: 

- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w szczególności poprzez szczepienia 
ochronne 

- poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do 3 r.ż.10
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7. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 maja 
2007 r. określa w Celu strategicznym nr 7 priorytet w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, 
polegający na zmniejszeniu zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać przez szczepienia.11

2. Cele programu 

a) Cel główny 

Poprawa stanu zdrowia dzieci z terenu gminy Bogoria poprzez obniżenie liczby zachorowań mieszkańców 
na choroby wywołane pneumokokami dzięki przeprowadzeniu skutecznych szczepień.

b) Cele szczegółowe 

● edukacja zgłaszających się do programu rodziców w zakresie istniejących zagrożeń ze strony 
pneumokoków oraz możliwości zapobiegania im, 

● przebadanie i zaszczepienie jednorazową dawką, w terminie do 30 listopada danego roku 
kalendarzowego jak największej liczby dzieci, które w roku realizacji programu ukończyły 24 m.ż. i są 
zamieszkałe na terenie Gminy Bogoria 

● uzyskanie możliwie najwyższej frekwencji, 

● zmniejszenie liczby zakażeń inwazyjnych – posocznic i zapaleń opon mózgowo rdzeniowych, liczby 
zapaleń płuc i zapaleń ucha środkowego wywoływanych przez  bakterie pneumokokowe, zmniejszenie 
nosicielstwa bakterii pneumokokowych w jamie nosowogardłowej, 

● zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń.

c) Oczekiwane efekty 

● spadek częstości występowania IChP u dzieci zaszczepionych.

d) Mierniki efektywności 

● liczba rodziców, którym przekazano informacje nt. zagrożeń ze strony  pneumokoków i możliwości 
zapobiegania im, 

● liczba dzieci zgłoszonych do programu, 

● liczba dzieci zaszczepionych w programie.

3.  Adresaci programu 

a) Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe 

Do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-
2015” zostaną zaproszone wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bogoria, które w roku realizacji 
programu mają ukończony 24 m.ż. Szacuje się, że w 2013 r. szczepieniami objętych będzie ok. 86 dzieci.

b) Tryb zapraszania do programu

1. Informacje od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek środowiskowych. 

2. Informacje na tablicach ogłoszeń realizatora zadania. 

3. Informacja o programie na stronie internetowej gminy. 

4. Organizacja programu 

a) Części składowe programu, etapy i działania organizacyjne

1. Opracowanie programu. 

2. Wybór jednostek realizujących program. Gmina Bogoria będzie corocznie wybierać realizatora programu. 
Program realizowany będzie przez podmiot medyczny, który złoży najkorzystniejszą ofertę na podstawie 
Zarządzenia Nr 87/2007 Wójta Gminy Bogoria z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie: udzielania zamówień 
publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro. 

3. Realizacja programu: 

1) dotarcie z informacją o programie do rodziców dzieci, spełniających kryteria włączenia (działania edukacyjne), 

Id: 6D9C192D-C561-42CB-9627-C0DF67D56357. Projekt Strona 5



2) rekrutacja dzieci do programu: 

● Lekarz sprawujący opiekę lekarską nad dziećmi w danej przychodni lekarskiej będzie decydował 
o rejestracji osób objętych programem profilaktycznym do szczepienia 

● Rodzice beneficjentów programu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka do określonego 
rodzaju szczepień. Dopiero po uzyskaniu takiej informacji rodzice będą mogli samodzielnie rejestrować 
dzieci w danej placówce w celu realizacji świadczenia

3) realizacja programu, 

● badanie dzieci, 

● szczepienia wg przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniami producenta szczepionki 

● szczepienia dzieci prowadzone będą pod nadzorem lekarzy i przy udziale rodziców, którzy wyrażą chęć 
zaszczepienia swojego dziecka znajdującego się wśród osób objętych programem 

b) Planowane interwencje 

W Polsce zarejestrowano jak dotąd szczepionki 7-, 10- i od stycznia 2010 roku 13-walentne. Jest to 
seria preparatów stworzona na bazie pierwszej i jak dotąd najdłużej stosowanej na całym świecie 
szczepionki 7-walentnej. Wariant 13-walentny zawiera wszystkie siedem serotypów szczepionki 7-
walentnej oraz sześć dodatkowych odmian bakterii, odpowiedzialnych za najczęstsze choroby 
pneumokokowe. 

Wśród szczepionek dostępne są : 

● PCV7 - 7 walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom zawierająca serotypy 4, 
6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F5, które były odpowiedzialne za większość ciężkich zakażeń i dodatkowo 
należały do najbardziej antybiotykoopornych4. 

● PHiD-CV-10, 10 walentna, skoniugowana, adsorbowana szczepionka- zawierająca serotypy: 1, 4, 5, 
6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F i 23F.5

● PCV13 - skoniugowana, 13 walentna, adsorbowana, zawierająca antygeny wszystkich 
wymienionych wyżej serotypów (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23 F)5. Szacuje się, że 
PCV13 zabezpieczać będzie, w większości regionów świata, przed ponad 80 % inwazyjnych serotypów 
pneumokoka.5

● PCV13 zawiera siedem serotypów Streptococcus pneumoniae obecnych w szczepionce PCV7 
i 6 dodatkowych serotypów 1, 3, 5, 6A, 7F oraz 19A, który jest przyczyną zwiększających się 
zachorowań na inwazyjne choroby pneumokokowe.4

Ze względu na najszersze spektrum działania i rekomendacje polskiego pediatrycznego Zespołu 
Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych, do programu zastosowana będzie szczepionka PCV - 
13. 

Obecnie w Polsce dostępna jest jedna 13 walentna szczepionka przeciw pneumokokom, jest to 
szczepionka Prevenar 13. 

c) Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników 

Do Programu zakwalifikowane będą dzieci, które spełniają warunki: 

● zamieszkałe na terenie Gminy Bogoria 

● urodzone w latach 2010 - 2012 (w roku realizacji programu mają ukończony 24 m.ż.)

● dzieci urodzone w latach 2010-2012 wcześniej nie zaszczepione przeciwko pneumokokom 

● brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia 

● oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o zgodzie na wykonanie szczepienia 
(załącznik nr 1).

d) Zasady udzielania świadczeń w ramach programu 

Świadczenie w postaci wykonania szczepienia przeciwko pneumokokom otrzyma każde dziecko, które 
zostało zakwalifikowane do programu.
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e) Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków 
publicznych 

Szczepienia przeciw pneumokokom są refundowane przez NFZ tylko dla pacjentów od 2 m-ca do 
ukończenia 5 roku z grupy ryzyka tj.: 

● po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego 

● zakażone HIV 

● po przeszczepieniu szpiku, przed i po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub implantu 
ślimakowego 

● chore na przewlekłe choroby sera 

● schorzenia immunologiczno-hematologiczne 

● asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po leczeniu immunosupresyjnym 

● z przewlekłą niewydolnością nerek 

● z chorobami metabolicznymi w tym cukrzyca 

● chore na przewlekłe choroby płuc, w tym astmę

f) Sposób zakończenia udziału w programie i możliwo ś ci kontynuacji otrzymywania świadczeń 
zdrowotnych, jeżeli istnieją wskazania 

Pełne uczestnictwo w programie polega na zrealizowaniu schematu szczepień szczepionką przeciwko 
pneumokokom. Zakończenie udziału w programie jest możliwe na każdym etapie programu na życzenie 
rodziców dziecka.

g) Bezpieczeństwo planowanych interwencji 

Program szczepień będzie realizowany przez jednostki medyczne, które zostaną wybrane do realizacji 
programu poprzez złożenie najkorzystniejszej oferty na podstawie Zarządzenia Nr 87/2007 Wójta Gminy 
Bogoria z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie: udzielania zamówień publicznych, o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro. Szczepienie dzieci będzie 
przeprowadzone z zachowaniem wszelkich warunków, określonych dla prawidłowego szczepienia. 
W programie będą użyte szczepionki przeciwko pneumokokom, zarejestrowane i dopuszczone do obrotu 
w Polsce, wybrane na podstawie opinii lekarza specjalisty. 

h) Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu 

Szczepienia będą realizowane w placówkach opieki zdrowotnej, spełniających warunki wykonywania 
szczepień ochronnych, w tym: 

● szczepienia będą przeprowadzone przez wyspecjalizowane pielęgniarki pod nadzorem lekarskim. 

● posiadających punkt szczepień oraz lodówkę do przechowywania szczepionek.

5. Koszty realizacji 

a) Koszty jednostkowe 

Planuje się, że koszt szczepienia jednego dziecka, tj. koszt zakupu szczepionki wraz z kosztem podania 
szczepienia: 

● w 2013 r. nie przekroczy kwoty 290 zł 

● w 2014 r. nie przekroczy kwoty 295 zł 

● w 2015 r. nie przekroczy kwoty 300 zł

b) Planowane koszty całkowite 

Planowany koszt realizacji programu na lata 2013-2015 przedstawia Tabela Nr 1 . 
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Tabela Nr 1. Planowany koszt realizacji programu na lata 2013-2015. 

2013 2014 2015
Ilość 
szczepień 

Orientacyjny 
koszt zakupu 
szczepionki 
wraz 
z kosztem 
podania (zł)

Szacunkowy 
koszt 
programu (zł)

Ilość 
szczepień 

Orientacyjny 
koszt zakupu 
szczepionki 
wraz 
z kosztem 
podania(zł)

Szacunkowy 
koszt 
programu (zł)

Ilość 
szczepień 

Orientacyjny 
koszt zakupu 
szczepionki 
wraz 
z kosztem 
podania(zł)

Szacunkowy 
koszt 
programu (zł)

86 290 24.940 94 295 27.730 71 300 21.300
c) Źródła finansowania, partnerstwo 

Szczepienia przeciwko pneumokokom w ramach proponowanego programu sfinansowane zostaną 
w całości z budżetu gminy Bogoria.

d) Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest      optymalne 

● zakażenia wywołane przez Streptococcus pneumoniae mogą mieć szczególnie ciężki przebieg u dzieci 
poniżej 5 r.ż.1

● w oparciu o przytoczone liczne dowody naukowe można stwierdzić, że zgonom wywołanym przez 
bakterie Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia.

6. Monitorowanie i ewaluacja 

a) Ocena zgłaszalności do programu 

Informacja o ilości uczestników będzie znana po zakończeniu programu na podstawie list uczestnictwa. 
Zgłaszalność do programu zweryfikowana będzie na podstawie listy osób, które zakończyły szczepienia. 
Ponadto informacje udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki środowiskowe mogą wpłynąć pozytywnie na 
frekwencję.

b) Ocena jakości świadczeń w programie 

Wszyscy uczestnicy programu zostaną poinformowani o możliwości zgłaszania uwag pisemnych do 
organizatorów badania w zakresie jakości uzyskanych świadczeń.

c) Ocena efektywności programu 

Ocena efektywności programu zostanie przeprowadzona na danych będących w dyspozycji realizatora 
programu zdrowotnego dotyczących liczby hospitalizacji z powodu chorób wywołanych pneumokokami oraz 
ilości zachorowań na infekcje pneumokokowe.

7. Okres realizacji programu 

Program realizowany będzie w latach 2013-2015. 
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Załącznik nr 1

do Programu profilaktyki zakażeń

pneumokokowych wśród dzieci

zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria,

przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13)

szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015

OŚWIADCZENIE ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE 
ŚWIADCZENIA W RAMACH REALIZACJI 

„PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH 
WŚRÓD DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGORIA, 

PRZY ZASTOSOWANIU TRZYNASTOWALENTNEJ (PCV13)
SZCZEPIONKI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM NA LATA 2013-2015”

programu: ……………………………… …………………………………… 

(Imię) (Nazwisko)

Data urodzenia: /………./……….. PESEL: ……………………………… 

dd mm rrrr 

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………………... 
Rodzaj wykonywanego świadczenia: ……………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) wyrażam zgodę na wykonanie świadczenia zdrowotnego mojemu 
dziecku/mojemu podopiecznemu w formie szczepienia przeciwko wyżej określonej bakterii. Jednocześnie 
oświadczam, iż jestem świadomy/a możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych 
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1711). 

………………………. …………………………………………. 

- 
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