
Sprawozdanie 

z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla 

Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2018  finansowanego ze środków Gminy Grodzisko Dolne 

 Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) gminy mogą realizować 

programy zdrowotne wynikające z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

Gminy. 

 Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne  na lata 2015-

2018 przyjęty został uchwałą nr VIII/52/2015 Rady Gminy w dniu 28 maja 2015r. 

Celem Programu było zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych u dzieci  i młodzieży,      

w tym zmniejszenie liczby zakażeń inwazyjnych – posocznic i zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, 

zmniejszenie liczby zapaleń płuc i zapaleń ucha środkowego wywołanych przez bakterie 

pneumokokowe, zmniejszenie nosicielstwa bakterii  w jamie nosowo-gardłowej, zmniejszenie 

kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. 

 Zgodnie z postanowieniami Programu szczepienia wykonywane były u dzieci do 2 roku życia 

trzema dawkami : pierwsza dawka po ukończeniu 2 miesiąca życia, następna po 2-ch miesiącach, 

trzecia dawka przypominająca  przed ukończeniem przez dziecko  2 roku życia. 

W roku 2018 ze szczepień w ramach Programu skorzystały dzieci urodzone w latach 2015-

2016, w ramach kontynuacji cyklu szczepień. Zaszczepionych zostało 23 dzieci. W rozbiciu na 

poszczególnych realizatorów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Grodzisku Dolnym 

zaszczepił III dawką 19 dzieci, natomiast NZOZ „Centrum Zdrowia”  - 4 dzieci. 

W minionym roku z budżetu Gminy na realizację Programu zostały wydatkowane środki              

w kwocie 5.290,00 zł. 

Ogółem w latach 2015-2018 do udziału w Programie zgłoszonych zostało 131 dzieci. 

 W NZOZ „Zdrowie”  pełny cykl szczepień przeciwko pneumokokom przeszło 74 dzieci. 

Rodzice 6 dzieci po podaniu drugiej dawki, zrezygnowali z dalszego udziału w Programie z powodu 

wyjazdu za granicę lub przeprowadzki do innej gminy. 

Wszystkie dzieci zakwalifikowane do programu przez kolejnego realizatora tj.  NZOZ Wólka 

Grodziska zakończyły udział w programie po przyjęciu 3 dawki szczepionki. 

 NZOZ „Centrum Zdrowia” w ramach Programu zaszczepił 40 dzieci w pełnym cyklu tj. 3 

dawkami szczepionki. 

Ogółem w latach 2015-2018 na realizację programu z budżetu Gminy wydatkowane zostały 

środki w kwocie 87.170 zł. 

 Po zakończeniu udziału w Programie rodzice mogli ocenić projekt wypełniając anonimową 

ankietę. W oparciu o te ankiety została przeprowadzona ewaluacja programu. Nie stwierdzono 

negatywnych opinii o programie. 

Na pytanie jak rodzice oceniają swój poziom satysfakcji z realizacji programu w zakresie 

wiedzy o oczekiwanych efektach zdrowotnych 25% rodziców podało jako bardzo wysoki, 25% jako 

wysoki, 38% jako dobry, i 12% jako dostateczny. 



Poziom wiedzy o możliwych zagrożeniach związanych z wykonaniem szczepienia 25% 

rodziców oceniło jako bardzo wysoki, 31% jako wysoki, 25% jako dobry, 13% jako dostateczny i 6% 

jako słaby. 

Poziom zadowolenia z uczestnictwa dziecka w Programie Profilaktyki Zakażeń 

Pneumokokowych dla Gminy Grodzisko Dolne 50% rodziców oceniło jako bardzo wysoki, 255 jako 

wysoki, i 25% jako dobry. 

Poziom świadczeń zdrowotnych: lekarskich i pielęgniarskich udzielonych w ramach programu 

również został oceniony pozytywnie: 

1) 31% rodziców poziom usług lekarskich oceniło bardzo wysoko, 31% - wysoko, 38% - 

dobrze, 

2) natomiast poziom usług pielęgniarskich 50 % rodziców oceniło jako bardzo wysoki, 31% 

jako wysoki i 19% jako dobry.  

Wszyscy rodzice w swoich ankietach potwierdzili zasadność realizacji Programu                            

i zadeklarowali udział swoich dzieci w innych programach profilaktycznych.  

 

 

Sporz. 
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