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Program obejmuje przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dotyczącej 
zapobiegania zakażeniom wirusem HPV wraz ze szczepieniami dziewcząt  
zamieszkałych na terenie Gminy Wilków z roczników 1998 – 2000.  
 
Realizując ustawowe zadanie z zakresu ochrony zdrowia wynikające z art. 7 ust. 1 
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie 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 Wilków 
opracowała program zdrowotny pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2013-2015”. 
 
 

1. Opis problemu zdrowotnego: 
 
Główną przyczyną raka szyjki macicy są onkogenne typy wirusa brodawczaka 
ludzkiego HPV (Human Papilloma Virus). Poprzez szczepienia przeciwko 
wirusowi HPV ogranicza się zachorowania na raka szyjki macicy. Spośród ponad 
stu typów wirusa HPV kilka jest niebezpiecznych. Są to wirusy tak zwanego 
wysokiego ryzyka onkogennego typu 16 i 18. Zakażenie tymi typami HPV często 
jest długotrwałe – w tym czasie wirus mnoży się w obrębie komórek nabłonka 
szyjki macicy nie dając żadnych niepokojących objawów. Pomimo skrytego 
przebiegu zakażenie może prowadzić do zmian przednowotworowych  
a ostatecznie do raka szyjki macicy. Także i te stany są niezauważalne, gdyż nie 
powodują żadnych charakterystycznych dolegliwości, które mogłyby być 
powodem zgłoszenia się do ginekologa. Dlatego jedynym sposobem wykrycia 
zmian przednowotworowych w obrębie szyjki macicy i nowotworu we wczesnym 
stadium jest regularne poddawanie się badaniom cytologicznym. Główne czynniki 
ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy to: wczesne rozpoczęcie życia 
płciowego (przed 18 rokiem życia), duża liczba partnerów seksualnych, partnerzy 
„wysokiego ryzyka”, niski poziom higieny intymnej, palenie tytoniu, długotrwała 
antykoncepcja hormonalna, liczne ciąże i porody. 
Rak szyjki macicy oraz inne choroby wywoływane przez wirusa brodawczaka 
ludzkiego zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za problem 
zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Ten rodzaj raka jest trzecim co do 
ilości powodowanych zgonów u kobiet (po raku sutka i płuc) w skali całego 
świata. Co roku notuje się ok. 500 000 nowych zachorowań, z czego ok. 300 000 
kobiet umiera właśnie z powodu raka szyjki macicy. W Polsce na ten typ raka 
zapada ponad 3600 kobiet rocznie, z czego umiera od ok. 1 700 do 1 900 kobiet, 
czyli dziennie średnio 5 kobiet.  
Najczęściej chorują kobiety w wieku od 49 do 54 lat, granica ta jednak przesuwa 
się do młodszych grup wiekowych. U kobiet do 25 roku życia większość infekcji 
przebiega bezobjawowo i ulega samowyleczeniu w ciągu 12-18 miesięcy. Jeżeli 
zakażenie utrzymuje się powyżej 24 miesięcy, to jest związane z zakażeniem 
wirusami wysokoonkogennymi. Liczba nowych zakażeń maleje wraz z wiekiem, 
ale ryzyko przejścia zakażenia w formę przewlekłą wzrasta wraz z wiekiem osoby 
zakażonej.  
Ustalenie, że głównym sprawcą raka szyjki macicy jest wirus HPV, umożliwiło 
wynalezienie szczepionek i zmniejszenie ryzyka zachorowania. W wyniku badań 
opracowane zostały dwa typy szczepionek przeciwko wirusowi HPV. Szczepionka 
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dwuwalentna przeciw wirusowi typom 16 i 18 wirusa HPV oraz szczepionka 
czterowalentna przeciwko wirusowi typom 6, 11, 16, 18. Wirusy typu 16 i 18  
to wirusy cancerogenne, pozostałe typy wirusa HPV powodują zachorowania  
na tzw. brodawki płciowe. Wirusy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne aż w 70 
procentach przypadków za raka szyjki macicy. To oznacza, że zaszczepiona 
kobieta, która wcześniej nie była zakażona HPV aż o 70% zmniejszy ryzyko 
zachorowania na tę chorobę.  
W oparciu o „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (ustawa  
z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Dz. U. z 2005 r.  
nr 143, poz. 1200) i w oparciu o uchwałę Nr 24/2011 Rady Ministrów z dnia  
1 marca 2011 r., realizowany jest w kraju Populacyjny Program Profilaktyki  
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.  
Zakłady opieki zdrowotnej, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ) wykonują bezpłatne badania cytologiczne w ramach realizacji 
Populacyjnego PPiWWRM. Badania te są kontynuacją (tzw. profilaktyką wtórną) 
wcześniejszych szczepień (tzw. profilaktyki pierwotnej). Notuje się jednak bardzo 
niską zgłaszalność na badania cytologiczne w populacyjnym programie 
skriningowym. Wobec tego zalecane są zintegrowane działania edukacyjne oraz 
wprowadzenie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Szczepienia 
te znajdują się co prawda w wykazie szczepień zalecanych przez Program 
Szczepień Ochronnych ale nie są finansowane ze środków budżetu państwa. 
Tym bardziej uzasadnione jest przeprowadzanie takich szczepień finansowanych  
przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków publicznych 
przeznaczonych na realizację programu, w celu ochrony zdrowia młodego 
pokolenia dziewczynek, przyszłych kobiet. 
        
2. Cele programu:  
 
Głównym celem programu jest poprawa zdrowia poprzez zmniejszenie liczby 
zachorowań na raka szyjki macicy, prowadzenie skutecznej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej oraz wykonanie szczepień przeciwko HPV.   
 
Do celów szczegółowych programu należą: 
- zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i rodziców na temat raka szyjki macicy 
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, 
- zapobieganie zakażeniom poprzez wprowadzenie szczepionek przeciw wirusom 
brodawczaka ludzkiego u dziewczynek w wieku 15 lat, 
-  zwiększenie i upowszechnienie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych na temat 
profilaktyki pierwotnej (szczepienia) i profilaktyki wtórnej (wczesne wykrywanie 
dysplazji i raka – przesiewowe badania cytologiczne), 
- prowadzenie systematycznych szczepień kolejnych roczników dziewcząt. 
 
Oczekiwane efekty: 
Zredukowanie zachorowalności oraz umieralności na raka szyjki macicy  
w perspektywie wieloletniej. Zwiększenie zgłaszalności na badania cytologiczne. 
Szczepienia ponadto mogą przynieść korzyści ekonomiczne, w postaci mniejszej 
liczby zabiegów wykonywanych na szyjce macicy oraz korzyści społeczne – 
związane z wyeliminowaniem przykrych przeżyć psychologicznych podczas 
choroby nowotworowej.  
 



 4 

 
 
3. Adresaci programu 
 
Programem zostaną objęte dziewczynki w wieku 15 lat zamieszkałe na terenie 
Gminy Wilków, natomiast kampanią informacyjno-edukacyjną objęte zostaną 
wszystkie dzieci z danego rocznika, (zarówno dziewczęta, jak  
i chłopcy) oraz ich rodzice bądź opiekunowie. W każdym roku obowiązywania 
programu szczepione będą dziewczęta w wieku 15 lat, wg poniższej tabeli: 
 

Rok szczepienia Rocznik do 
szczepienia 

Ilość dziewczynek 

2013 1998 31 

2014 1999 31 

2015 2000 30 

 
Kryteria i sposób kwalifikacji do programu: 
1. Wiek 15 lat (w 2013 roku szczepieniami zostanie objęta populacja 

dziewczynek urodzonych w 1998 roku). 
2. Zamieszkanie na terenie Gminy Wilków. 
3. Brak przeciwwskazań lekarskich do szczepień przeciw wirusowi brodawczaka 

ludzkiego. 
4. Pisemna zgoda rodziców. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zostało 

zamieszczone w załączniku do niniejszego programu. 
 

4. Organizacja programu 
 
Program zakłada dwa etapy działań: edukację i szczepienia populacyjne. 
Edukacja w zakresie raka szyjki macicy skierowana będzie do młodzieży oraz ich 
rodziców biorących udział w programie. Działania edukacyjne będą miały na celu 
zwiększenie świadomości o ryzyku zakażeń onkogennymi typami wirusa HPV 
oraz zwrócenie uwagi na właściwe zachowania zdrowotne wśród młodzieży  
i zachęcanie do dbania o własne zdrowie. Za tę część programu odpowiedzialna 
będzie Opolska Fundacja Antynowotworowa z siedzibą w Opolu, w ramach 
podpisanego z gminą porozumienia. 
W ramach profilaktyki planowane są: 
- spotkania informacyjne dla rodziców, 
- edukacyjne lekcje w klasach gimnazjalnych propagujące zachowania 
prozdrowotne i ochronę przed zakażeniami, 
- dystrybucja materiałów tematycznie związanych z profilaktyką onkologiczną – 
ulotki, standy, broszury. 
 
Realizatorzy programu: 
1. Opolska Fundacja Antynowotworowa 
2. Przychodnia Zdrowia MEDYK – Grupowa Praktyka Lekarska w Wilkowie 
3. Publiczne Gimnazjum w Wilkowie 
4. Gmina Wilków 
 
Dziewczynki, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienie zostaną przebadane 
przez lekarza rodzinnego z przychodni. Podanie szczepionki należy odroczyć  
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u osób będących w okresie ostrych, ciężkich chorób gorączkowych. Jednak 
obecność łagodnej infekcji, takiej jak przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem 
do szczepienia. Dziewczęta będą szczepione trzema dawkami szczepionki 
przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18). Zalecanym schematem 
szczepień jest schemat 0,1,6 miesięcy. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie 
elastycznego schematu szczepienia, druga dawka może zostać podana w okresie 
między od 1 do 2,5 miesiąca od momentu podania pierwszej dawki. Trzecia 
dawkę należy podać w okresie między od 5 do 12 miesięcy od podania pierwszej 
dawki. Szczepionki przeznaczone są do wstrzykiwań domięśniowych w okolicę 
mięśnia naramiennego. Najczęstszym działaniem niepożądanym obserwowanym 
po podaniu szczepionki jest ból w miejscu wstrzyknięcia. Reakcja wykazuje 
nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i nie utrzymuje się długo. Działania 
niepożądane występujące bardzo często: ból głowy, bóle mięśniowe, reakcje  
w miejscu podania w tym ból, zaczerwienienie, obrzęk oraz ogólne zmęczenie. 
Często występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym 
nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha oraz swędzenie/świąd, wysypka, 
pokrzywka, bóle stawowe lub gorączka (≥380C). Do działań niepożądanych 
występujących niezbyt często należą: zakażenia górnych dróg oddechowych, 
zawroty głowy, inne reakcje w miejscu podania takie jak stwardnienie, miejscowe 
parestezje.  
   
5. Koszty 
 
Koszt jednostkowy szczepionki dla jednej dziewczynki wynosi około 330 PLN. 
Opolska Fundacja Antynowotworowa współfinansuje zakup szczepionek  
dla poszczególnych roczników w trzyletnim programie. Gmina Wilków uzupełnia 
około 50% kosztu szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Szacunkowo wyniosłoby 
to około 165 PLN dla jednej szczepionej dziewczynki. 
 
Planowane koszty całkowite: 
2013 rok – 31 dziewczynek x 165 PLN = 5.115 PLN 
2014 rok – 31 dziewczynek x 165 PLN = 5.115 PLN 
2015 rok – 30 dziewczynek x 165 PLN = 4.950 PLN 
Całkowity koszt programu trzyletniego wyniesie około 15.180 PLN. 
Koszty materiałów i spotkań edukacyjnych pokrywa w 100% Opolska Fundacja 
Antynowotworowa. 
 
6. Monitorowanie i ewaluacja 
 
Gmina zakłada realizację kompleksowej profilaktyki onkologicznej oraz ochronę 
zdrowia dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Wilków, poprzez 
szczepienia ochronne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV. Program 
będzie realizowany w sposób ciągły, zakłada się szczepienie kolejnych 
roczników.  
Program będzie monitorowany wg następujących kryteriów: 
1. Liczba dziewczynek w populacji określonej w programie w danym roku 

kalendarzowym. 
2. Liczba dziewczynek objętych programem, które otrzymały I, II i III dawkę 

szczepionki. 
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3. Liczba dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu 
przeciwwskazań zdrowotnych. 

4. Liczba dziewczynek, których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie. 
5. Liczba spotkań edukacyjnych. 
6. Liczba odbiorców edukacji zdrowotnej, w tym dzieci i rodziców. 
7. Ocena poziomu wiedzy uczniów na temat chorób przenoszonych drogą 

płciową.  
   
7. Okres realizacji programu 
Program będzie realizowany w ciągu trzech lat od 2013 do 2015 roku. 
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Załącznik do Programu profilaktyki zakażeń  
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  

w Gminie Wilków na lata 2013-2015. 

 
 
 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego* na szczepienie osoby nieletniej objętej 
świadczeniami zdrowotnymi zapisanymi w „Programie profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2013 – 2015” 
 

 
 

Wilków, dnia …………………… 
………………………………. 
           (imię i nazwisko) 

 
………………………………. 
                  (adres) 

 
………………………………. 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaszczepienie mojej córki  
 
…………………………….................. PESEL ……………………….. 
          (imię i nazwisko dziecka) 

 

szczepionką (3 dawki) przeciw wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV), 
każdorazowo po pozytywnym zakwalifikowaniu przez lekarza. 
 
 
 
 
                                                                ……………………………………. 
                                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


