
Prezydent Miasta Lublin

Wyciąg z „Programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkanek Lublina”

Poniższy dokument zawiera wybór podstawowych elementów „Programu szczepień
ochronnych  przeciw  wirusowi  brodawczaka  ludzkiego  (HPV)  dla  12-letnich
mieszkanek  Lublina”.  Pełna  treść  programu,  którego  dotyczy  postępowanie
konkursowe i  który  będzie  realizowany  zawarta  jest  w uchwale  nr  773/XXIV/2020
Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu programu
polityki zdrowotnej - „Programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkanek Lublina” i dostępna jest pod adresem:
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/
sesja-nr-xxiv-w-dniach-17-i-18-12-2020/uchwala-nr-773xxiv2020-rady-miasta-lublin-z-dnia-17-grudnia-
2020-r-w-sprawie-przyjecia-programu-polityki-zdrowotnej-program-szczepien-ochronnych-przeciw-
wirusowi-brodawczaka-ludzkiego-hpv-dla-12-letnich-mieszkanek-lublina,27,28048,2.html

I. Cele programu 

I.1. Cel główny

Zwiększenie  odporności  osobniczej  na  zakażenia  wirusem  brodawczaka
ludzkiego (HPV) oraz zmniejszenie zachorowań na raka szyjki  macicy mieszkanek
Lublina.

I.2. Cele szczegółowe

1. Zaszczepienie  p/wirusowi  brodawczaka  ludzkiego  ok.  41%  populacji
dziewczynek w wieku 12 lat w latach 2021 – 2025.

2. Wzrost świadomości i poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego wśród rodziców dziewczynek objętych programem.

3. Spadek wskaźników zachorowalności na raka szyjki macicy na terenie Lublina.

I.3. Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej

W czasie realizacji programu i po jego zakończeniu szczegółowo analizowane będą:
• liczba 12-letnich dziewczynek zaszczepionych w ramach programu w stosunku

do pierwotnych założeń,
• odsetek objęcia programem populacji docelowej w danym roku oraz podczas

całej realizacji programu,
• liczba rodziców uczestniczek programu poddana edukacji,
• ocena jakości udzielanych świadczeń poprzez weryfikację ankiet wypełnionych

przez rodziców uczestniczek programu.
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Załącznik 4 do zarządzenia nr 14/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów w 2021

roku  „Programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek
Lublina” oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu ofert
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II. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji, jakie 
są planowane w ramach programu polityki zdrowotnej.

II.1. Populacja docelowa.
Program  szczepień  ochronnych  przeciwko  wirusowi  brodawczaka  ludzkiego

będzie realizowany wśród 12 letnich dziewczynek  zamieszkałych na terenie Lublina.
W  okresie  realizacji  programu,  tj.  w  latach  2021 –  2025 szczepieniami  objętych
zostanie  nie  mniej  niż  3  500  dziewczynek  tj.  700  dziewczynek  rocznie  (Tab.  3).
Zaszczepienie  takiej  liczby  dzieci  stanowić  będzie  około  41 %  populacji  danego
rocznika  przyjmując  jako  wyznacznik  liczbę  dziewczynek  urodzonych  w  latach
2009 – 2013. (Tab.2)
W  latach  2009 –  2013 odnotowano  w  mieście  Lublin  średnio  1  700 urodzeń
dziewczynek rocznie. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela:

Tabela nr 2 Liczba urodzeń dziewczynek w mieście Lublin w latach 2009-2013

Rok 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba urodzeń

dziewczynek
1 829 1 704 1 732 1 701 1 536

Źródło:  Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela nr 3  Populacja miasta Lublin kwalifikująca się do programu

Rok 
Liczba dziewczynek całej

populacji

Liczba dziewczynek
możliwych do zaszcze-
pienia ze środków UM

Procent populacji do za-
szczepienia

2021 1 829 700 38,27 %

2022 1 704 700 41,07 %

2023 1 732 700 40,41 %

2024 1 701 700 41,15 %

2025 1 536 700 45,57 %

Ogółem 8 502 3 500 Średnio 41,29 %

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

Kryteria włączenia do programu

W programie wezmą udział dziewczynki:

• w wieku 12 lat,
• zamieszkałe na terenie Lublina,
• które przejdą pozytywnie lekarskie badania kwalifikujące do szczepienia,
• których rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział w programie.
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O przyjęciu  do  programu decydować będzie  kolejność  zgłoszeń.  W trakcie  wizyty
szczepiennej, będzie prowadzona edukacja na temat pozytywnych skutków szczepień
oraz  profilaktyki  nowotworów.  Osoby  zaszczepione  będą  także  poinformowane
o postępowaniu  w  razie  wystąpienia  NOP  –  Niepożądanych  Odczynów
Poszczepiennych.

Założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby adresatów i uzyskanie
wysokiej frekwencji.

Tryb zapraszania do programu:
• informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta,
• informacja  w  podmiotach  leczniczych  wykonujących  szczepienia  (strona

internetowa,  tablica  ogłoszeń);  podmiot  leczniczy,  który  otrzyma  środki
finansowe zobowiązany będzie do informowania o szczepieniach podczas wizyt
rodziców dziewczynek, które mogą być uczestniczkami programu,

• informacja w lokalnych mediach,
• informacja w mediach społecznościowych,
• informacja w placówkach oświatowych,
• informacja w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Kryteria wyłączenia z programu:
• wiek dziewczynki,
• brak pisemnej zgody rodzica na udział w programie,
• brak stałego zameldowania na terenie Lublina,
• obecność przeciwwskazań do podania szczepionki,

II.3. Planowane interwencje.

Szczepienia
Wykonanie  szczepienia  szczepionką dziewięciowalentną GARDASIL  9  -

uodparniająca  na dziewięć  typów  wirusa  HPV:  typ  6,11  (odpowiedzialne  za
wystąpienie brodawek narządów płciowych), oraz typ 16, 18, 31, 33, 45, 52 oraz 58
(onkogenne).

W  trakcie  realizacji  programu  zaszczepione  zostaną  wyłącznie  osoby
spełniające kryteria określone  w programie. Wyboru szczepionki dokonają podmioty
lecznicze  realizujące  program  w  danym  roku  kalendarzowym.  Szczepienia
wykonywane będą w ciągu danego roku w schemacie  2-dawkowym.

Edukacja adresatów programu
Podczas wizyty szczepiennej będzie prowadzona edukacja na temat m.in:

• pozytywnych skutków szczepień ochronnych,
• niebezpieczeństw,  jakie  niosą  ze  sobą  infekcje  wywołane  wirusem

brodawczaka ludzkiego,
• popularyzacji szczepień ochronnych jako profilaktyki chorób nowotworowych
• postępowania  w  razie  wystąpienia  NOP  –  Niepożądanych  Odczynów

Poszczepiennych.
Działania edukacyjne skierowane zostaną do rodziców szczepionych dziewczynek.
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II.4. Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki 
zdrowotnej.

Świadczenia  w  postaci  wykonania  szczepienia  realizowane  będą  przez
podmioty lecznicze,  które zgłoszą się do konkursu i  zostaną wybrane do realizacji
programu. 

1. Przygotowanie  i  przeprowadzenie  procedury  konkursowej;  wyłonienie
podmiotów leczniczych realizujących program; podpisanie umów na realizację
programu.

2. Rozpowszechnienie  informacji  na  temat  szczepień  oraz  infekcji  wirusem
brodawczaka ludzkiego (strona internetowa Urzędu Miasta Lublin, informacja w
lokalnych  mediach,  mediach  społecznościowych,  placówkach  oświatowych,
informacja na terenie podmiotów realizujących program).

3. Przeprowadzenie szczepień przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert
(przeprowadzenie  lekarskiego  badania  kwalifikującego  do  szczepienia  oraz
wykonanie szczepienia).

4. Sporządzenie  opracowania  z  przebiegu  przeprowadzonych  szczepień,  na
podstawie sprawozdań przesłanych przez realizatorów programu.

5. Możliwość  zaszczepienia  się  w  dowolnie  wybranym  podmiocie  leczniczym
wyłonionym w drodze postępowania konkursowego – uczestnicy programu nie
podlegają rejonizacji.

II.5. Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej

Po  wykonaniu  szczepień  uczestniczka  programu  nie  wymaga  żadnych
świadczeń i może opuścić podmiot leczniczy, co jest równoznaczne z zakończeniem
udziału w programie. Uczestnik programu zostanie poproszony o wypełnienie krótkiej
ankiety, która posłuży Wydziałowi Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin do analiz
i  ewaluacji  programu.  W  przypadku  wystąpienia  niepożądanego  odczynu
poszczepiennego pacjentka będzie korzystała z opieki medycznej, zgodnie z ogólnymi
zasadami  udzielania  świadczeń  medycznych,  o  których  zostanie  wcześniej
poinformowana.

Uczestniczka  może  zakończyć  udział  w  programie  na  każdym  etapie  jego
realizacji.

IV. Organizacja programu polityki zdrowotnej

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

Program polityki zdrowotnej realizowany będzie w następujących etapach:
1. przeprowadzenie  konkursu  ofert  w  celu  wybrania  podmiotów  leczniczych

realizujących program oraz podpisanie umów,
2. zakup szczepionek przez podmioty lecznicze wyłonione w konkursie,
3. opracowanie strategii komunikacyjnej  przez Urząd Miasta Lublin,
4. prowadzenie kampanii społecznej na rzecz programu,
5. edukacja,
6. prowadzenie szczepień wśród 12-letnich dziewczynek,
7. monitorowanie realizacji programu,
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8. rozliczenie finansowe programu (comiesięczne),
9. opracowanie sprawozdania (raportu końcowego) z realizacji programu.

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

Szczepienia przeprowadzane będą przez wykwalifikowany personel medyczny
z zachowaniem  wszelkich  warunków,  niezbędnych  dla  prawidłowego  szczepienia.  

Szczepienia  będą  przeprowadzone  przez  pielęgniarki  posiadające  kurs
szczepień. Wykonanie szczepienia wymaga wcześniejszej kwalifikacji do szczepienia
przeprowadzanej przez lekarza. Realizator odpowiada za wykonanie szczepienia oraz
za jego skutki,  jak również ma obowiązek być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej. 

Koordynatorem programu będzie Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta
Lublin,  który  odpowiedzialny  jest  za  realizację  programów  polityki  zdrowotnej
w Mieście Lublin. 

Szczepienia  mogą  być  realizowane  przez  podmioty  wykonujące  działalność
leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które na podstawie umów
zawartych  z  Oddziałem  Wojewódzkim  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  udzielają
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Lublina.
Szczepienia  będą  realizowane  w  podmiotach  leczniczych  spełniających  warunki
wykonywania szczepień ochronnych, w tym:

• do szczepienia kwalifikuje lekarz po uprzednim badaniu,
• obowiązkiem  lekarza  jest  uzyskanie  zgody  od  rodzica  dziewczynki  na

szczepienie,
• osoba  przeprowadzająca  szczepienie  przygotowuje  szczepionkę  do  podania

oraz informuje  rodzica dziewczynki o tym, jaką szczepionkę będzie podawać
i jakie  niepożądane  odczyny  poszczepienne  mogą  wystąpić  oraz  co  należy
wówczas zrobić,

• dziewczynka  przebywa  w  gabinecie  zabiegowym  przez  cały  czas
przygotowania szczepionki i podczas podawania szczepionki,

• podanie szczepionki i dokumentacja zabiegu.
Program  będzie  realizowany  w  pomieszczeniach  podmiotu  leczniczego

realizującego  program,  które  pod  względem  technicznym  i  sanitarnym  spełniają
wymagania określone przepisami prawa.
Dokumentacja  medyczna  powstała  w  związku  z  realizacją  programu  będzie
prowadzona  i  przechowywana  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  dokumentacji
medycznej i ochrony danych osobowych.

V. Sposób monitorowania programu polityki zdrowotnej

Realizatorzy  programu  są  zobowiązani  do  przekazywania  sprawozdań
okresowych i końcowych z realizacji zadań programowych.
W ramach monitorowania programu zakłada się:

•monitorowanie organizacji i realizacji programu,
•kontrole okresowe realizacji programu.
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