
lkhwala Nr xx/va!l/f.??'!og 
Rada Micjska w TQSZk~~l 
uL Bo\eSh:~\V~1 (:'i1fobrego ! Rady Miejskiej w Toszku 

44 .. 180 Toszck 
tel. (0-32) 237-80-16 
fax (0-32) 233-41--i I 

w sprawie : programu zdrowotnego "Nie dla meningokok6w szczepienia chroni'l zycie dzieci 1" 

Na podstawie : art. 7 ust.1 pkt 5) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 

samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r t.j. Nr 142 , poz. 1591 z p6in.zm.) o1'az art. 48 ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r 0 Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze srodk6w publicznych (Dz.U. z 2008 r t.j. Nr 164, poz. 1027) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

I.Przyj qC do realizacji w roku 2009 program p.n. "Nie dla meningokok6w - szczepienia chroni;2t 
zycie dzieci !". 

2.Realizatorzy programu zostanq V\')rlonieni w drodze konkursu ofert. 

3.Konkurs oglosi i rozstrzygnie Bunnistrz Toszka. 

4.Program b((dzie realizowany na terenie Gminy Toszek zgodnie z za!ozeniami okreslonymi 
w zalqczniku nr 1 do niniejszej uchwaly. 

5.Wykonanie uchwaly powierza sit( Burmist1'zowi Toszka. 

6.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia. 

p . zltcy 
Rady Toszku 



do uchwaly Nr '(:1!:'1l!9,(:U?'! oS' 
Rudy Miejskiej w Toszku 
z dnia ... .2.,z...!Y.I2i.j.fJi9. ..UXJSv. 

Program 

"Nie dla mellingokok6w - szczepienia chroni~ zycie dzieci!" 

I Przedmiot programu 

Przedmiotem programu s'1: szczepienia profi1aktyczne dzieci zamieszkalych na terenie Gminy 
Toszek przeciwko bakteriom Neisseria meningitidis grupy C jedn'l dawk'l szczepionki. 

II Cel programu 

Celem programujest zmniejszenie mozliwosci zachorowania na choroby wywohme zarazeniem 
bakteri'l z gatunku Neisseria meningitidis ( meningokoki) wsrod mieszkancow Gminy Toszek. 

III Grupa docelowa 

Szczepieniom bt(d'l podlegaty dzieci zamieszkale na terenie Gminy Toszek urodzone w roku 2003. 
Szezepionki , ktore pozostan'lpo zakonczeniu akcji szczepienia dzieci z roeznika 2003 ,za zgod'l 
Burmistrza Toszka mog'l zosta6 wykorzystane przez lekarzy z NZOZ-ow realizuj'lcych program do 
zaszczepienia dzieci z innych rocznikow pochodz'leych ,wedlug oceny lekarzy, z grup szczegolnego 
ryzyka. 

IV Czas trwania programu 

Program zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2009 r 

V Opis problemu 

Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane rowniez dwoinkami zapalenia 
opon mozgowo-rdzeniowych .Meningokoki dzieli si~ na wiele grup serologicznych , jednak w 
Polsce najczt(sciej wystt(puj'l meningokoki z grupy B ie, ktore stanowi'l przyczynt( ok. 90% 
wszystkieh zachorowan w Europie. Jednak to meningokoki z grupy C czttsciej wywoluj'l epidemie i 
s'lodpowiedzialne za grozniejsze przypadki choroby meningokokowej , powoduj'lc sepst( , a co za 
tym idzie wi'lZ'l si~ z wysok'l smiertelnosci'l. 
Szacuje sitt , ze meningokoki \vyst~pqi'l w Jamie nosowo-gardlowej u ok. 20% zdrO\vyeh nosicieli , 
nieswiadomych tego faktu.Do zakai:enia doehodzi na skutek kontaktu z bezobjawowym nosicielem 
lub osob'ljuz chon". Przenoszenie meningokokow odbywa sit( podobnie ,jak w przypadku 
niegroznych infekcji : drog'l kropelkow'l ( podczas kaszlu , kichania) , przez kontakt bezposredni 
( np. podczas poealunku) lub kontakt posredni np. korzystaj'lc ze wspo1nych naczYl1 ezy sztuceOw. 
Na zakazenie meningokokami narazeni S'l wszyscy , nieza1eznie od pki i widm .1ednak szczego1ne 
zagrozenie wystttpuje w nast~puj'lcych grupach ryzyka : 

- dzieci w wieku od 3 miesiqca zycia do 6 1at , 

http:faktu.Do


mlodziez w wieku od 11 lat do 24 lat , 

osoby narazone na zachorovlanie w vryniku bezposredniego , stalego kontaktu , 

przebywajl:1Ce w duzych zbiorowiskach ludzkich ( np. przedszkola , zlobki itp.). 


Choroby meningokokowe stmlOwiq powazny problem w zakresie oelu'ony zdrowia . W Europie 
zachorowaniami vvywolanymi przez meningokoki zostaly dotknhcte takie kraje europejskie jak 
Anglia, Szkocja, Irlandia Polnocna , Islandia ,Hiszpania , Szwajcaria , Czechy i Slowacja . 
W polsce w roku 2004 zanotowano ponad dwukrotnie wii(cej przypadkow zapalenia opon 
mozgowo-rdzeniowych wywolanych przez meningokoki niz w roku 2003. 
\Vojewodztwo sl'lskie jest regionem 0 duzej zapadalnosci na zarazenia bakteriq Neisseria 
meningitidis - co roku odnotowuje sit'i? coraz wit'i?ksza liczby zachorowan. W roku 2008 na Slqsku 
stwierdzono 35 przypadkow sepsy meningokokowej (w tym polowa zakonczyla si~ zgonem). W 
sqsiadl~qCej z gminq Toszek , gminie Pyskowice w przeciqgu 5 1at odnotowano 5 przypadkow 
inwazyjnej choroby meningokokowej ( sepsa , zapalenie opon rnozgowo-rdzeniowych ). 
Zakazenia wywolane przez bakterie z gatunku Neisseria meningitidis grupy C przebieg~j'l. ce jako 
ropne zapalenie opon mozgowo-rdzenio\\<ych lub zakazenie kwi (posocznica , sepsa) u 20% 
chorych powodujq powstanie trwalych uszkodzellmozgu oraz prowadzq do : 

-niedowladow k0l1czyn , 

-padaczki, 

-amputacji konczyn. 

Inwazyjna choroba meningokokowa Wii:lze sil( z duzq smiertelnosciq , ktora moze dochodzic 

do 1 O%.Szczegotnie niebezpiecznajest sepsa meningokokowa 0 przebiegu pion111uj'l.cym , w ktorej 

smiertelnosc moze sli(gac 50%. 


VI Profilaktyka 

Profilaktyka zakaZen wywolanych przez bakterie Nesseria meningitidis grupy C polega przede 
wszystkim na szczepieniach ochronnych .Szczepienia przeciwko meningokokom grupy C nalezq 
do szczepiel'l. zalecmlych w Programie Szczepiel1 OchrOlUlych , jednakze nie Sq one refundowane 
przez Narodov.'Y Fundusz Zdrowia. Growny lnspektor Sanitamy zaleca szczepienie przeciw 
meningokokom grupy C szczepionlq skoniugowan'l. zarowno dzieciom po ukonczeniu 2 miesi'l.ca 
zyciajak i osobom doroslym .Nalezy w tym miejscu zaznaczyc, ze szczepienia te nie zabezpieczajq 
przed zakaZeniem meningokokmni grupy B (obecnie nie jest dost~pna szczepionka przeciw 
grupie B). 
Zgodnie z zalecenianli niemowl~tom po ukonczeniu 2 roku zycia nalezy podac 3 dawki w 
odst~pach co najmniej 1 - miesi~cznych , natomiast dzieciom od 2 roku zycia , mlodziezy 
i doroslym wystarczy podac 1 dawk~ . 
Szczepienie jest mozliwe i ce10we w kaZdym momencie. 0 skierowaniu na szczepienie tub 

przeciv;'Wskazaniach do zaszczepienia decydl~je lekarz. 


VI Realizacja programu 

Zakupu szczepionek OChrOlTIlych przeciw Neisseria meningitidis dokona 0111ina Toszek po 

zabezpieczeniu srodkow finanso\\<ych w budzecie gminy Toszek na rok 2009 . 

GInina Toszek sfinansuje w 100% koszt zakupu szczepionki dla dzieci obj~tych programem .,Nie 

dla meningokokow szczepienia chroniq zycie dzieci !". 

Realizatorzy programu zostmlQ wylonienie w drodze konkursu ofert , przy zalozeniu nieodplatnej 

realizacji programu przez realizatorow. 


http:miesi'l.ca


Szczepienia dzieci prowadzone b~(lcl pod nadzoremlekarzy , po zlozeniu przez rodzica (prawnego 
opiekuna dziecka) lekarzowi oswiadczenia z wyrazeniem zgody na szczepienie dziecka. Wzor 
oswiadczenia stanowi zalqcznik do Programu "Nie dla meningokokow-szczepienia chroni::t zycie 
dzieci!". 
Programem zostan::t obj~te dzieci urodzone w roku 2003 , co wedlug danych meldunkowych 
stanowi 80 osob ( stan na 10.09.2009 r ) Dzieci 6 -letnie obecnie obj~te s'lobowi'lzkO\vym 
przygotowaniem przedszkolnym z moz1iwosci::t podjl(cia nauki w szkole, a od roku 2012 obejmie je 
obowiqzek szkolny .Dzieci trafiaj::t do duzego skupiska ludzi , w ktoryrn ulatwione jest 
przenoszenie zarazkow przez bliski kontakt ( np. przez pieie z tego samego kubka , ugryzienie tej 
sarnej kanapki , drog'l kropelkow'l- przez kichanie , kaszel ). Sprzyja to r6wniez powstawaniu 
ognisk epidemieznyeh . Zaszczepienie dzieci powinno przyczynic sil( do ograniczenia 
zachorowania mieszkaneow gminy na choroby wywolane przez bakterie meningokokowe. 



Toszek , dITia.............................. 

( imitt i nazwisko rodzica I prawnego opiekuna dziecka) 

( adres zamieszkania - miejscowos6 ) 

( ulica) 

Oswiadczenie 

Wyrazam zgodtt na zaszczepienie mojego dziecka szczepionk1:l ...................................... . 
przeciwko bakteriom Neisseria meningitidis grupy C 

( imi~ i nazwisko dziecka , adres zamieszkania ). 


Wyrazam zgodtt na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie 

niezb~dnym dla przeprowadzenia szczepienia mojego dziecka. 


podpis rodzica lopiekuna 



Uchwala Nr .X~.~ ... .I...~.~P.j2009 
<tad:.. Miejska "".. Tos:~kg 
'11. Boles~awa Cbcobrego ::' Rady Miejskiej w Toszku 44-·180 Toszek~ 


tel. (0-32) ~J7.80·16 

fax (0-32) 233-41-41 


zmieniajltca uchwalt( w sprawie programu zdrowotnego "Nie dia meningokok6w -szczepienia 
chronilt zycie dzieci!". 

Na podstawie : art. 7 ust.1 pkt 5) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 

samorzltdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Lj. Nr 142, poz. 1591 z p6zn.zm.) oraz art. 48 ust. loraz 
ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r 0 Swiadczeniach opieki zdrowotnej final1sowanych 
ze srodk6w publicznych (Dz.U. z 2008 r t.j. Nr 164 ,poz. 1027 z pozn.zm.) ) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

1.W Programie zdrowotnym "Nie dia meningokok6w - szczepienia chroni'l. zycie dzieci!" 
stanowiltcym zai'l.cznik do uchwaly Nr XXVIII340/2009 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 
22 wrzesnia 2009 r w sprawie : programu zdrowotnego "Nie dIa meningokok6w-szczepienia 
chroni'l. zycie dzieci!" wprowadzic nastftPujltc::t zmian~ : 

Cz~sc IV programu otrzymuje brzmienie : " Program zostanie zrealizowany do dnia 
30 czerwca 2010 r." 

2.Wykonanie uchwaly powierza si~ BUn11istrzowi Toszka . 

3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 


