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Załącznik do Uchwały Nr XV / 116 / 11

Rady Miasta Lędziny

z dnia 24 listopada 2011 r.

Program promocji zdrowia dotyczący szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich ( 
dwojaczków, trojaczków itd.) 

1. Wstęp. 

Szczepienia  chronią  zdrowie  nasze  i przyszłych  pokoleń.  Społeczeństwa  rozwinięte  są  przyzwyczajone  do 
życia  pod  „parasolem  ochronnym”  szczepień,  które  zabezpieczają  je  przed  wieloma  groźnymi  chorobami 
zakaźnymi.  Zaprzestanie  lub  ograniczanie  szczepień  doprowadziłoby  do  powrotu  chorób,  których  już 
praktycznie nie ma lub obecnie są prawie pod kontrolą. 

DLACZEGO NALEŻY SZCZEPIĆ DZIECI? 

Układ  odpornościowy  człowieka  rozwija  się  wraz  z wiekiem.  Każdy  noworodek  posiada  tzw.  odporność 
wrodzoną  –  są  to m.in.  naturalne  przeciwciała,  które  zostały  przekazane  dziecku w okresie  życia  płodowego 
oraz  podczas  karmienia  piersią.  Jednak  przeciwciała  te  w sposób  naturalny  giną  ok.  36  miesiąca  życia 
i wówczas układ immunologiczny małego dziecka jest zbyt słaby, aby bronić się przed wirusami i bakteriami. 
Ponadto  choroby  zakaźne  (bakteryjne  i wirusowe)  szczególnie  łatwo  rozwijają  się  u najmłodszych  dzieci. 
Niektóre z chorób mają ciężki przebieg z powikłaniami, a nawet prowadzą do zgonu. Szczepienia są najlepszą 
formą  ochrony  dziecka  przed  chorobami  zakaźnymi,  zagrażającymi  jego  zdrowiu  i życiu.  Wielu  chorobom 
można  zapobiec,  podając  szczepionkę  możliwe  szybko  po  urodzeniu  dziecka.  Dzięki  postępowi  biologii 
molekularnej  i inżynierii  genetycznej,  opracowuje  się  szczepionki  coraz  bezpieczniejsze  i skuteczne  nawet 
u najmłodszych dzieci. 

Szczepionka  jest  to preparat  pochodzenia biologicznego,  który  zawiera w sobie  żywe,  osłabione  lub  zabite 
drobnoustroje chorobotwórcze. Ma on na celu wywołanie odpowiedzi immunologicznej. W medycynie stosuje 
się  je w celach  profilaktycznych  lub  leczniczych. Większość  szczepionek  podawana  jest w formie  zastrzyku. 
Ale są również i takie, które podaje się doustnie lub drogą wziewną  rozpylając szczepionkę do nosa. Szczepień 
obowiązkowych,  finansowanych  z budżetu  państwa,  dokonuje  się  w Polsce  do  18  roku  życia  i u  osób 
szczególnie narażonych na choroby. Szczepienia obowiązkowe chronią przed: polio, gruźlicą, odrą,  różyczką, 
świnką,  błonicą,  tężcem,  krztuścem,  wirusowym  zapaleniem  wątroby  typ  B  i infekcjami  wywołanymi 
bakteriami Hib. 

Można  dodatkowo  stosować  inne  szczepionki,  realizując  tzw.  szczepienia  zalecane  np:  przeciw 
kleszczowemu  zapaleniu  mózgu,  rota  wirusom,  meningokokom,  grypie  lub  pneumokokom.  Są  to  tzw. 
szczepionki z poza obowiązkowego kalendarza szczepień za które pełną odpłatność ponoszą rodzice dzieci. 

Co  roku  powstaje  lista  zawierająca  spis  szczepień  obowiązkowych  i szczepień  zalecanych.  Tworzy  ją 
Główny Inspektor Sanitarny. Dzięki szczepieniom : 

 wzmacniana jest odporność dziecka, 

 dziecko chronione jest przed chorobą, 

 można zapobiegać powikłaniom chorobowym u dzieci. 

Narodziny dziecka lub jego przysposobienie to powód do dumy dla każdych rodziców. Rośnie świadomość 
odpowiedzialności  za  zdrowie  dziecka.  W przypadku  narodzin lub  przysposobienia  przez 
rodziców wieloraczków kilkakrotnie wzrasta poziom troski  i wyrzeczeń związanych z opieką nad bliźniakami 
czy trojaczkami. Wzrastają koszty opieki nad dziećmi. 

Narodziny niemowląt z ciąży wieloraczej bądź przysposobienie wieloraczków stanowią cały czas rzadkość 
i powinny być powodem do dumy nie tylko najbliższej rodziny ale także troski ze strony samorządu lokalnego, 
który  może  w ramach  działań  promocji  zdrowia  wspomagać  rozwój  i opiekę  zdrowotną  wieloraczków  oraz 
wspomagać rodzinę w opiece nad dziećmi. 

2. Cel programu. 



Id: YCKXWRJXXAUPKHATGFGTEAIAC. Podpisany Strona 2

Celem programu jest wspieranie rodziców niemowląt ciąż mnogich w opiece zdrowotnej w pierwszym etapie 
kiedy  jednym  z najważniejszych  elementów  jest  przeprowadzenie  kompleksowych  szczepień  ochronnych 
zarówno obowiązkowych  jak  i zalecanych. Szczepienia  zalecane  stanowią  poważne obciążenie  finansowe dla 
rodziców. W przypadku dwojaczków lub trojaczków stanowią koszty te kilkakrotnie wzrastają. Z drugiej strony 
wielorodność  w każdej  społeczności  stanowi  rzadkie  zdarzenie,  które  w sytuacji  znacznego  spadku  urodzeń 
winno być nie tylko zauważone ale wspierane w konkretny sposób. 

Podobna  sytuacja  ma  miejsce  w przypadku  przysposobienia  przez  rodziców  dwojaczków  lub 
trojaczków. 

Celem  programu  jest  objęcie  programem  szczepień  dodatkowych  niemowląt  z ciąż  mnogich  / 
dwojaczków,  trojaczków,  itd./  urodzonych  lub  przysposobionych  przez  matki  mające  miejsce  stałego 
pobytu na terenie Gminy Lędziny oraz sfinansowanie szczepień dodatkowych przez Gminę Lędziny. 

3. Czas trwania programu. 

Od chwili wprowadzenia na czas nieokreślony. 

4. Warunki uczestnictwa w programie. 

 ciąża mnoga, 

 miejsce  stałego  pobytu  w Gminie  Lędziny  matki  w chwili  urodzenia lub  przysposobienia niemowląt  z ciąży 
mnogiej /np. dwojaczków, trojaczków/, 

 okres objęcia szczepieniami wynosi 24 miesiące od daty urodzenia wieloraczków, 

 zakres  szczepień  zalecanych  każdorazowo  określany  będzie  przez  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej 
/lekarza rodzinnego, pediatrę/ do którego wieloraczki zostały zadeklarowane. 

5. Zakres szczepień zalecanych /dodatkowych/. 

Zakres  szczepień  zalecanych  będzie  corocznie  weryfikowany  przez  lekarzy  pediatrów  MZOZ  zgodnie 
z zaleceniami i wykazem nowych szczepionek zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Poziom  cen  szczepionek  zalecanych  będzie  corocznie  określany  przez  lekarzy  pediatrów  zatrudnionych 
w MZOZ, a zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora MZOZ . 

6. Sposób realizacji programu. 

 zgłoszenie  przez  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  faktu  urodzenia  lub  przysposobienia  niemowląt  z ciąży 
mnogiej  do odpowiedniego  referatu Urzędu Miasta Lędziny w kompetencjach  którego pozostają  sprawy 
promocji i ochrony zdrowia, 

 realizacja  szczepień  na  podstawie  uzyskanego  potwierdzenia  o objęciu  programem wystawionego  przez 
referat  Urzędu  Miasta  Lędziny,  w kompetencjach  którego  pozostają  sprawy  promocji  i ochrony 
zdrowia, 

 kwartalnie  przedstawienie  rachunków  w referacie,  którego  kompetencje  obejmują  sprawy  promocji 
i ochrony zdrowia za realizowane szczepionki zalecane, wystawione przez publiczny  lub niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej, w którym wieloraczki zostały zadeklarowane w celu ich sfinansowania przez 
Gminę Lędziny. 

7. Finansowanie programu. 

1)Gmina  Lędziny  każdorazowo  określi  w budżecie  miasta  środki  finansowe  niezbędne  do  realizacji 
programu szczepień w danym roku. 

2)dotacje Gminy Lędziny na sfinansowanie zakupu szczepionek, o których mowa w pkt 1 będzie przekazywana 
Miejskiemu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  jako  dotacja  z działu  851    Ochrona  Zdrowia  Rozdz.  85195   
Pozostała działalność § 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytolialnego. 


