
    SPRAWOZDANIE KOŃCOWE  
 

 Realizatora Programu zdrowotnego z wykonania zadania pn. przeprowadzanie 
badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg  

i na obecność przeciwciał anty-HCV) w ramach realizacji  
„Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-

Pomorskim” 
      do sprawozdania końcowego, dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
 
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., przystąpił do realizacji Programu 
w czerwcu 2015 roku, umieszczając informacje na temat kryteriów realizacji Programu oraz 
zastosował jedną z form edukacji zdrowotnej, informując społeczeństwo o zagrożeniach 
związanych z zakażeniem wirusowym wątroby Typu B i C., na stronach internetowych 
szpitala oraz zainteresowanych gmin. Ponadto, podobna informacja ukazała się w Gazecie 
Pomorskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. W odpowiednim czasie, poprzedzającym badania, 
rozwieszono plakaty informacyjne oraz udostępniono ulotki do NZOZ w Aleksandrowie 
Kujawskim, a także szpitalu. Realizator interesował się przebiegiem przepływu informacji w 
gminach objętych badaniami (konsultacje telefoniczne, drogą e-mail), skąd otrzymał 
zapewnienia od osób tam odpowiedzialnych za Program, że mieszkańcy są regularnie 
powiadamiani o realizowanym Programie zdrowotnym. De facto, wg wytycznych 
Koordynatora – Wojewódzkiego Szpitala zakaźnego w Bydgoszczy, promocja Programu 
leżała po stronie obowiązków gmin. 
 
Gminy Aleksandrów Kujawski, Raciążek i miasto Ciechocinek, zaplanowały w porozumieniu 
z Urzędem Marszałkowskim do badań 450 osób, u których realizator miał wykonać po 2 
badania. Z tego faktycznie zgłosiło się do pobrania krwi – 175 pacjentów.  
 
Reasumując, realizator – Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., 
wykonał 350 badań ogółem, u 175 osób. 
Wykryto 3 (trzy) zakażenia wirusem Typu C, w gminach: Aleksandrów Kujawski, 
Raciążek i w Ciechocinku. 
 
Osoby zakażone, realizator (szpital), niezwłocznie powiadamiał telefonicznie, o 
konieczności zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, po odbiór wyniku badań do laboratorium 
analitycznego naszego szpitala. Tam udzielono mu informacji o bezwzględnej 
konieczności, jak najszybszego udania się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, celem 
wykonania dodatkowych badań. 
Wyniki ujemne zostały przekazane do Gminy Aleksandrów Kujawski, NZOZ W 
Raciążku (ul. Wysoka 6) oraz Urzędu Miejskiego w Ciechocinku i w sprawie odbioru, 
należy kontaktować się z urzędniczkami, które rejestrowały pacjentów. 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że w każdej grupie ok. 50 – 60 osób przebadanych w 
poszczególnych gminach, znalazła się 1 osoba zakażona HCV. Można założyć ze 
statystycznego punktu widzenia (plus minus), że jest to pewien wskaźnik zakażeń WZW 
Typem C, dla populacji przebadanych 3 gmin w Powiecie Aleksandrów Kujawski 
 
Uwagi końcowe: 
Bardzo wielu z zarejestrowanych pacjentów, nie zgłosiło się w wyznaczonym dniu na 
badania. Dlatego w przyszłości należałoby w większym stopniu promować całą akcję i trzeba 
pamiętać, ze w dużej mierze należy to zainteresowanych urzędów gmin. Nie chcemy 
wyciągać pochopnych wniosków o tym dlaczego pacjenci rejestrowali się, a później 
rezygnowali z przyjścia na badania. W dodatku nie informując o tym osób rejestrujących. W 
dobie gdy świadczenia zdrowotne poddawane są ostrej ocenie, może dziwić fakt nie 



skorzystania z dobrodziejstwa jakim są bezpłatne badania w kierunku wykrywania 
poważnych zakażeń wątroby. Oznacza to, że albo pacjenci są niedoinformowani o skutkach 
takich zakażeń, albo to co „za darmo” nie jest traktowane poważnie. 
Wyciągniemy wnioski po dokładnej analizie problemu i postaramy się podczas innych 
programów zdrowotnych uwzględnić wnioski płynące z obecnie zakończonego. 
W Raciążku, nie zgłosiło się bardzo dużo pierwotnie zarejestrowanych osób. Fakt 
przeprowadzenia niemal wszystkich zaplanowanych badań, zawdzięczamy życzliwości i 
odpowiedzialności pielęgniarki, która w Raciążku reprezentowała Realizatora – pobierając 
krew, ale również w międzyczasie wykonywała z własnej inicjatywy, wiele telefonów do 
mieszkańców gminy, aby zaprosić ich na badania, co tak naprawdę nie należało do jej 
obowiązków. Pielęgniarka jest mieszkanką Raciążka i czuła się w obowiązku zadbać o 
współmieszkańców. To Pani Magdalena Mańkowska, pielęgniarka naszego szpitala, która 
pobierała krew do badań.  
Dla naszego szpitala bycie Realizatorem zakończonego Programu zdrowotnego, było 
ważnym doświadczeniem i z pewnością konkretną nauką z przeprowadzania badań, ale też 
wewnętrznego koordynowania projektu przez szpital. 
W przyszłości mamy nadzieję na przeniesienie tych doświadczeń do realizacji innych 
programów zdrowotnych. Wiemy już, że jego sprawne przeprowadzenie, jak również całe 
powodzenie Programu, jest uzależnione przede wszystkim od życzliwej współpracy 
wszystkich zainteresowanych, ale przede wszystkim właściwej prospołecznej postawy i 
promocji podejmowanych działań, ale także odpowiedzialności pacjentów, do których 
program jest adresowany. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości, wszyscy spotkamy się w realizacji takich programów „w 
połowie drogi”, wychodząc sobie i potrzebom naprzeciw.  
 
Jesteśmy wdzięczni  Pani Antoninie Bajor - lekarzowi i kierownikowi NZOZ w Raciążku za 
miłą i pełną życzliwości współpracę. Podziękowania należą się kierownictwu Laboratorium 
Analitycznego naszego szpitala – Pani mgr Danucie Baranowskiej i Jej pracownikom, za 
nadzór i wykonanie nieodpłatnie 350 badań, w ramach swoich obowiązków służbowych. 
Dziękujemy Urzędom Gmin za współpracę. 
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