
Uchwała Nr 105/XIX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2012”.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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) uchwala się, co następuje:

§1
1. Przyjmuje  się  „Program  profilaktyki  raka  szyjki  macicy  na  rok  2012”  w  brzmieniu 

załącznika nr 1 do uchwały, zwany dalej „Programem”.
2. Program realizowany będzie we współpracy z Gminą Gostynin. 

§2
Na  realizację  Programu  przeznacza  się  środki  finansowe  w  kwocie  60.000,00  zł  (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
    Miejskiej w Gostyninie

  Jolanta Syska-Szymczak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 105/XIX/2012

Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 lutego 2012 r.

Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2012

§1

Program obejmuje  szczepienie  dziewcząt  przeciwko wirusowi  HPV,  jako ważną część 
skutecznej  profilaktyki  raka  szyjki  macicy  rekomendowanej  m.in.  przez  Polskie  Towarzystwo 
Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, a także Światową Organizację 
Zdrowia. 

W roku 2012 szczepieniami objęte zostaną dziewczęta urodzone w 1997 roku z terenu 
miasta Gostynina i Gminy Gostynin po zawarciu porozumienia z Gminą Gostynin. 

Szczepionka podawana jest trzykrotnie; przewiduje się następujące terminy: 
Etap pierwszy – w miesiącu maju 2012 r.
Etap dugi – w miesiącu czerwcu 2012 r.
Etap trzeci – w miesiącu październiku 2012 r.
Szczepienia  są  dobrowolne  i  wymagają  zgody  rodziców,  którzy  będą  szczegółowo 

poinformowani w kampanii promującej akcję.

§2

Realizator wykonujący szczepienia zostanie wyłoniony w drodze konkursu.   

§3

Koszt  realizacji  programu  pokrywany  jest  ze  środków  własnych  Gminy  Miasta  Gostynina  
i Gminy Gostynin po zawarciu stosownego porozumienia. 


