
Uchwała Nr 183/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013”.

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  2013”  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.

       Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Gostyninie

      Arkadiusz Górski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 183/XXXVI/2013

Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013

§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 2013 szczepieniami objęte zostaną dziewczęta urodzone w 1998 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 2013 r.
Etap dugi – w miesiącu czerwcu 2013 r.
Etap trzeci – w miesiącu październiku 2013 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. 



UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym
z istotniejszych zadań gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Według badań Świa-
towej Organizacji Zdrowia z roku 2009 rak szyjki macicy oraz inne choroby wywołane wirusem
brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV) są problemem o charakterze global-
nym. W Polsce ponad 3.600 kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera.
Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe
miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Rak szyjki macicy w skali całego świata jest drugim, co
do częstości rakiem który dotyka kobiety i drugą, co do częstości przyczyną ich zgonów z powo-
du chorób nowotworowych. Globalnie, co roku notuje się około 500 tys. nowych zachorowań, a
około  300  tys.  kobiet  umiera  z  powodu  raka  szyjki  macicy.  W  Polsce  zapada  
na  ten  typ  nowotworu  ponad  3.600  kobiet  rocznie  z  czego  umiera  co  roku  niemal  2.000.  
Jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Rozwój nowotworu wiąże się
ściśle z wieloletnim zakażeniem szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Zagrożenie
onkogennym HPV rozpoczyna się w momencie inicjacji seksualnej i trwa do momentu zakończe-
nia aktywnego życia płciowego. Skutecznym sposobem uchronienia się przed zachorowaniem na
raka  szyjki  macicy  jest  regularnie  przeprowadzanie  badań  cytologicznych,  
a w przypadku dziewcząt które nie zetknęły się jeszcze z wirusem (nie rozpoczęły współżycia
seksualnego) szczepienia profilaktyczne. Szczepienie dziewcząt i kobiet w wieku 11–26 lat zaleca-
ją polskie towarzystwa medyczne tj. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzy-
stwo Profilaktyki Zakażeń HPV, rekomendując je jako skuteczne działania w zakresie profilaktyki
pierwotnej  profilaktyki  raka  szyjki  macicy.  Obecnie  szczepienia  przeciwko  HPV  
nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i są stosunkowo drogie, więc nie każdy
może pozwolić sobie na ich zakup. 
Za potrzebą wdrożenia programu zdrowotnego w gminie przeważają takie aspekty jak:

1. Docelowe zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu no-
wotworu złośliwego wywołanego wirusem HPV,

2. Systematyczne  obejmowanie  profilaktyką  pierwotną  stałej  populacji  mieszkańców
Gminy Miasta Gostynina (około 100 dziewcząt rocznie),

3. Brak  powszechnej  dostępności  do  szczepionek  przeciwko  zakażeniom  HPV  
z powodu nie finansowania tych szczepień przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

4. Zwiększenie wśród kobiet wiedzy i świadomości na temat zakażenia chorobami no-
wotworowymi oraz przekonanie do stosowania profilaktyki wtórnej poprzez badania
cytologiczne.

 
Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie uchwały „Program Profilaktyki  raka szyjki

macicy”.


