UCHWAŁA Nr 213/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 kwietnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu edukacyjno-społecznego pn.
„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Józefowie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) - Rada
Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się profilaktyczny program pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki
macicy w Mieście Józefowie”, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały
§2
Przyznaje się dotację budżetową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie na realizację profilaktycznego
programu, o którym mowa w § 1 w kwocie 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt
tysięcy złotych).
§3
Działania realizowane w ramach programu, o którym mowa w 1, obejmują grupę
uczennic klas gimnazjalnych zameldowanych na terenie Miasta Józefowa.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 213/V/09
z dnia 2 kwietnia 2009 roku
Rady Miasta Józefowa

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Mieście Józefowie”
§1
Cele Programu:
1. Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy.
2. Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
3. Podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i ich
rodziców.
4. Wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej.
§2
Sposób realizacji Programu:
1. Uczestnicy Programu
1) W pierwszym roku obowiązywania programu działaniem zostaną objęte
dziewczęta w wieku gimnazjalnym, zameldowane na terenie miasta Józefowa. Do
programu zostanie zaproszonych około 140 dziewcząt. Natomiast w każdym
kolejnym roku będzie to już tylko jeden rocznik dziewcząt 15-letnich – około 70
rocznie.
2) Przewiduje się również możliwość przeprowadzenia szczepień wśród dziewcząt
starszych w chwili, gdy nie zostaną wykorzystane dawki szczepionek przeznaczone
dla roczników wymienionych w pkt. 1.
2. Realizacja Programu:
1) Przeprowadzenie wśród rodziców/opiekunów ankiety mającej na celu zapoznanie
ich z programem profilaktycznym związanym z zapobieganiem rakowi szyjki macicy
w mieście oraz zbadanie stopnia ic zainteresowania szczepieniami.
2) Przeprowadzenie
programem.

zajęć

edukacyjno-informacyjnych

w

zakresie

objętym

3) Przedstawienie rodzicom/opiekunom informacji o szczepieniu profilaktycznym
przeciwko wirusowi HPV.

4) Szczepienie będzie dobrowolne, zawsze za pisemną zgodą rodziców, czyli
deklaracją przystąpienia do programu.
5) Szczepionka podawana będzie w 3 dawkach i cykl jej zamknie się w 6 miesiącach.
3. Koordynację programu prowadził będzie Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu
Urzędu Miasta Józefowa .
§3
Koszt realizacji Programu pokrywany jest w 80% z budżetu miasta Józefowa
i w 20 % z pieniędzy rodziców/opiekunów, którzy zdecydują się na udział córki
w programie. Opłata od rodziców/opiekunów pobierana będzie przed rozpoczęciem
cyklu szczepień.

Uzasadnienie
W Polsce rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania
nowotworem narządów płciowych kobiety, a wyniki leczenia są niezadowalające ze
względu na częste wykrywanie tego nowotworu w wysokim zaawansowaniu
klinicznym. Mamy jedne z najwyższych współczynników zachorowalności
i umieralności na raka szyjki macicy wśród wszystkich państw stowarzyszonych
w Unii Europejskiej. Sytuacja epidemiologiczna dotycząca występowania raka szyjki
macicy w Polsce stawia nasz kraj na równi z państwami trzeciego świata.
Wysoka zachorowalność na raka szyjki macicy w Polsce wynika
z rozpowszechnienia czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu. Polska zajmuje
niechlubne czołowe miejsce w krajach Unii Europejskiej pod względem śmiertelności
kobiet. Fakt ten wynika z braku podstawowej wiedzy z dziedziny edukacji zdrowotnej
oraz braku nawyków profilaktycznych. Rak szyjki macicy jest wyleczalny pod
warunkiem wczesnego wykrycia. Tymczasem większość pacjentek zgłasza się do
lekarza w momencie, gdy zaawansowanie choroby jest już znaczne. HPV (z ang.
Human Papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka, który odgrywa kluczową rolę
w powstawaniu raka szyjki macicy. Powszechne występowanie wirusa i łatwość jego
przenoszenia połączone z nikłą społeczną świadomością powodują, iż Polska
znajduje się w czołówce krajów, w których zakażenie HPV stało się już nie tylko
kwestią zdrowotną, ale także problemem społecznym. Programy edukacyjne
propagujące zdrowy styl życia mają na celu zapobieganie chorobie, co w efekcie
zmniejszy koszty ponoszone na leczenie. Ważną sprawą jest aby edukacją objąć
zarówno młode dziewczęta jak i ich
opiekunów. Jest to niezbędne przy
kształtowaniu właściwych nawyków higienicznych w każdym domu.
Mając na uwadze społeczny charakter problemu niezbędne jest podjecie
działań w celu ograniczenia jego skutków. W ramach programu proponuje się
przeprowadzenie ankiet dla rodziców oraz akcji informacyjnych. Na lekcjach
dziewczęta zapoznają się z podstawowymi zasadami zapobiegania zakażeniu HPV
(higiena intymna, prawidłowe odżywianie, powstrzymanie się od wczesnego
współżycia, regularne wizyty profilaktyczne u ginekologa). Jednym z elementów
zajęć będzie informacja o możliwości szczepienia przeciw wirusowi HPV. Przewiduje
się ponadto przekazanie materiałów edukacyjnych, uzyskanie zgody rodziców na
podanie szczepionki oraz przeprowadzenie szczepienia.

