
UCHWAŁA NR XIX/155/2012
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

w sprawie uchwalenia na lata 2013-2015 programu zdrowotnego pod nazwą „Program Zdrowotny 
w Zakresie Profilaktyki  Zakażeń  Wirusami  Brodawczaka  Ludzkiego  (HPV) w Gminie Świerczów  na  

lata 2013- 2015” 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5,  art. 18 ust.2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ; z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271, Nr 
214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz. 717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz. 1203,  Nr 
167,poz. 1759; z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz.1457; z 2006r.  Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. 
Nr 48 poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r.  Nr 180,poz.1111; Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 
52,poz.420, Nr 157,poz.1241; z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146;Nr 40, poz.230; Nr 106 poz.675; z 2011r. 
21.poz.113,Nr 117 poz.679, Nr 131 poz. 777, Nr 149, poz. 887,   Nr 217,poz. 1281; z 2012r. poz.567) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz.1486, N 227, poz. 1505, 
Nr 234, poz.1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6,poz.33,  Nr 22, poz.120, Nr 26, poz.157, Nr 38, poz.299, Nr 
92, poz.753, Nr 97, poz.800, Nr 98, poz.817, Nr 111, poz.918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 
1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857, Nr 165, 
poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723 i 1725, 
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, 
Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808,    Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203, Nr 232, poz. 1378, 
z 2012 r. poz. 123, poz . 1016.)  Rada Gminy w Świerczowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się na lata 2013 – 2015 program zdrowotny pod nazwą „Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki  
Zakażeń  Wirusami  Brodawczaka  Ludzkiego  (HPV) w Gminie Świerczów  na  lata 2013- 2015”, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesław Cieplik
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/155/2012 

                                                                                       Rady Gminy w Świerczowie 

                                                                                  z dnia 28 grudnia 2012 r. 
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Wstęp 

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z 

najważniejszych zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.). 

Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w 

szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych, wynikających z 

rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, co wynika z art. 7 ust. 1 i art. 28 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Z 

2008 r. 164, poz. 1027 z późn.zm.). 

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki, jak 

również poprzez podejmowanie wszelkich działań i środków w celu przeciwdziałania czynnikom ryzyka 

wywołującym wiele chorób tego typu, w tym nowotworowych. 

 Rak przedwcześnie przerywa życie co czwartego Europejczyka. 1/3 nowotworów możemy zapobiec, 

1/3 nowotworów wcześnie wykrytych można wyleczyć, a w 1/3 przypadków można polepszyć standard życia 

pacjentów. Realizacja programu walki z rakiem w Polsce jest największym wyzwaniem w dziedzinie zdrowia. 

 

 

1. Opis problemu zdrowotnego 

 

HPV jako czynnik wywołujący raka szyjki macicy 

 

Rozpoznanym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy są onkogenne wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). 

Zakażenia genitalnymi typami tych wirusów wywołują różnego typu zmiany przednowotworowe i 

nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. Wirus przenoszony jest drogą 

płciową. Ryzyko zakażenia genitalnymi  typami HPV w ciągu całego życia u osób aktywnych seksualnie 

wynosi około 50%, a zakażenia te są najczęstsze u młodych kobiet. 

Spośród ponad 100 typów wirusa HPV około 40 zakaża preferencyjnie błony śluzowe narządów płciowych. 

Największy związek z rakiem szyjki macicy wykazuje HPV 16 oraz HPV 18, które są odpowiedzialne za 

ponad 70% wszystkich przypadków tego raka i większość przypadków śródnabłonkowych  zmian 

przednowotworowych. Zmiany niskiego stopnia na szyjce macicy i w innych okolicach ciała: sromie, prąciu, 

odbycie są wywoływane nie tylko przez typy onkogenne HPV , ale w części przypadków mogą być związane z 

zakażeniem wirusami o niskim potencjale onkogennym, głównie HPV 6 i HPV 11. Ponadto wirusy HPV 6 i 

HPV 11 są odpowiedzialne za ponad 90% przypadków brodawek płciowych i brodawek w okolicy odbytu oraz 

dużej części zmian brodawczakowatych w jamie ustnej. Prawdopodobny model rozwoju raka szyjki macicy 

przedstawia się następująco: 

- infekcja HPV rozpoczyna się po kontakcie płciowym, 

- u około 80% kobiet zwalcza infekcję i nie występują u nich jakiekolwiek objawy i zmiany na szyjce macicy, 

- u 20% kobiet ostra infekcja przechodzi w fazę przewlekłą i w ciągu 2-4 lat rozwijają się zmiany typu CIN 

(Śródnablonkowa neoplazja szyjki macicy CIN – cervical intraepithelial neoplasia) 

- u 15 % kobiet następujesamowyleczenie infekcji HPV wraz z regresją zmian CIN, 

- u 3-5% nie leczonych kobiet rozwija się rak szyjki macicy. 

 W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania rakiem, który 

dotyka kobiety i drugą co do częstości przyczyną zgonów wśród kobiet z powodu raka. W Polsce zapada na ten 

typ raka ponad 3600 kobiet rocznie, z czego co roku umiera około 2000. Jest to jeden z najwyższych 

wskaźników w Europie. Wykrywalność zmian nowotworowych ma miejsce najczęściej w drugim lub trzecim 

stadium choroby. Prowadzone od kilku lat badania wskazują na ograniczenie liczby zakażeń wirusem HPV 

obserwowane po użyciu szczepionki. Szczepienia najbardziej skuteczne są u osób, które nie zetknęły się 

jeszcze z wirusem.  

 

W przypadku Gminy Świerczów liczącej 3 634 mieszkańców populacją przewidzianą do objęcia 

programem w roku 2013  dziewczęta urodzone w 1999 roku, w 2014 dziewczęta urodzone w 2000 roku a w 

2015 – dziewczęta urodzone w 2001 roku, które są  mieszkankami gminy. Szczepienia ochronne poprzedzone 

będą szeroką edukacją zdrowotną  na temat zakażeń  wirusem HPV kierowaną do młodzieży i ich rodziców.  

Ścisłe współdziałanie z Dyrekcją Publicznego  Gimnazjum pozwoli  na  monitorowanie realizacji programu 
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poprzez umożliwienie na terenie szkoły prowadzenia akcji edukacyjnej oraz zapewnienia zrealizowania strony 

formalnej programu w zakresie sporządzania wykazów dziewcząt, skompletowania oświadczeń rodziców, 

informowania o terminach szczepień itp.. Generalnie działania zmierzają do objęcia szczepieniem 

przewidzianej populacji w 100 %. 

 

Za potrzebą wdrożenia programu zdrowotnego w gminie przemawiają takie aspekty: 

1) docelowe zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych ( 

priorytet zdrowotny określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia   z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie 

priorytetów zdrowotnych – Dz. U. Nr 137, poz. 1126), 

2) systematyczne obejmowanie profilaktyką pierwotną stałej populacji mieszkańców gminy, 

3) brak powszechnej dostępności do szczepionek przeciwko zakażeniom HPV z powodu niefinansowania tych 

szczepień ze środków publicznych, 

4) zwiększenie wśród kobiet wiedzy i świadomości na temat zagrożenia chorobami nowotworowymi oraz 

przekonanie do stosowania profilaktyki wtórnej poprzez badania cytologiczne.  

  

2. Cele programu 

 

1) Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy,       a tym samym 

wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy Świerczów, poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na 

przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej 

populacji młodych mieszkanek gminy. 

2) Cele szczegółowe programu w szczególności: 

a. wpływ realizowanego programu na zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania 

chorobom nowotworowym i zakażeniom wywoływanym przez wirusy brodawczaka ludzkiego, 

b. upowszechnienie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych               w kierunku 

wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, 

c. prowadzenie systematycznych szczepień kolejnych roczników dziewcząt – uczennic I klas gimnazjum. 

3) Oczekiwane efekty programu są zbieżne z celami wymienionymi powyżej. Jednak rzeczywisty jego wpływ 

na zmniejszenie wskaźników zapadalności i śmiertelności znany będzie po długim czasie stosowania 

szczepionek przeciwko HPV ( w ciągu 15- 20 lat od rozpoczęcia szczepień). Badania potwierdzające 

efektywność medyczną szczepionek prowadzone są na bieżąco w skali światowej. Mierniki efektywności, 

jeżeli nie na poziomie gminy, to w skali województwa będą również do oszacowania w określonym wyżej 

czasie. 

 

 

 

 

 

3. Adresaci programu ( populacja programu ) 

 

1) Bezpośrednim odbiorcą programu jest wyznaczana według roku urodzenia populacja dziewcząt 

zamieszkałych na terenie gminy. W roku 2013 programem objęte zostaną dziewczęta urodzone w 1999 roku, w 

roku 2014 dziewczęta urodzone w 2000 roku, a w roku 2015 dziewczęta urodzone w 2001 roku. Szacuje się 

100% udział populacji w programie uczennic II klasy gimnazjum. 

2) Pośrednimi adresatami programu są rodzice ( lub opiekunowie) dziewcząt oraz chłopcy uczniowie 

gimnazjum, uczestniczący w prowadzonej edukacji zdrowotnej. Szacunkowo określa się udział ok. 150 osób w 

tej części programu. 

3) Ustalenie listy zakwalifikowanych do szczepień dziewcząt, na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców o 

wyrażeniu zgody na objęcie córek szczepieniem, następuje przy ścisłej współpracy z dyrekcją gimnazjum. 

Kwalifikacja opiera się na zasadzie dobrowolności. 

 

Rocznik Liczba dziewcząt Termin szczepienia 

1999 31 2013 

2000 19 2014 

2001 25 2015 
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Skuteczność szczepienia oceniana jest na: 

-75% w przypadku zapobiegania rakowi płaskonabłonkowemu – najczęstszemu typowi histologicznemu raka 

szyjki ( ok. 85% przypadków), 

- 96% w przypadku zapobiegania gruczolakorakowi, który stanowi ok. 10% przypadków choć rozwija się 

wolniej niż rak płaskonabłonkowy, to wyniki leczenia są zwykle nieco gorsze. 

Biorąc pod uwagę to, że najwyższe ryzyko zakażenia tym wirusem występuje w ciągu  pierwszych 5 lat od 

momentu inicjacji seksualnej, najlepszą grupą do szczepienia powinny być dzieci i młodzież przed 

rozpoczęciem aktywności seksualnej ( dziewczynki 10-16 letnich). 

Efekt szczepień poszczególnych grup grup dziewcząt będzie widoczny po kilku lub kilkunastu latach. 

 

4. Organizacja programu 

Program realizowany jest etapami, na które składają się: 

1) Przeprowadzenie wśród odbiorców programu kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej profilaktyki 

zakażeń HPV w dostępnych formach ( prelekcje ekspertów, rozprowadzanie materiałów poglądowych 

przedstawiających dane z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych, informowanie o źródłach wiedzy 

objętej prowadzoną edukacją zdrowotną). 

2) Przeprowadzenie kwalifikacji dziewcząt do szczepień ochronnych odbędzie się poprzez badania lekarskie. 

3) Przeprowadzenie szczepień zgodnie z procedurami medycznymi tj. 3 dawki w cyklu 0-2-6 miesięcy. Wybór 

szczepionki będzie dokonany przez realizatorów programu na podstawie opinii lekarza specjalisty ( konsultanta 

w zakresie szczepień ) wg najnowszej wiedzy medycznej i wg wskazań rejestracyjnych i charakterystyki 

produktu. 

 

5. Koszty realizacji programu 

Planowane koszty całkowite programu, ujęte w budżecie gminy na rok 2013 określa się na 12.500,00 złotych. 

Natomiast środki na realizacje programu w latach 2014 i 2015 zostaną zaplanowane i zabezpieczone w 

budżetach na te lata. 

Koszt jednostkowy (rzeczywisty) wynosi 400,00 zł. Koszty szczepienia ponosi gmina. Gmina nawiązała 

współpracę z Opolską Fundacją Antynowotworową w sprawie objęcia profilaktyką onkologiczną dziewcząt z 

klas gimnazjalnych.  

 

6. Monitorowanie i ewaluacja 

Realizacja programu w sposób ciągły monitorowana będzie przez współrealizatorów tj. gminę i gimnazjum. 

Przedmiotem monitoringu będzie w szczególności ocena akcji informacyjno – edukacyjnej w zakresie 

problematyki HPV, jak również potrzeby wykonywania regularnych badań w ramach profilaktyki wtórnej ( 

cytologia ). Przy ścisłej współpracy z bezpośrednim realizatorem świadczeń objętych programem 

monitorowana będzie zgłaszalność dziewcząt do poszczególnych serii szczepień. Dokumentacja medyczna 

związana z programem prowadzona będzie przez  realizatora świadczeń. Obowiązek w tym zakresie określony 

zostanie w umowie o świadczenie usług zdrowotnych w formie szczepień ochronnych przeciwko HPV. 

Informacja z realizacji programu przedłożona zostanie Radzie Gminy po jego zakończeniu. 

 

7. Okres realizacji programu 

Program realizowany będzie w roku 2013, 2014 i 2015. Przewiduje się rozpoczęcie jego realizacji  w 2013 

roku. 
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Załącznik do Programu 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
*
 na szczepienie osoby nieletniej objętej świadczeniami zdrowotnymi 

zapisanymi w „ Programie Zdrowotnym w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka 

ludzkiego (HPV)                                                    w Gminie Świerczów   na lata 2013 – 2015 ”.  

 

 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
*
) 

 

 

zam. ………………………………………………………………………………………………........ 

(adres zamieszkania) 

 

 

 

 

wyrażam  zgodę/nie wyrażam zgody
*
 

na zaszczepienie mojego dziecka/podopiecznego
*
 

 

 

…………………………………………………….  PESEL ………………………………………….. 

                  (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

ucznia  …………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres szkoły) 
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szczepionką (3 dawki) przeciw wirusowi HPV, każdorazowo po pozytywnym  zakwalifikowaniu przez lekarza. 

 

 

 

 

 

……………………………….                                      ……………………………………………… 

        (miejscowość, data)                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
*
)   

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić                

 

 

 

 

Id: F7EE253B-5CEA-4F56-99E7-2C69EE34F4A5. Podpisany Strona 7




