W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Uchwała Nr XXIX/233/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego
pn. „ Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania
edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań
higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek Zdrój”.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze 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. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ) Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala,
co następuje:
§1
Uchwala się program profilaktyczno-edukacyjny pn.: „Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie
poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych
zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek Zdrój”.
§2
1. Cele ogólne i pośrednie programu:
1) cele główne:
a) zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy,
b) ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt
objętych programem.
2) cele pośrednie:
a) podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i
ich rodziców ( opiekunów),
b) wypromowanie zdrowego trybu Ŝycia młodzieŜy szkolnej.
2. Sposób realizacji programu:
1) uczestnicy programu:
a) dla osiągnięcia zamierzonych celów zostanie przeprowadzona akcja
informacyjna w szkołach podstawowych,
b) program pilotaŜowy jest programem obejmującym swoim zasięgiem
szkoły podstawowe na terenie Gminy Lądek Zdrój. Do programu
zostanie zaproszonych 34 uczennic klas szóstych szkół
podstawowych.
2) realizacja programu:
a) przeprowadzenie
zajęć
edukacyjno-informacyjnych
dla
dyrektorów szkół i wychowawców oraz rodziców ( opiekunów)
w zakresie objętym programem,
b) przeprowadzenie „ lekcji higienicznych” dla objętych
programem uczennic. W czasie zajęć dziewczęta zostaną

zapoznane z podstawowymi zasadami przeciwdziałania
zakaŜeniu HPV,
c) przedstawienie rodzicom (opiekunom) i dziewczętom informacji
o szczepieniu profilaktycznym przeciwko wirusowi HPV,
d) dziewczęta, których rodzice( opiekunowie) wyraŜą zgodę na
szczepienia, zostaną objęte bezpłatnym szczepieniem w
placówce słuŜby zdrowia, która jest realizatorem programu.
3. wskaźniki do monitorowania programu
1) podczas oceny uwzględnione będą wskaźniki:
a) liczba dziewcząt uczestniczących w programie,
b) liczba dziewcząt objętych programem.
4. Czas trwania programu:
1) Program będzie realizowany w okresie:
a) I dawka- marzec 2009 r.,
b) II dawka- maj 2009 r.,
c) III dawka- wrzesień 2009 r.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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