UCHWAŁA NR VI/32/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego ( HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r., nr 164, poz.
1027),Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (
HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011.
§ 2. Cele programu:
1. cele główne:
a) zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy oraz brodawki płciowe
b) ukształtowanie właściwych zachowań i nawyków higienicznych u dziewcząt objętych programem
2. cele pośrednie:
a) podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i ich rodziców ( opiekunów) oraz
mieszkańców gminy,
b) wypromowanie zdrowego trybu życia młodzieży szkolnej.
§ 3. Sposób realizacji programu:
1. uczestnicy programu:
a) dla osiągnięcia zamierzonych celów w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona akcja informacyjna
oraz spotkanie z lekarzem ginekologiem-onkologiem,
b) program pilotażowy jest programem obejmującym swoim zasięgiem docelowo szkoły podstawowe na terenie
Gminy Lądek Zdrój. Do programu zostaną zaproszone uczennice 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 objetych programem uczennic. W czasie zajęć dziewczęta zostaną
zapoznane z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniu HPV
c) przedstawienie rodzicom ( opiekunom) i dziewczętom informacji o szczepieniu profilaktycznym przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego ( typ wirusa 6,11,16,18),
d) uczennice klas szóstych szkół podstawowych, których rodzice ( opiekunowie) wyrażą zgodę na
szczepienia,zostaną objęte bezpłatnym szczepieniem ( finansownym ze środków własnych gminy Lądek Zdrój)
w placówce służby zdrowia, która będzie realizatorem programu zdrowotnego.
§ 4. Wskaźniki do monitorowania programu:
1) podczas oceny uwzględnione będą następujące wskaźniki:
a) liczba uczennic wskazanych do programu,
b) liczba uczennic uczestniczących w programie.
§ 5. Czas trwania programu,
1) program będzie realizowany w okresie marzec- grudzień 2011r. , w tym szczepienia:
a) I dawka- marzec -kwiecień 2011r.,
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b) II dawka- maj-czerwiec 2011r.,
c) III dawka- wrzesień-październik 2011r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju
Janusz Sosna

Id: VAKLN-CEXIY-RKFHO-EFPNI-FCWIB. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Rozpoznanym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy są onkogenne wirusy brodawczaka ludzkiego ( HPV).
W Polsce nie prowadzono systematycznych badań analizujących doświadczenia życiowe kobiet dotknietych tą
chorobą. Dostepne są jedynie dane o charakterze epidemiologicznym, które wskazują, że niemal 1/3 zgonów
dotknęła kobiety w wieku 15-49 lat, więc kobiety młode, u progu lub w pełni aktywnego życia, karier
zawodowych, niezrealizowanych planów na przyszłość. Profilaktyka raka szyjki macicy sprowadza się przede
wszystkim do redukowania częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenia roli czynnika nasilającego
podatność na chorobę ( profilaktyka pierwotna) oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów (
profilaktyka wtórna).Przez wiele lat, w zakresie zdrowia publicznego, w stosunku do raka szyjki macicy
dominowały działania drugiego typu. Profilaktyka polegała bowiem na realizacji badań cytologicznych
i programów przesiewowych, wspieranych okazjonalnie edukacją zdrowotną.Dotychczas 10 krajów europejskich
wydało oficjalne rekomendacje dotyczące szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego:
Niemcy,Włochy,Francja,Norwegia,Wielka
Brytania,Belgia,Szwajcaria,Austria,Szwecja
i Luksemburg.Doświadczenia krajów zachodnich, a szczególnie skandynawskich, pokazują wyraźnie, że roli
profilaktyki w zapobieganiu rakowi szyjki macicy nie można przeceniać. Choroba ma poważne konsekwencje
zdrowotne i społeczne, a jej leczenie pociąga za sobą znaczne koszty.Badania przesiewowe oraz działania
profilaktyczne, w tym szczepienia przeciwko HPV, mogą nie tylko ograniczyć ryzyko wystepowania raka szyjki
macicy, ale przyczynić się istotnie do zmniejszenia następstw psychospołecznych i ekonomicznych tej choroby.
Program edukacyjny propagujący zdrowy styl życia ma na celu zapobieganie chorobie co w efekcie zmniejszy
koszty ponoszone na leczenie.Ważną sprawą jest aby edukacją objąć zarówno młode dziewczęta jak i ich rodziców
(opiekunów).Jest to niezbędne przy kształtowaniu właściwych nawyków higienicznych w każdym domu.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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