
UCHWAŁA NR VI/60/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019 - 2021 programów polityki zdrowotnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm. ) Rada Miasta 
i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji na lata 2019 – 2021 program polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia 
profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat 
i starszych” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się do realizacji na lata 2019 – 2021 program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12. i 13.letnich zamieszkałych na terenie Gminy 
Czerniejewo” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/60/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 marca 2019 r.

AKCEPTUJĘ:

.......................................................................

data , podpis osoby zatwierdzającej program polityki zdrowotnej

GMINA CZERNIEJEWO
62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8, tel. 61 429 13 10, urzad@czerniejewo.pl

"Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 
50 lat i starszych"

okres realizacji: wrzesień - grudzień 2019 r.
wrzesień - grudzień 2020 r.
wrzesień - grudzień 2021 r.

podstawa prawna: art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm.  ).

Czerniejewo 2019 r.

Opis problemu zdrowotnego 

Grypa to ostra wirusowa choroba zakaźna charakteryzująca się dużą zakaźnością. Zakażenie następuje 
drogą kropelkową. Okres inkubacji trwa ok. 3 - 7 dni. Najczęstszymi objawami, które wskazują na 
wystąpienie grypy to: nagłe wystąpienie choroby, uczucie ogólnego rozbicia, dreszcze, ciepłota ciała 
powyżej 37,8°C, kaszel, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, ból głowy, brak łaknienia, bóle mięśniowe. 
Mogą wystąpić bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka (objawy żołądkowo – jelitowe z mniejsza 
częstotliwością występują u dorosłych, są częstsze u dzieci). Kliniczny przebieg choroby wywołanej 
wirusem grypy zależy m.in. od właściwości wirusa, wieku pacjenta, odporności organizmu, współistnienia 
innych chorób. W przypadku grypy częściej niż przy innych infekcjach układu oddechowego dochodzi do 
groźnych dla zdrowia i życia powikłań (powikłania pogrypowe niejednokrotnie uwidaczniają się dopiero po 
pewnym czasie od przebytej infekcji). Najczęstszymi powikłaniami grypy są: zapalenie płuc, zapalenie 
oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność nerek, zaburzenia neurologiczne. Na powikłania 
pogrypowe narażeni są m.in. seniorzy często cierpiący na przewlekłe choroby układu oddechowego, 
sercowo – naczyniowego czy cukrzycę.

Problem zdrowotny dot. grypy wpisuje się w priorytet zdrowotny zawarty w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych ( Dz. U. 2018, poz. 469 ): zwiększenie 
skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom w tym przeciwdziałanie skutkom 
antybiotykoterapii.

Epidemiologia

Zgodnie z szacunkami Światowej organizacji Zdrowia na świecie, co roku choruje na grypę od 5- 15% 
populacji, tj. od 0,36 mld do 1,08 mld, a umiera nawet ok. 0,5 mln osób.

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2018/2019  w okresie od 
dnia 1 września 2018 r. do dnia 22 lutego 2019 r., zanotowano w Polsce łącznie 2 865 266 zgłoszeń 
przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę (na podstawie tygodniowych raportów NIZP-
PZH ). W sezonie epidemicznym grypy w Polsce od 1 września 2018 r. do 22 lutego 2019 r., zarejestrowano 
67 zgonów osób, u których stwierdzono obecność wirusa grypy.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie wielkopolskim jest następująca:
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W Polsce szczepienia przeciwko grypie są rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako 
zalecane i zostały ujęte w Komunikacie GIS z 25.10.2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 
2019r. ( Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia poz. 104 ). Od 1 lipca 2018 r. szczepionka przeciwko grypie 
dla osób  w wieku 65 i starszych jest refundowana w 50%

Biorąc pod uwagę zalecenia dot. szczepień p. grypie został przygotowany program polityki zdrowotnej 
skierowany do mieszkańców Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych jako jednej z grup społecznych 
narażonej na skutki powikłań pogrypowych. Realizację programu planuje się na lata  2019 -2021.

Szczepionki przeciw grypie należą do grupy szczepionek inaktywowanych (zawierających zabitego 
wirusa). W Polsce, od paru sezonów dostępne są na rynku następujące rodzaje inaktywowanych 
szczepionek przeciw grypie:

·szczepionki trójwalentne zawierające dwa wirusy grypy typu A oraz jeden typ wirusa grypy typu B

·szczepionki czterowalentne zawierające dwa szczepy wirusa grypy typu A oraz dwa typy wirusa grypy 
typu B.

·

Cele programu i mierniki efektywności

cel główny

- zwiększenie dostępu mieszkańcom Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszym do szczepień przeciwko 
wirusowi grypy.

cele szczegółowe

- obniżenie liczby zachorowań na grypę wśród mieszkańców w wieku 50 lat i starszych,

- zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat zagrożeń dla zdrowia związanych
z grypą,

- zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia przeciwko grypie.

mierniki efektywności:

1. liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w programie

2. liczba mieszkańców, którzy zgłosili się do szczepień
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Wartość miernika nr 1 zostanie określona na początku programu, natomiast miernika nr 2 na końcu 
programu.

Charakterystyka populacji docelowej oraz interwencji

Populacja docelowa:

Program dotyczy mieszkańców Gminy Czerniejewo urodzonych w:

1969 r. i starszych ( rok realizacji: 2019),

1970 r. i starszych (rok realizacji: 2020),

1971 r. i starszych ( rok realizacji: 2021 )

Wg danych USC w Czerniejewie liczba mieszkańców w w/w przedziałach wiekowym wynosi: ur. 
w 1971 r.- 82, ur. w 1970 r. - 61, ur. w 1969 - 84, ur. w 1968 r. i starsi- 2.428

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie: 

2019 r. : osoby urodzone w 1969 r. i starsze, miejsce zamieszkania: Gmina Czerniejewo,

2020 r. : osoby urodzone w 1970 r. i starsze, miejsce zamieszkania: Gmina Czerniejewo,

2021 r.: osoby urodzone w 1971 r. i starsze, miejsce zamieszkania: Gmina Czerniejewo.

Kryteria wykluczenia z programu: 

niespełnienie kryterium wiekowego w danym roku realizacji programu , przeciwwskazania lekarskie do 
wykonania szczepień.

Planowane interwencje realizowane w ramach programu:

1. Akcja informacyjna dotycząca grypy, jej powikłań oraz realizowanego programu,

2. Wykonanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy poprzedzonych badaniem lekarskim, które 
będzie kwalifikowało do wykonania szczepienia lub wykluczy te osoby, u których stwierdzono 
przeciwwskazania.

Opis przebiegu interwencji

Informacja nt. szczepień ochronnych przeciwko grypie w ramach programu oraz informacje nt. grypy, jej 
powikłań, możliwości zapobiegania w tym nt. higienicznego trybu życia będą publikowane na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

Na terenie Gminy Czerniejewo będą dystrybuowane plakaty informacyjne dot. możliwości udziału 
w programie. W tym zakresie Gmina Czerniejewo będzie współpracowała z sołtysami, z lokalnymi 
parafiami, Przychodnią Lekarza Rodzinnego, aptekami. Informacja będzie publikowana również 
w lokalnym dwumiesięczniku i na tablicach informacyjnych.

Edukacja zdrowotna jest istotnym elementem polityki zdrowia publicznego. Odpowiednio 
rozpropagowany program szczepień przyczyni się do zwiększenia udziału w nim mieszkańców.

Szczepienia ochronne będą wykonywane przy użyciu szczepionki czterowalentnej zgodnie ze schematem 
szczepień wskazanych przez producenta. Jest to szczepionka rekomendowana przez Ekspertów 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy („ze względu na szerszą ochronę oraz porównywalne 
bezpieczeństwo zaleca się stosowanie czterowalentnej szczepionki przeciw grypie zamiast szczepionki 
trójwalentnej, w sytuacji, gdy obie szczepionki są dostępne. Szczepienie z użyciem szczepionki 
czterowalentnej przeciw grypie zaleca się u wszystkich osób – po ukończeniu 6 miesiąca życia -, które chcą 
uniknąć zachorowania i nie mają przeciwskazań do szczepienia”).

Czterowalentne szczepionki przeciw grypie są dostępne świecie i coraz szerzej stosowane od 2013 r. Są 
również powszechnie rekomendowane przez najważniejsze instytucje zdrowia publicznego na świecie i w 
Europie: WHO SAGE ( Strategic Advisory Group of Experts (, CDC ACIP ( Adisory Committee on 
Immunization Practices ), ECDC (Europan Centre for Disease Prevention and Control).

Wykonanie szczepienia będzie poprzedzone badaniem i wywiadem lekarskim w celu wyeliminowania 
przeciwskazań do szczepień. Wykonanie szczepienia będzie odnotowane w dokumentacji medycznej 
pacjenta.
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Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych wskazują, ze wykonanie szczepień przeciwko grypie, powinno 
odbywać się przez cały sezon jej występowania, najlepiej jednak przeprowadzić szczepienia na początku 
sezonu epidemiologicznego, tj. w okresie od września do połowy listopada.

Sposób udzielania świadczeń

W/w interwencje będą dostępne dla mieszkańców Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych ( 
w poszczególnych latach realizacji wg punktu "kryteria kwalifikacji do udziału w programie".

Informacja dotycząca programu, grypy, jej powikłań, możliwości zapobiegania w tym nt. higienicznego 
trybu życia będą publikowane od sierpnia 2019 r., sierpnia 2020 r., sierpnia 2021 r.

Szczepienia będą realizowane od IX do XII 2019 r. IX do XII 2020 r., IX do XII 2021 r.

Realizator będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Udział w programie dla adresatów wskazanych w programie będzie bezpłatny.

Organizacja programu polityki zdrowotnej

Etapy programu polityki zdrowotnej i działania podejmowane w ramach etapów

1. Przygotowanie programu polityki zdrowotnej ( marzec 2019 r.)

Program zostanie przygotowany przez Inspektora ds oświaty i ochrony zdrowia w oparciu o zebrane 
informacje nt. problemu zdrowotnego ( grypa, powikłania, możliwości zapobiegania), danych 
epidemiologicznych, danych z ewidencji ludności (USC w Czerniejewie ), zasad przygotowania 
i elementów składowych programu polityki zdrowotnej ( AOTMiT ).

2. Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej ( maj - czerwiec 2019 r. , maj -czerwiec 2020, 
maj – czerwice 2021 )

Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.  ) – przygotowanie 
procedury konkursowej, ogłoszenie konkursu na składanie ofert, składanie ofert, posiedzenie komisji 
konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, podpisanie umowy z wykonawcą.

3. Edukacja uczestników programu ( od sierpnia 2019 r., sierpnia 2020 r., sierpnia 2021 r. )

Informacja nt. szczepień ochronnych przeciwko grypie w ramach programu oraz informacje nt. grypy, jej 
powikłań, możliwości zapobiegania w tym nt. higienicznego trybu życia będą publikowane na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Na terenie Gminy Czerniejewo będą dystrybuowane 
plakaty informacyjne dot. możliwości udziału w programie. W tym zakresie Gmina Czerniejewo będzie 
współpracowała z sołtysami, z lokalnymi parafiami, Przychodnią Lekarza Rodzinnego, aptekami. 
Informacja będzie publikowana również w lokalnym dwumiesięczniku i na tablicach informacyjnych.

Materiały informacyjne zostaną przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo.

4. Wykonanie szczepień ochronnych ( wrzesień – grudzień 2019 r., wrzesień - grudzień 2020 r. 
wrzesień - grudzień 2021 r. )

Szczepienia mieszkańców w wieku 50 lat i starszych zostaną wykonane zgodnie z zaleceniami 
producenta szczepionki. Przed podaniem szczepionki zostanie przeprowadzony wywiad lekarski oraz 
badania kwalifikujące do szczepień. Wykonanie szczepienia zostanie odnotowane w dokumentacji 
medycznej pacjenta. Realizator poinformuje Gminę Czerniejewo o wykonanych szczepieniach 
(comiesięczne informacje).

Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków 
lokalowych

Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Kompetencje jakie powinien posiadać w/w realizator:

1. Podmiot medyczny (aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą).

2. Personel realizatora: kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, osoba odpowiedzialna za 
realizację programu, osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczenie umowy, osoba upoważniona do 
podpisania umowy.
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Personel medyczny: lekarz medycyny ( specjalność medycyna rodzinna/społeczna; dyplomowana 
pielęgniarka uprawniona do wykonywania szczepień ochronnych ).

3. Warunki lokalowe

Gabinet lekarsko - pielęgniarski posiadający źródło wody, energii, elektrycznej oraz kozetkę.

4. Aparatura i sprzęt medyczny

zestaw przeciwwstrząsowy,, aparat ambu, aparat do mierzenia ciśnienia, sprzęt jednorazowy do iniekcji, 
szpatułki, materiał opatrunkowy, lodówki do przechowywania szczepionek, pojemniki na odpady 
medyczne.

Realizator powinien posiadać co najmniej 2.letnie doświadczenie w realizacji programu szczepień 
przeciwko wirusowi grypy.

Monitorowanie i ewaluacja

1. Monitorowanie będzie dotyczyło oceny zgłaszalności do programu – porównanie liczby mieszkańców 
w wieku 50 lat i starszych uprawnionych do udziału w programie i liczba mieszkańców, która wzięła udział ).

2. Liczba mieszkańców, którzy nie zostali objęci programem ze względów zdrowotnych.

3. Ocena jakości świadczeń w programie polityki zdrowotnej (ankieta satysfakcji przygotowana przez 
Gminę Czerniejewo).

Monitorowanie zostanie zakończone wraz z końcem realizacji programu.

Na każdym etapie uczestnicy programu, realizator będą mogli zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy 
Czerniejewo uwagi dot. programu w formie pisemnej lub ustnej (kontakt telefoniczny, osobisty, e-mail).

Ewaluacja 

Będzie polegała na porównaniu stanu przed wprowadzeniem działań w ramach programu polityki 
zdrowotnej, a stanem po jego zakończeniu biorą pod uwagę następujące mierniki efektywności

1. liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w programie

2. liczba mieszkańców, którzy zgłosili się do szczepień

Wartość miernika nr 1 zostanie określona na początku programu, natomiast miernika nr 2 na końcu 
programu.

Koszty

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców uprawnionych całkowity koszt programu szacuje się na kwotę:

2019 r. ( uprawnieni: ur. 1969r.- 84 os + starsi: 2.428 os. razem: 2.512 os. ),

2.512 os x 35 zł = 87.920 zł; 2.512 os x 45 zł = 113.040,00 zł ( koszt od 87.920 zł do 113.040 zł );

2020 r. (uprawnieni: ur. 1970r. - 61 os + starsi: 2.512 os. razem: 2.573 os. )

2.573 os x 35 zł = 90.055 zł , 2.573 os. x 45 zł = 115.785 zł; ( koszt od 90.055 zł do 115.785 zł )

2021 r. ( uprawnieni: ur. 1971 r. - 82 os. i starsi: 2.573 os, razem: 2.655 os. )

2.655 os x 35 zł = 92.925 zł , 2.655 os. x 45 zł = 119.475 zł ( koszt od 92.925 zł do 119.475 zł )

W budżecie Gminy Czerniejewo na rok 2019 zostały zabezpieczone środki w wysokości 8.000 zł ( Dział 
851, Rozdział 85195 §4300 ) – kwota została ustalona biorąc pod uwagę udział mieszkańców w programie 
w 2018 r.

Na rok 2020 zostaną zaplanowane środki w wysokości 8.000 zł i na 2021r. w wysokości 8.000 zł.

W przypadku większego zainteresowania zostaną przeznaczone dodatkowe środki.

Na w/w kwotę składają się: zakup i podanie szczepionki, wykonanie badania lekarskiego, prowadzenia 
dokumentacji medycznej, zakupu sprzętu jednorazowego użytku, koszty personelu realizującego program ). 
Materiały informacyjne zostaną przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo. Koszt dla 
1 uczestnika od 30,00 zł do 45,00 zł

Źródła finansowania:  Budżet Gminy Czerniejewo 
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Źródła informacji:

- Komunikat GIS z 25.10.2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 ( Dziennik 
Urzędowy Ministra Zdrowia poz. 104 )

- strona internetowa Zakładu badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy w Warszawie,

- Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy,

- strona internetowa Państwowego Zakładu Higieny,

- strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu

- strona internetowa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/60/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 marca 2019 r.

AKCEPTUJĘ:

.......................................................................

data , podpis osoby zatwierdzającej program

polityki zdrowotnej

Nie udało się dołączyć obrazu. Parameter is not valid.

GMINA CZERNIEJEWO
62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8, tel. 61 429 13 10, urzad@czerniejewo.pl

"Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt  12. i 13.letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo"
okres realizacji: czerwiec - grudzień 2019 r., czerwiec - grudzień 2020 r., czerwiec - grudzień 2021  z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji do 

końca I kwartału następnego roku celem zapewnienia możliwości podania wszystkich dawek szczepionki
podstawa prawna: art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
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( Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm. ).
Czerniejewo, 2019 r.

Opis problemy zdrowotnego 

Choroby nowotworowe są w Polsce jedną z głównych przyczyn zgonów, pomimo stałego postępu zarówno w diagnostyce  jak i w dostępie do nowoczesnych 
leków.

Rak szyjki macicy stanowi poważny problem zdrowotny oraz społeczny. Po raku piersi jest drugim najczęściej występującym u kobiet nowotworem. 
Udowodniono, że jednym z czynników wywołującym raka szyjki macicy są wirusy HPV czyli wirusy brodawczaka ludzkiego. Wirusy HPV są szeroko 
rozpowszechnione w populacji ludzkiej. według danych Światowej Organizacji Zdrowia  ( WHO ), na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest  10 - 20% osób 
w wieku 15 - 49 lat, w tym około 40% kobiet poniżej 25 roku życia. Łatwość  z jaką zakażają skórę i błonę śluzową narządów płciowych sprawia, że infekcje HPV 
są obecnie najczęstszymi chorobami przenoszonymi drogą płciową na świecie. Rocznie odnotowuję się ponad 30 mln zakażeń, a w ciągu całego życia zakażeniu 
może ulec nawet 50% wszystkich kobiet i mężczyzn. Wyróżnia się ponad 100 typów wirusa HPV, z których ok. 40 powoduje zakażenia okolic genitalnych tzw. 
onkogenne typy wirusa HPV. Związane one są z powstawaniem zmian przednowotworowych i nowotworowych błon śluzowych okolic genitalnych i odbytu. Typy 
wirusa 16 i 18 powodują 70% przypadków raka szyjki macicy, natomiast typy 6 i 11 powodują 90% przypadków brodawek narządów płciowych. Liczne badania 
oraz dane epidemiologiczne potwierdziły związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy infekcją HPV a rakiem szyjki macicy ( DNA wirusa HPV wbudowuje się 
w DNA komórek nabłonka szyjki macicy, gdzie w stanie uśpionym może pozostać przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Komórki z tak zmienionym DNA 
mogą po latach nabrać cech komórek nowotworowych ).

Rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Każdego roku umiera 230 000 kobiet, 
a liczba nowych zachorowań oceniana jest na 470 000. Ponad 80% wszystkich zachorowań występuje w krajach rozwijających się. W Polsce odnotowuje się ok. 
3 000 zachorowań na raka szyjki macicy rocznie, 50% chorych umiera.

Dane epidemiologiczne

·Typ nowotworu: C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

·Województwo: Wielkopolskie

·Rodzaj: Zachorowania

·Płeć: Kobiety

·Rok: od 1999 do 2016
Powiat Ogółem

Całe województwo 4611
chodzieski 63

czarnkowsko-trzcianecki 138
gnieźnieński 201

gostyński 76
grodziski 48
jarociński 98

kaliski 83
kępiński 60
kolski 137
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koniński 142
kościański 62

krotoszyński 81
leszczyński 39

międzychodzki 61
nowotomyski 105

obornicki 81
ostrowski 221

ostrzeszowski 52
pilski 211

pleszewski 71
poznański 384

rawicki 73
słupecki 82

szamotulski 83
średzki 54
śremski 73
turecki 106

wągrowiecki 86
wolsztyński 51
wrzesiński 92
złotowski 97
m.Kalisz 202
m.Konin 171
m.Leszno 106
m.Poznań 921

·Typ nowotworu: C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

·Województwo: Wielkopolskie

·Rodzaj: Zgony

·Płeć: Kobiety

·Rok: od 1999 do 2016
Powiat Ogółem

Całe województwo 2553
chodzieski 45

czarnkowsko-trzcianecki 73
gnieźnieński 122

gostyński 36
grodziski 31
jarociński 64

kaliski 55
kępiński 29
kolski 79

koniński 69
kościański 40

krotoszyński 45
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leszczyński 26
międzychodzki 30
nowotomyski 57

obornicki 38
ostrowski 137

ostrzeszowski 37
pilski 114

pleszewski 41
poznański 171

rawicki 43
słupecki 55

szamotulski 56
średzki 30
śremski 40
turecki 61

wągrowiecki 55
wolsztyński 27
wrzesiński 47
złotowski 56
m.Kalisz 118
m.Konin 90
m.Leszno 53
m.Poznań 483

·Typ nowotworu: C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

·Płeć: Kobiety

·Rok: od 1999 do 2016

·Rodzaj: Zachorowania

województwo 0-
4

5-
9

10-
14

15-
19

20-
24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

Polska 1 0 2 18 109 663 1832 3104 5348 7654 8634 8124 6545 5068 4063 3269 1958 1130
Dolnośląskie 0 0 0 3 12 64 155 261 393 653 681 686 552 413 330 290 191 111
Kujawsko-Pomorskie 0 0 0 1 9 34 117 181 271 429 455 461 344 270 195 174 108 73
Lubelskie 0 0 0 1 5 52 103 180 278 384 447 416 313 287 241 174 89 61
Lubuskie 0 0 0 1 3 24 62 89 154 196 262 207 178 131 91 67 39 28
Łódzkie 0 0 1 1 4 41 87 166 328 462 596 561 549 403 335 247 155 79
Małopolskie 0 0 0 2 9 49 137 240 489 628 668 639 502 397 339 287 163 85
Mazowieckie 0 0 0 1 10 69 223 389 620 976 1105 1079 885 655 516 427 270 144
Opolskie 0 0 0 0 4 12 49 66 145 213 257 236 182 159 109 74 58 15
Podkarpackie 1 0 0 2 3 30 74 139 228 356 397 369 283 210 228 154 102 59
Podlaskie 0 0 0 0 3 21 58 123 170 266 284 257 217 182 149 103 65 49
Pomorskie 0 0 0 2 7 38 132 211 373 541 643 601 449 312 247 241 140 89
Śląskie 0 0 0 1 11 76 228 409 699 962 1027 1004 793 648 492 398 195 114
Świętokrzyskie 0 0 0 0 4 21 53 76 179 242 315 257 227 145 137 131 78 33
Warmińsko-
Mazurskie 0 0 0 1 10 35 99 163 238 333 330 309 233 183 145 115 53 37

Wielkopolskie 0 0 1 1 6 51 140 255 490 616 734 657 545 400 286 199 147 83
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Zachodniopomorskie 0 0 0 1 9 46 115 156 293 397 433 385 293 273 223 188 105 70

·Typ nowotworu: C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

·Płeć: Kobiety

·Rok: od 1999 do 2016

·Rodzaj: Zgony

Województwo 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

Polska 0 0 0 0 20 99 362 882 1903 3165 4236 4249 3667 3306 3132 2933 2248 1501

Dolnośląskie 0 0 0 0 3 7 23 72 148 273 336 352 300 239 232 221 167 108

Kujawsko-Pomorskie 0 0 0 0 2 3 18 49 126 178 240 263 200 204 164 157 123 98

Lubelskie 0 0 0 0 2 10 22 41 92 155 184 206 162 161 134 150 87 72

Lubuskie 0 0 0 0 1 5 10 32 70 135 172 150 134 101 102 80 68 49

Łódzkie 0 0 0 0 1 7 17 64 137 202 316 289 317 254 250 220 171 100

Małopolskie 0 0 0 0 2 2 28 55 150 222 323 321 265 255 248 238 174 114

Mazowieckie 0 0 0 0 1 19 57 123 238 400 569 569 495 476 414 408 330 224

Opolskie 0 0 0 0 1 1 9 15 44 83 113 109 102 104 92 83 65 31

Podkarpackie 0 0 0 0 1 3 10 31 70 103 147 167 166 121 157 146 102 62

Podlaskie 0 0 0 0 0 2 12 26 56 88 145 126 93 89 106 82 63 56

Pomorskie 0 0 0 0 1 3 27 55 118 219 295 283 229 195 180 176 159 101

Śląskie 0 0 0 0 0 15 54 128 278 429 516 533 483 459 416 400 278 192

Świętokrzyskie 0 0 0 0 0 4 10 24 50 99 147 132 126 86 96 103 81 41

Warmińsko-Mazurskie 0 0 0 0 3 2 18 44 60 148 167 177 140 117 123 96 94 60

Wielkopolskie 0 0 0 0 1 11 26 68 158 253 366 363 289 265 254 216 171 112
Zachodniopomorskie 0 0 0 0 1 5 21 55 108 178 200 209 166 180 164 157 115 81

Dane  przedstawione w dokumencie "Mapa potrzeb zdrowotnych z zakresu onkologii dla województwa wielkopolskiego" wskazuje, że standaryzowany wiekiem 
współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy w latach 2010 - 2012 wynosił 19,5 / 100 tys. kobiet, z kolei dla całego kraju ok. 21,1 / 100 tys. kobiet.

W Polsce szczepienia HPV są rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako zalecane ( niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie 
ministra właściwego do spraw zdrowia ) i zostały ujęte w Komunikacie GIS z 25.10.2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2019r. ( Dziennik 
Urzędowy Ministra Zdrowia  poz. 104). Ponadto w celu wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom szyjki macicy, w Polsce prowadzony jest Populacyjny  
Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy , oparty o skrining cytologiczny ( objęte są nim Polki między 25 a 59 rokiem życia , które  w ciągu 3 ostatnich lat 
nie miały wykonywanego badania cytologicznego w ramach NFZ ).
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Obecnie do wyboru są trzy rodzaje szczepionek dwuwalentna – zawierająca antygeny wirusów HPV 16 i 18 (najbardziej kancerogennych i najbardziej 
rozpowszechnionych), czterowalentna – chroniąca dodatkowo przed infekcją wirusami HPV typu 6 i 11, które odpowiadają za 90% kłykcin narządów płciowych 
mężczyzn i kobiet, ale nie wywołują nowotworów oraz dziewięciowalentna ( przeciwko zakażeniom HPV typami: 6,11,16,18,31,33,45,52,58 ). Szczepionki  
nie działają u osób, które już rozpoczęły życie seksualne, ponieważ nie zwalczają wirusów już obecnych w organizmie.

Biorąc pod uwagę fakt, że rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet,  onkogenną rolę wirusów HPV, brak ogólnej 
dostępności do szczepionek przeciwko zakażeniom HPV z powodu niefinansowania szczepień ze środków publicznych oraz liberalizacja kontaktów seksualnych 
jako czynnik ryzyka,  realizacja na terenie Gminy Czerniejewo programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko HPV jest uzasadnione.

Cele programu i mierniki efektywności

cel główny: 

- zwiększenie dostępu dziewczętom 12. i 13. letnim zamieszkałym na terenie Gminy Czerniejewo  do szczepień przeciwko wirusowi HPV, które nie są dostępne 
w ramach świadczeń gwarantowanych;

cele szczegółowe:

- zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości na temat zapobiegania chorobom nowotworowym    i zakażeniom wywołanym przez wirusy HPV,

- zwrócenie uwagi na znaczenie wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania badań chorób nowotworowych,

- zwiększenie zgłaszalności  do badań cytologicznych wśród dziewcząt i ich matek,

- podniesienie poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową,

- zwrócenie uwagi na skutki obniżenia wieku inicjacji seksualnej oraz liberalizację kontaktów seksualnych jako czynniki ryzyka,

- zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie wśród młodych ludzi,

- promowanie zdrowego stylu życia.

mierniki efektywności: 

1. liczba dziewcząt uprawnionych do udziału w programie,

2. liczba dziewcząt, które uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym,

3. liczba matek dziewcząt, które uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym,

4. liczba dziewcząt, które po spotkaniu edukacyjnym nie zgłosiły się do szczepień

5. liczba dziewcząt, które zgłosiły sie do szczepień,

Wartości mierników zostaną określone na początku ( miernik nr 1,2,3 ) i na końcu programu ( miernik nr 4,5 ).

Charakterystyka populacji docelowej oraz interwencji

Populacja docelowa:
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Program dotyczy dziewcząt:

2019 r. : ur. w 2006 r. ( nieszczepione w 2018 r. )- 26 i ur. w 2007 r. - 43 razem 69 dziewczynek;

2020 r. : ur. w 2007 r. ( nieszczepione w 2019 r. ) i ur. w 2008 r. - 39;

2021 r.: ur. w 2008 r. ( nieszczepione w 2020 r. ) i ur. w 2009 r. - 43.

Wg dany USC w Czerniejewie dziewcząt urodzonych w 2006 -  2009  i zameldowanych na terenie Gminy Czerniejewo jest: rocznik 2006 - 48, rocznik 2007 - 
43, rocznik 2008 - 39, rocznik 2009 - 43.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie: rok urodzenia, miejsce zamieszkania: Gmina Czerniejewo.

Kryteria wykluczenia z programu: dziewczęta, które nie spełniają kryterium wiekowego, przeciwwskazania lekarskie do wykonania szczepienia ).

Planowane interwencje realizowane w ramach programu:

1. Edukacja zdrowotna dziewcząt z roczników kwalifikujących się do szczepień i ich matek,

2. Wykonanie cyklu szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego  poprzedzonego badaniem lekarskim, które będzie kwalifikowało do 
wykonania szczepienia lub wykluczy ze szczepień dziewczęta, u których będą występowały przeciwwskazania.

Opis przebiegu interwencji:

Po wyłonieniu realizatora programu zostanie z nim ustalony termin spotkania edukacyjnego dla dziewcząt i ich matek. Matki i dziewczęta zostaną listownie 
zaproszeni  do udziału w programie. Spotkania edukacyjne odbędą w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo ( dla dziewcząt z obwodu Szkoły Podstawowej 
w Czerniejewie ) i w Szkole Podstawowej w Żydowie ( dla dziewcząt z obwodu Szkoły Podstawowej w Żydowie ). W spotkaniu weźmie udział realizator ( lekarz, 
pielęgniarka ). Jego zadaniem będzie omówienie zagadnienia dot. raka szyjki macicy ( przyczyny, objawy, zapobieganie w tym informacja o znaczeniu badań 
profilaktycznych i szczepień ochronnych ), omówienie przebiegu cyklu szczepień ( kwalifikowanie do szczepień, przeciwwskazania, możliwe działania 
niepożądane, dokumentacja medyczna ). Zadaniem realizatora będzie również przygotowanie materiałów informacyjnych ( ulotki, plakaty, prezentacja 
multimedialna ). Materiały informacyjne zostaną wykorzystane podczas spotkania edukacyjnego oraz będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Czerniejewo. 

Edukacja jest ważnym elementem programu polityki zdrowotnej. Będzie w szczególności dotyczyć ograniczenia zachowań zwiększających ryzyko zakażenia 
wirusem HPV oraz diagnostyki i leczenia zmian przednowotworowych. Edukacja będzie się skupiała   na metodach wczesnego wykrywania chorób szyjki macicy 
i sposobach zapobiegania. Nacisk zostanie położony   na temat higieny życia płciowego wśród młodzieży. Polska Koalicja na Rzecz Walki z rakiem Szyjki Macicy 
rekomenduje m.in. edukację matek dziewcząt objętych programem szczepień ochronnych. Z uwagi na to, że szczepionki nie zapewniają ochrony przed wszystkimi 
onkogennymi typami wirusa HPV, realizator programu będzie informował uczestników o tym, że szczepienia nie zapewniają 100% ochrony przed rakiem szyjki 
macicy.

Na spotkaniu edukacyjnym zostaną podane terminy wykonania szczepień. Przed wykonaniem szczepienia zostaną przeprowadzone badania kwalifikujące do 
szczepień ( lekarz ) i wykonane szczepienia ( pielęgniarka ). Zadaniem realizatora będzie również prowadzenie  dokumentacji medycznej - lekarz, pielęgniarka  ( 
książeczka zdrowia dziecka, zgłoszenie  do lekarza POZ ). Każdorazowo po wykonaniu szczepień Gmina Czerniejewo będzie informowana przez realizatora   
o wykonanych szczepieniach ( lekarz, pielęgniarka ) - będzie przekazywany imienny wykaz dziewcząt, u których zostały wykonane szczepienia.  
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Biorąc pod uwagę koszty zostanie zaproponowana szczepionka czterowalentna ( przeciwko zakażeniom HPV typami 6,11,16,18 ), schemat szczepień zgodnie 
z zaleceniami producenta. Szczepionka zostanie zapewniona przez realizatora.

Aktualne wytyczne oraz dowody naukowe ( PSO 2014, Cortes - Bordoy 2010, Haijstek 2011, Pham 2011, Bombardier 2012, Brenol 2013, Lenzi 2013 ) zalecają 
wykonywanie rutynowych szczepień przeciwko HPV. Grupą docelową powinny być kobiety w wieku 9 - 26 lat. Istotnym jest aby szczepienia wykonać przed 
rozpoczęciem inicjacji seksualnej . W Polsce szczepienia są rekomendowane młodym dziewczętom, jako przeciwdziałanie zmianom nowotworowym narządów 
rodnych. Optymalny wiek zaszczepienia określa się na 11- 13 lat dla obu płci.

Sposób udzielania świadczeń

W/w interwencje będą dostępne dla dziewcząt 12 i 13. letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo, u których nie wykonywano szczepień p. wirusowi 
HPV ( edukacja, podanie szczepionki ), dla ich matek ( edukacja ).

Spotkanie edukacyjne jest planowane w okresie czerwiec -  wrzesień 2019 r., czerwiec - wrzesień 2020, czerwiec - wrzesień 2021. Po spotkaniu edukacyjnym ( 
wrzesień ) zostanie podana pierwsza szczepionka. Kolejne szczepionki będą podawane zgodnie ze schematem szczepień producenta szczepionki. Podanie 
szczepionki będzie poprzedzone badaniem lekarskim  i zakwalifikowaniem do szczepień. W przypadku przeciwwskazań lekarskich zostanie wyznaczony nowy 
termin.

O spotkaniu edukacyjnym i terminie pierwszego szczepienia rodzice i dziewczęta będą powiadomieni pisemnie. Podczas pierwszego szczepienia zostanie podany 
termin kolejnego szczepienia.

Realizator będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Udział w programie dla adresatów wskazanych w programie będzie bezpłatny.

Sposób zakończenia udziału w programie  

Udział w programie będzie uznany za zakończony w przypadku wykonania pełnego cyklu szczepień u dziewcząt 12 i 13.letnich zakwalifikowanych do szczepień 
zgodnie   z zaleceniami producenta szczepionki.

Organizacja programu polityki zdrowotnej

Etapy programu polityki zdrowotnej i działania podejmowane w ramach etapów

1. Przygotowanie programu polityki zdrowotnej ( marzec 2019 r.)

Program zostanie przygotowany przez Inspektora ds oświaty i ochrony zdrowia  w oparciu o zebrane informacje nt. problemu zdrowotnego ( rak szyjki macicy ), 
danych epidemiologicznych, danych z ewidencji ludności ( USC w Czerniejewie ), zasad przygotowania i elementów składowych programu polityki zdrowotnej ( 
AOTMiT ).

2. Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej ( maj- czerwiec 2019 r. , maj - czerwiec 2020 r., maj - czerwiec 2021r. )

Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( 
Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm. ) – przygotowanie procedury konkursowej, ogłoszenie konkursu  na składanie ofert, składanie ofert, posiedzenie komisji 
konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, podpisanie umowy z wykonawcą.

3. Edukacja uczestników programu ( czerwiec - wrzesień 2019 r. czerwiec -wrzesień 2020 r., czerwiec - wrzesień 2021 r.  ) 
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Spotkania edukacyjne odbędą w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo  ( dla dziewcząt  z obwodu Szkoły Podstawowej w Czerniejewie i  ich matek ) i w Szkole 
Podstawowej w Żydowie ( dla dziewcząt z obwodu Szkoły Podstawowej w Żydowie  i ich matek ). W spotkaniu weźmie udział realizator ( lekarz, pielęgniarka ).

Jego zadaniem będzie omówienie zagadnienia dot. raka szyjki macicy ( przyczyny, objawy, zapobieganie  w tym informacja o znaczeniu badań profilaktycznych 
i szczepień ochronnych ), omówienie przebiegu cyklu szczepień ( kwalifikowanie do szczepień, przeciwwskazania, możliwe działania niepożądane, dokumentacja 
medyczna ). Zadaniem realizatora będzie również przygotowanie materiałów informacyjnych ( ulotki, plakaty, prezentacja multimedialna ). Materiały informacyjne 
zostaną wykorzystane podczas spotkania edukacyjnego oraz będą publikowane  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

4. Wykonanie szczepień ochronnych ( wrzesień – grudzień 2019 r. , wrzesień - grudzień 2020 r., wrzesień - grudzień 2021 z możliwością wydłużenia do 
końca I kwartału następnego  roku ).

Szczepienia dziewcząt 12 i 13.letnich  zostaną wykonane zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki. Przed podaniem szczepionki zostanie przeprowadzony 
wywiad lekarski oraz w badania kwalifikujące do szczepień. Zostanie uzupełniona dokumentacja medyczna. O wykonanych szczepieniach zostanie powiadomiona 
Gmina Czerniejewo.

Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia  i warunków lokalowych

Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Kompetencje jakie powinien posiadać w/w realizator:

1. Podmiot medyczny ( aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ).

2. Personel realizatora: kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, osoba odpowiedzialna za realizację programu, osoba odpowiedzialna za 
finansowe rozliczenie umowy, osoba upoważniona do podpisania  umowy.

Personel medyczny: lekarz medycyny ( specjalność pediatra lub zdrowie publiczne lub medycyna rodzinna/społeczna; dyplomowana pielęgniarka uprawniona do 
wykonywania szczepień ochronnych ). Lekarz i pielęgniarka będą również pełnić rolę edukatora.

3. Warunki lokalowe

Gabinet lekarsko - pielęgniarski posiadający źródło wody, energii, elektrycznej oraz kozetkę.

4. Aparatura i sprzęt medyczny

zestaw przeciwwstrząsowy,, aparat ambu, aparat do mierzenia ciśnienia, sprzęt jednorazowy do iniekcji, szpatułki, materiał opatrunkowy, lodówki do 
przewożenia szczepionek z możliwością podłączenia do zasilania elektrycznego, pojemniki na odpady medyczne.

5. Działania edukacyjne

Realizator powinien opracować materiał edukacyjny w formie ulotki ( dla dziewcząt i matek ) plakat informacyjny dot. realizacji programu na terenie Gminy 
Czerniejewo oraz prezentację multimedialną o tematyce związanej z realizacją programu polityki zdrowotnej. Materiały zostaną wykorzystane podczas spotkania 
edukacyjnego.

Realizator powinien posiadać co najmniej 2.letnie doświadczenie w realizacji programu szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Monitorowanie i ewaluacja
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Monitorowanie

1. Monitorowanie będzie dotyczyło oceny zgłaszalności do programu ( spotkanie edukacyjne i cykl szczepień ) - porównanie liczby dziewcząt 12 i 13.letnich 
uprawnionych do udziału  w programie i liczba dziewcząt, która wzięła udział.

2. Liczba dziewcząt, która nie została objęta programem ze względów zdrowotnych.

3. Ocena jakości świadczeń w programie polityki zdrowotnej ( ankieta satysfakcji przygotowana przez Gminę Czerniejewo )

Monitorowanie  zostanie zakończone wraz z końcem realizacji programu.

Na każdym etapie realizacji uczestnicy programu, realizator będą mogli zgłaszać do Urzędu Miasta  i Gminy Czerniejewo uwagi dot. programu w formie 
pisemnej lub ustnej ( kontakt telefoniczny, osobisty e-mail )

Ewaluacja

Będzie polegała na porównaniu stanu przed wprowadzeniem działań w ramach programu polityki zdrowotnej , a stenem po jego zakończeniu biorąc pod uwagę 
następujące   mierniki efektywności: 

1. liczba dziewcząt uprawnionych do udziału w programie,

2. liczba dziewcząt, które uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym,

3. liczba matek dziewcząt, które uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym,

4. liczba dziewcząt, które po spotkaniu edukacyjnym nie zgłosiły się do szczepień

5. liczba dziewcząt, które zgłosiły się do szczepień

Wartości mierników zostaną określone na początku ( miernik nr 1,2,3 ) i na końcu programu ( miernik nr 4,5 ).

Koszty

2019 r. : 69 dziewcząt x 600 zł = 41.400 zł,

2020 r. : 39 dziewcząt z rocznika 2008  -39 x 600 zł = 23.400 zł + dziewczęta, które nie skorzystały ze szczepień w 2019 r. ,

2021 r. 43 dziewczęta z rocznika 2009 - 43 x 600 zł = 25.800 zł + dziewczęta, które nie skorzystały ze szczepień w 2020 r.

Na w/w kwotę składają się: koszty przygotowania materiałów edukacyjnych, przeprowadzenia edukacji, zakupu i podania szczepionki, wykonania badania 
lekarskiego, prowadzenia dokumentacji medycznej, zakupu sprzętu jednorazowego sprzętu, koszty personelu realizującego program .

W budżecie gminy na rok 2019 zostały zabezpieczone środki w wysokości 13.000,00  zł  ( Dział 851, Rozdział 85195, § 4300 ). W przypadku większego 
zainteresowania zostaną przeznaczone dodatkowe środki.

Koszt dla 1 uczestnika programu wynosi  ok. 600,00 zł  ( ok.200,00 zł / 1 dawka x 3 dawki )

Źródła finansowania 

Budżet Gminy Czerniejewo.
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Źródła informacji:

- strona internetowa Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

- Krajowy Rejestr Nowotworów,

- Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 ( Dziennik Urzędowy 
Ministra Zdrowia  poz. 104 ),

- strona internetowa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR VI/60/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019 – 2021  programów polityki zdrowotnej

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych
gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia, natomiast
art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych wskazuje, ze zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego jest opracowywanie
i wdrażanie programów polityki zdrowotnej wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców gminy.

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV nie należą do szczepień gwarantowanych w ramach budżetu
ministra właściwego ds. zdrowia. Szczepionki przeciwko grypie są refundowane w wysokości 50% dla osób
od 65 roku życia. Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 szczepienia przeciwko grypie i przeciwko
wirusowi HPV znajdują się w  grupie szczepień zalecanych.

Proponowane programy polityki zdrowotnej stanowią kontynuację programów realizowanych w Gminie
Czerniejewo od kilku lat.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 20 marca 2019 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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