
UCHWAŁA NR X/81/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany 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

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. W załączniku nr 2 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 tj. programie  polityki 
zdrowotnej pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12. i 13.letnich 
zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo” wprowadza się następujące zmiany:

1. W opisie przebiegu interwencji po zdaniach: „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” dodaje się zdania o następującej 
treści: „W przypadku braku dostępności szczepionki czterowalentnej zostanie zaproponowana szczepionka 
dziewięciowalentna ( przeciwko zakażeniom HPV typami: 6,11,16,18,31,33,45,52,58 ), schemat szczepień 
zgodnie z zaleceniami producenta. Szczepionka zostanie zapewniona przez realizatora”.

2. W punkcie koszty dodaje się następujące zapisy:  2019 r. : 69 dziewcząt x 1.000 zł  =  69.000 zł  ( 
szczepionka 9.walentna ) 2020 r. : 39 dziewcząt z rocznika -39 x 1.000 zł = 39.000 zł + dziewczęta, które 
nie skorzystały ze szczepień w 2019 r. ( szczepionka 9.walentna ) 2021 r. 43 dziewczęta z rocznika 2009 - 43 x 
1.000 zł = 43.000 zł + dziewczęta, które nie skorzystały ze szczepień w 2020 r. ( szczepionka 9.walentna )

§ 2. Pozostałe zapisy 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 pozostają bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR X /81/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany 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

W związku z podjętą 27 marca 2019 r. uchwałą w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019 – 2021 
programów polityki zdrowotnej m.in. programu pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
HPV dziewcząt 12. i 13.letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo” 15 kwietnia br. został
ogłoszony konkurs dotyczący składania ofert na realizację w/w programu. W wymaganym terminie tj. do
6 maja br. nie wpłynęła żadna oferta i  konkurs nie został rozstrzygnięty.

Ponadto w kwietniu br. jednostki samorządu terytorialnego zostały poinformowane o czasowym
zmniejszeniu dostępności na polskim rynku produktu leczniczego Gardasil i Gardasil 9 ( szczepionki
przeciwko wirusowi HPV ) - pisma MSD Polska Sp z o.o. w Warszawie. W/w szczepionki zapewnione są
w chwili obecnej dla osób, które indywidualnie rozpoczęły schemat szczepienia lub rozpoczęły szczepienia
w ramach toczących się programów szczepień w jst.

Z uwagi na powyższe w programie zdrowotnym wprowadzona została możliwość wykorzystania do
szczepień szczepionki 9.walentnej.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 17 lipca 2019 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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