
                                                                                                                              

 

 

U C H W A Ł A   NR XXIV/281/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 27 maja 2009r 

 

w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki raka szyjki macicy  na lata 2009 – 2013 

w Gminie Biała. 

 

 

 

 Na podstawie ar. 7 ust.1 pkt.5  i art.18 ust.2  pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142,poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23,poz.220,  Nr 62, 

poz.588, 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, Ne 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 2008 Nr  180, poz.1111 ,Nr 223, poz 1458 ; 

z 2009 Nr 52,poz.420.  oraz art. 7 ust.1 pkt.4 i art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008 Nr 

164, poz.1027, zm. Dz.U. Nr 166,poz.1172, Nr 216, poz.1367, Nr 225, poz.1486, Nr 227, 

poz.1503, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz.1654; z 2009e. Nr 6, poz.33, Nr 22, poz.120, Nr 
26,poz. 157, Nr 38, poz.299)    Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

 

 

 

                                                                § 1 

 

Przyjmuje się  „Program profilaktyki raka szyjki macicy  w Gminie Biała na lata 2009 -

2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

                                                             § 2 

 

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

                                                            § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera               

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                   Załącznik  

                                                                                                   do Uchwały Nr XXIV/281/09 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Białej  

                                                                                                   z dnia 27 maja 2009r.  

 

 

                                         P R O G R A M  

 

PROFILAKTYKI  RAKA  SZYJKI  MACICY  W  GMINIE  BIAŁA 

 

                                     NA LATA 2009 - 2013  

 

 

Podstawa prawna 

 

1. ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591  

    ze zmianami), 

2. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2007r. Nr  

    14,poz.89 ze zmianami), 

3. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  

    środków publicznych   (Dz.U. z 2008r. Nr 64 poz.1027  ze zmianami) 

 

Wstęp 

 

 Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców  w zakresie ochrony zdrowia jest 

zadaniem własnym gminy, wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Zaś ustawa z 

dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 64 poz.1027 ze zmianami)  w art. 7 stanowi, że do zadań 

własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów 

zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców. 

         Rak szyjki macicy należy do nowotworów złośliwych o znanej etiologii i czynnikach 

ryzyka, co umożliwia prewencję oraz wykrywanie choroby we wczesnym stadium rozwoju.  

Według danych statystycznych i publikowanych  opracowań  medycznych , rak szyjki macicy 

jest drugim w Europie najczęściej występującym nowotworem złośliwym u młodych kobiet ( 

w wieku 15 – 44 lat). W skali Europy Polska należy do krajów o największej liczbie 

zachorowań i zgonów spowodowanych tą chorobą. 

Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o ustanowieniu wieloletniego „Narodowego 

programu  zwalczania chorób nowotworowych”, od roku 2006   podstawową metodą 

zapobiegania rakowi szyjki macicy w Polsce są badania cytologiczne w ramach 

zorganizowanego skryningu populacyjnego. Obecnie prowadzony jest  program obejmujący 

bezpłatnymi badaniami cytologicznymi kobiety w wieku 25 – 59 lat, które w ostatnich 3 

latach nie wykonywały badań cytologicznych w ramach ubezpieczenia w NFZ.  

Z badań naukowych wynika, że główną przyczyną raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem 

HPV ( brodawczaka ludzkiego), przenoszony drogą płciową.  Od roku 2006 w Europie  

dostępna jest szczepionka przeciwko wirusowi HPV, rekomendowana przez Światową 



Organizację Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo 

Profilaktyki Zakażeń HPV, które szczególnie zalecają szczepienia nastolatek, gdyż 

szczepionka ta nie leczy choroby, lecz zapobiega jej powstaniu.  Z rekomendacji tych 

organizacji wynika, że dopiero populacyjne szczepienia połączone z przesiewowymi 

badaniami cytologicznymi będą miały znaczący wpływ na spadek zachorowań na raka szyjki 

macicy.  

 

 

Cele   Programu 

 

             Celem głównym Programu jest zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki macicy 

poprzez profilaktykę zdrowotną pierwotną (szczepienia) i podniesienie świadomości 

społecznej w zakresie prozdrowotnych  zachowań wśród  mieszkańców  Gminy Biała, co w 

przyszłości zaowocuje spadkiem  zachorowań kobiet na tę chorobę. 

 

Czas trwania Programu 

 

            Program będzie realizowany w latach 2009 - 2013 

 

Realizacja Programu 

Program zakłada: 

1.Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wśród rodziców (opiekunów  prawnych) i  

   dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat zagrożeń zdrowotnych na raka    

   szyjki macicy, 

 

2. Wykonywanie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w każdym   

    roku obowiązywania Programu  wszystkich 12 latek zamieszkałych w Gminie  Biała – po  

    uzyskaniu pisemnej zgody rodziców  (prawnych opiekunów) 

    Pełny cykl szczepień obejmuje podanie domięśniowe trzech dawek szczepionek. 

 

Beneficjenci Programu 

 

Beneficjentami pośrednimi  Programu są rodzice (prawni opiekunowie) dziewcząt szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Biała. 

Beneficjentami końcowymi są dziewczęta w wieku 12 lat zamieszkałe na stały pobyt w 

Gminie Biała, czyli roczniki: 1997, 1998, 1999, 2001 i 2002. 

W  roku 2009    - rocznik 1997, 

              2010 – rocznik    1998, 

              2011 – rocznik    1999, 

              2012 – rocznik    2000, 

              2012 – rocznik    2001, 

2013 -  rocznik    2002. 

 

 

Koszt realizacji Programu 

 

           Program realizowany będzie ze środków finansowych własnych Gminy Biała. Na rok 

2009 w uchwale budżetowej zapisano kwotę 50 tyś. złotych.  W kolejnych latach na potrzeby 

realizacji  szczepień należy zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 50 – 

60 tyś, złotych. 



 

 

 

 

 

Podmioty realizujące Program 

 

          Program realizowany będzie przez zakład opieki zdrowotnej wyłoniony w drodze 

konkursu ofert, ogłaszanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

Ewaluacja programu 

 

           Program będzie poddawany ewaluacji w czasie jego trwania w formie sprawozdań z  

działalności edukacyjno-informacyjnej i wykonanych szczepień za dany rok, przedkładanych 

przez wykonawcę świadczeń.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


