UCHWAŁA NR XLV/504/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki
macicy w Gminie Luzino na lata 2015 -2019”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.)1) w związku z art. 7 ust. 1 pkt.1, art. 48 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr
164 poz.1027 ze zm.)2)
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny program zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Gminie Luzino na lata 2015- 2019” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który jest kontynuacją
programu z lat poprzednich 2010-2014.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072
zm.: Dz. U. z 2007r. Nr 166 poz.1172, z 2008r. Nr 141 poz.888, Nr 216 poz.1367, Nr 225 poz.1486, Nr
227 poz.1505, Nr 234 poz.1570, Nr 237 poz.1654, z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 22 poz.120, Nr 26 poz.157, Nr 38 poz.299, Nr
92 poz.753, Nr 97 poz.800, Nr 98 poz.817, Nr 111 poz.918, Nr 118 poz.989, Nr 157 poz. 1241, poz. 1261, Nr 161 poz.1278,
Nr 178 poz.1374, z 2010r. Nr 50 poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 127 poz. 857, Nr 165 poz. 1116, Nr 182 poz. 1228,Nr
205 poz. 1363, Nr 207 poz. 679, Nr 225 poz. 1465, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1723, poz. 1725, z 2011r. Nr 45 poz. 235,
Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, poz. 696, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr
138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz.1016, Nr 205 poz. 1203, Nr 232, poz. 1378, z 2012r. poz. 123, poz. 476,
poz.1016, poz. 1342, poz. 1548, z 2013r poz. 154, poz. 879, poz. 983, poz. 1290, poz. 1623, poz. 1646, poz. 1650, z 2014r.
poz. 24, poz. 295, poz. 496, poz. 567, poz. 619, poz. 773, poz. 1004, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1175, poz. 1188

2) Dalsze
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/504/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 października 2014 roku

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Gminie Luzino na lata 2015 – 2019”
I. Wstęp.
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia naleŜy
do zadań własnych Gminy Luzino wynikających z ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym.
W oparciu o uregulowania zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina poprzez
realizację zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej opracowuje i realizuje programy zdrowotne, wynikające z rozpoznawalnych
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015 –
2019” dotyczy prowadzenia szczepień profilaktycznych przeciwko infekcji HPV oraz
prowadzenia szeroko rozumianej akcji informacyjno – edukacyjnej wśród populacji dziewcząt
urodzonych w rocznikach: 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 zamieszkałych na terenie Gminy
Luzino oraz ich rodziców (opiekunów prawnych). Aby najlepiej zabezpieczyć przed
zachorowaniem na raka szyjki macicy, populację dziewcząt w Gminie Luzino, naleŜy
kontynuować kilkuletni program szczepień. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
II. Uzasadnienie przystąpienia do programu.
1. Epidemiologia i skutki raka szyjki macicy.
W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który
dotyka kobiety i drugą, co do częstości przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych
wśród kobiet. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego
umiera, co roku około 2 000, czyli 5 kobiet dziennie – jest to jeden z najwyŜszych
wskaźników umieralności w Europie. Sytuacja w Gminie Luzino nie odbiega od krajowej
statystyki. W odniesieniu do całej populacji są to wskaźniki wysokie.
NajpowaŜniejszym problemem jest oczywiście zbyt późne wykrywanie zmian
nowotworowych i co za tym idzie wysoka śmiertelność. Na raka szyjki macicy umierają
często kobiety w sile wieku, pozostawiając osamotnionych męŜów i dzieci. Jeśli pacjentka
przeŜyje długie leczenie, przypłaca je często trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i psychice.
Nawet w przypadku wcześniejszego wykrycia zmian przednowotoworowych, młode kobiety
– w zaleŜności od stopnia ingerencji chirurgicznej - często znajdują się w sytuacji, w której
posiadanie dzieci staje się utrudnione lub niemoŜliwe.
2. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) a rak szyjki macicy.
Za raka szyjki macicy odpowiedzialne są zakaŜenia genitalnymi typami wirusów
HPV. To właśnie one wywołują róŜnego typu zmiany łagodne przednowotworowe
i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. Największy
związek z rakiem szyjki macicy wykazuje HPV 16 oraz HPV 18, które są odpowiedzialne
za ponad 70% wszystkich przypadków tego raka i większości przypadków śródnabłonkowych
zmian przednowotworowych.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia: "Na podstawie badań
epidemiologicznych i wirusologicznych ocenia się, Ŝe zakaŜenia HPV odpowiadają za 100%
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przypadków raka szyjki macicy, 90% przypadków raka odbytu, 40% przypadków raka
zewnętrznych narządów płciowych (sromu, pochwy i prącia), przynajmniej 12% przypadków
raka jamy ustnej i gardła oraz przynajmniej 3% zachorowań na raka jamy ustnej"
Ryzyko zakaŜenia genitalnymi typami HPV w ciągu całego Ŝycia u osób aktywnych
seksualnie wynosi około 50%, a zakaŜenia te są najczęstsze u młodych kobiet. W większości
przypadków zakaŜenia te mają charakter przemijający i ustępują po kilku – kilkunastu
miesiącach, natomiast w części przypadków dochodzi do przetrwałego zakaŜenia, które niesie
za sobą ryzyko wystąpienia zmian niskiego lub wysokiego stopnia w szyjce macicy oraz
inwazyjnego raka.
3. Szczepienia przeciw HPV.
Szczepionki zapobiegają zakaŜeniu wywołanemu przez wirusy typu 16 i 18
odpowiedzialnymi w sumie za ponad 70% przypadków raka szyjki macicy. Nie chronią
jednak przed zakaŜeniem pozostałymi typami wirusów onkogennych, dla których nadal
najwaŜniejszą metodą profilaktyczną pozostają badania przesiewowe. Wzajemne
oddziaływanie promowania szczepień przeciwko HPV i wykonywania okresowych badań
cytologicznych jest szczególnie waŜne. Odpowiednia edukacja dzieci i rodziców powinna
bowiem doprowadzić do utrwalenia ich nawyków profilaktycznych w przyszłości.
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe najwyŜsze ryzyko zakaŜenia tym wirusem występuje
w ciągu pierwszych pięciu lat od momentu inicjacji seksualnej, najlepszą grupą
do szczepienia powinny być dzieci i młodzieŜ przed rozpoczęciem aktywności seksualnej.
4. Dostępne szczepionki.
Szczepionka czterowalentna (6, 11, 16 i 18) została zarejestrowana we wrześniu 2006
roku w Unii Europejskiej do stosowania u dzieci (dziewcząt i chłopców) w wieku 9-15 lat
oraz u kobiet w wieku 16-26 lat. Wcześniej, bo juŜ w czerwcu 2006 roku, szczepionka została
zarejestrowana w USA. Rekomendacje Komitetu Doradczego ds. Szczepień (Advisory
Committee on Immunization Practices – ACIP) dotyczą dziewczynek w wieku 11-12 letnich
oraz 13-26 letnich, jeśli nie były uprzednio szczepione. Poza USA rekomendację dotyczącą
szczepienia przeciwko HPV wydano takŜe w wielu innych krajach, przy czym zalecany wiek
szczepienia obejmuje okres od 9 do 18 lat, najczęściej 11-13 lat.
Szczepionka dwuwaletna (16 i 18) została zarejestrowana w Europie pod koniec 2007
roku. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego jest wskazana i zarejestrowana
do stosowania u dziewcząt i kobiet od 10 do 25 roku Ŝycia.
Według ekspertów WHO: "Obydwie szczepionki wykazują wysoką skuteczność – u
szczepionych kobiet stwierdzono o 90% mniej przetrwałych zakaŜeń HPV i prawie 100%
mniej od umiarkowanych do cięŜkich zmian w obrębie szyjki macicy, a takŜe – dodatkowo
w przypadku szczepionki czterowalentnej – 100 % ochronę wobec kłykcin kończystych oraz
zmian przedrakowych sromu i pochwy."
Szczepionka czterowalentna (6, 11, 16 i 18) wykazała wysoką skuteczność równieŜ
w grupie kobiet 26-45 lat, która w stosunku do wszystkich zmian chorobowych (przetrwałe
zakaŜenie, brodawki płciowe oraz CIN) związanych z HPV 6, 11, 16 i 18 wyniosła 91%,
przy czym skuteczność wobec zmian cytologicznych ASC-H i SIL wywołanych przez wirusy
HPV 16 /18 wyniosła 100%.
W przypadku szczepionki dwuwalentnej nie wykazano, jak dotąd, skuteczności
klinicznej u kobiet powyŜej 25 roku Ŝycia. W tej grupie wiekowej udowodniono tylko,
Ŝe szczepionka dwuwalentna indukuje wzrost miana swoistych przeciwciał p/HPV 16 /18,
ale oczekujemy niezbędnego wykazania, Ŝe przekłada się to na skuteczność kliniczną tej
szczepionki.
Szczepionka czterowalentna (p/HPV 6, 11, 16, 18) jest jedyną szczepionką, która
wykazała ochronę krzyŜową przed rozwojem zmian przedrakowych i raka szyjki macicy
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oraz
sromu
wywołanych
przez
kolejne
10
onkogennych
typów
HPV
31/33/35/39/45/51/52/56/58/59, które są odpowiedzialne za ponad 20% raków szyjki macicy.
Rozszerza to znacznie spektrum protekcyjne szczepionki tetrawalentnej, dzięki czemu
zapewnia zdecydowanie szerszą ochronę niŜ szczepionka dwuwalentna, gdyŜ chroni przed
12 onkogennymi typami HPV, odpowiedzialnymi za ponad 90% wszystkich raków szyjki
macicy oraz jako jedyna zabezpiecza przed brodawkami płciowymi .
NajdłuŜszy okres obserwacji osób poddanych szczepieniom przeciw HPV wynosi
obecnie do 10 lat. W tym okresie wykazano pełną skuteczność ochronną szczepionek
w zapobieganiu zmianom dysplastycznym szyjki macicy oraz immunogenność obu
szczepionek. W celu uzyskania długotrwałego efektu ochronnego wskazane jest przyjęcie
3 dawek szczepionki. Dotychczas nie ustalono, czy istnieje konieczność podania dawek
przypominających w przypadku obu szczepionek. JednakŜe opublikowane ostatnio wyniki
badania odpowiedzi na wyzwanie antygenowe po 60 miesiącach od przyjęcia 3 dawek
szczepionki czterowalentnej dowodzą obecności pamięci immunologicznej, czyli moŜliwości
uzyskania efektywnej odpowiedzi anamnestycznej, co wskazuje na długotrwałą skuteczność
tej szczepionki.
III. Cele programu.
Rutynowe szczepienia dziewcząt przeciwko infekcji HPV są waŜną częścią skutecznej
profilaktyki raka szyjki macicy, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne,
Polskie Towarzystwo Profilaktyki ZakaŜeń HPV oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
Celem „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata
2015 – 2019” jest:
1) zaszczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt, zamieszkałych na terenie Gminy
Luzino na zasadzie dobrowolności, z rocznika:
a) 2002 w roku 2015,
b) 2003 w roku 2016,
c) 2004 w roku 2017,
d) 2005 w roku 2018,
e) 2006 w roku 2019.
2) podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej dziewcząt objętych programem,
ich rodziców (opiekunów prawnych) i przekonanie do wczesnej konsultacji
medycznej w przypadku pojawienia się niepokojących objawów,
3) zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowotnej wśród dziewcząt
w zakresie zachorowalności na raka szyjki macicy,
4) ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt,
5) promowanie zdrowego stylu Ŝycia.
Z punktu widzenia edukacji i promocji zdrowia efekt tego typu działań wydaje się nie
do przecenienia. Edukacja dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy musi podkreślać
znaczenie cytologicznych badań przesiewowych jako metody wczesnego wykrywania zmian
przedrakowych. Dotarcie z odpowiednio skonstruowanym programem zdrowotnym
do dziewcząt oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) z pewnością zachęci część osób
do częstszych wizyt u ginekologa oraz przekona matki do konieczności wykonywania
regularnych badań cytologicznych. Ale naleŜy pamiętać, Ŝe szczepienia przeciw HPV dają
moŜliwość zapobiegania większości z nich. To oznacza, Ŝe u większości spośród
zaszczepionych kobiet nie rozwiną się nigdy zmiany chorobowe, wymagające często
długotrwałego leczenia i czasem kończące się śmiercią.
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IV. Sposób realizacji i finansowania programu.
Program realizowany jest na terenie Gminy Luzino. Organem koordynującym
i realizującym program będzie Wójt Gminy Luzino. Program będzie finansowany ze środków
budŜetu gminy zaplanowanych w dziale 851. Szacunkowy koszt realizacji programu w roku
2015 wynosi 85.500zł, natomiast dla kolejnych lat tj. 2016, 2017, 2018, 2019 zostanie
określony, przez Radę Gminy Luzino, coroczną uchwałą budŜetową.
Programem objęte zostaną dziewczęta zamieszkałe na terenie Gminy Luzino
z rocznika:
1) 2002 w roku 2015 w szacunkowej liczbie 114,
2) 2003 w roku 2016 w szacunkowej liczbie 87,
3) 2004 w roku 2017 w szacunkowej liczbie 110,
4) 2005 w roku 2018 w szacunkowej liczbie 116,
5) 2006 w roku 2019 w szacunkowej liczbie 99.
Liczbę dziewcząt objętych programem ustalono w oparciu o dane będące w posiadaniu
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie według stanu na dzień 09.09.2014
roku. W kaŜdym kolejnym roku kalendarzowym dopuszcza się dla poszczególnych
roczników, objętych programem, zwiększenie lub zmniejszenie liczby dziewcząt, zgodnie
ze stanem na dzień 31 grudnia kaŜdego roku, w którym realizowany jest program.

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Realizacja programu będzie polegała na:
przeprowadzeniu akcji edukacyjno – informacyjnej dotyczącej programu, wśród
dziewcząt objętych programem i ich rodziców (opiekunów prawnych), w tym
przeprowadzenia wykładów i prelekcji z udziałem pielęgniarki wśród dziewcząt
objętych programem,
uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na wykonanie cyklu
szczepień, poprzez wypełnienie odpowiedniej, dobrowolnej deklaracji
przystąpienia do programu,
przedłoŜeniu dokumentacji lekarskiej kwalifikującej do szczepienia przeciwko rakowi
szyjki macicy,
wykonaniu pełnego cyklu szczepień, obejmującego trzykrotne podanie szczepionki
w określonym czasie,
dokonaniu stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień
w dokumentacji medycznej,
prowadzeniu działań na rzecz edukacji i promocji zdrowia.

Dziewczęta, które nie będą mogły z powodów zdrowotnych (tj. np. operacji, choroby
zakaźnej lub innej choroby czasowo dyskwalifikującej ze szczepień) przyjąć kolejnej dawki
szczepionki (w określonym terminie), w celu uczestniczenia w całym cyklu szczepień, będą
musiały przyjąć dawkę szczepionki na własny koszt i własnym staraniem.
Program będzie realizowany w okresie od stycznia do grudnia kaŜdego roku.
Wybór realizatora programu zostanie dokonany w drodze konkursu ofert, na podstawie
odrębnych przepisów. Realizator będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji
programu, w oparciu o wymogi zawarte w umowie.
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe mimo początkowo wysokich kosztów
przeprowadzenia programu efekt długofalowy, który polega na ograniczeniu
zachorowalności na raka szyjki macicy jest niewspółmiernie bardziej znaczący niŜ
poniesione pierwotnie nakłady finansowe.
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