
 

DRUK NR 200 

projekt 
 

UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia               2019 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV 

w mieście Koninie na lata 2019 – 2021. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art.7 ust.1 pkt 1 i art. 48 ust.1 ustawy 

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

publicznych (Dz. U. 2019 r., poz.1373 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata  

2019 - 2021 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały . 

  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

                                                                                                                Tadeusz Wojdyński 
 

Opiniowała radca prawny 
Mirosława Adamiak – Lewandowska 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………. 

Rady Miasta Konina 

z dnia ………………….  2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie 

na lata 2019 – 2021. 
   

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również 

z zakresu ochrony zdrowia, należy do zadań własnych gminy . 

 Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1373 ze zm.) stanowi, iż do 

zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów 

zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców gminy.   

Rak szyjki macicy zaliczany jest do najczęściej występujących nowotworów złośliwych  

u kobiet. W Polsce umiera co roku około 1800 kobiet chorujących na ten nowotwór, 

powodowany przez wirusa brodawczaka ludzkiego. Nowotworowi temu można efektywnie 

zapobiegać dzięki profilaktyce (cytologia) oraz uzupełniającym działaniom mającym na celu 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy (szczepienia przeciw HPV) 

Głównym celem „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 

2019 – 2021” jest zwiększenie odporności osobniczej na zakażenie wirusem HPV w populacji 

docelowej co najmniej 35% dziewczynek w wieku 12 lat oraz zwiększenie poziomu wiedzy  

w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i zakażeniom wywołanym przez wirusy 

brodawczaka ludzkiego u co najmniej 50% populacji chłopców i dziewcząt w wieku 12 lat  

w Koninie .  

Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV jako ważną część skutecznej 

profilaktyki raka szyjki macicy rekomendują między innymi: Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, a także Światowa 

Organizacja Zdrowia. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się na wykazie 

szczepień zalecanych – niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra 

Zdrowia. Bardzo ważna dla działań w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy jest również 

edukacja. W ramach Programu oddziaływaniom edukacyjnym poddani zostaną dziewczęta  

i chłopcy z terenu miasta Konina. 



 

Projekt Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata  

2019 – 2021, zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, został przekazany w dniu 14 maja 

2019 r. do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, gdzie 

otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(Ocena Prezesa Agencji Oceny Technologii medycznych i Taryfikacji nr 93/2019 z dnia 

18 lipca 2019 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń 

wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2019 – 2021”).  

Program finansowany będzie ze środków budżetu miasta Konina.  

Realizatorem Programu będzie podmiot leczniczy wyłoniony w drodze konkursu ofert. 

 

 

        Zastępca Prezydenta  

             Miasta Konina 

  

                                                                                                 /-/ Witold Nowak 

 

 


