
projekt      

UCHWAŁA NR           /        / 2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia       listopada 2022roku 

 

w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie  

                   zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52   

                   i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”  
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022r., poz. 1526) w związku z art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1285 ze zm.) 

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:   
 

 

§ 1. Przyjmuje się program polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie 

wągrowieckim na lata 2023-2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                      

 
                                                                                                                        Przewodnicząca 

                Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                     ______________________  

                       / Małgorzata Osuch / 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR          /        / 2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia        listopada 2022 roku 

 

w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie  

                   zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52   

                   i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”  

 

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.) do zadań 

własnych powiatu w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy 

opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających                    

z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu.  

 Głównym celem programu będzie poprawa profilaktyki pierwotnej w zakresie szczepień 

ochronnych w celu obniżenia liczby osób zakażonych wirusem HPV, który może wywoływać raka 

szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory 

głowy i szyi. W tym zakresie zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna społeczeństwa. 

Zakłada się objęciem szczepieniami 70% populacji dziewcząt 13-letnich tj. z roczników 

2010, 2011 zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu wągrowieckiego. Natomiast edukacją 

objęci zostaną chłopcy i dziewczęta z roczników objętych programem oraz ich rodzice/opiekunowie 

prawni. 

Koszt szczepienia 1 dziewczynki (szczepionka 9-walentana Gardasil 9 w schemacie                 

2-dawkowym), na który składa się koszt szczepionki, koszt kwalifikacji do szczepień, koszt 

podania szczepionek oraz koszt akcji edukacyjno-informacyjnej wyniesie maksymalnie 1120 zł. 

Program finansowany będzie 50% z budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz 50%                                 

z budżetów Gmin Powiatu Wągrowieckiego, które zdeklarowały wolę przystąpienia do programu                                      

i partycypowania w kosztach tj.: Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Gmina 

Damasławek, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Miasto i Gmina Skoki, Gmina Wapno. 

Realizacja niniejszego programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.  

Program opracowano uwzględniając Rekomendację nr 2/2019 z dnia 11 października 2019r. 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii 

medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków 

realizacji tych programów, dotyczących zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 

posiadane możliwości finansowe Powiatu Wągrowieckiego oraz gmin, a także pięcioletnie 

doświadczenie w realizacji programu w przedmiotowym zakresie. Ww. program stanowi 

kontynuację programu w zakresie polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 

realizowanych przez Powiat Wągrowiecki w latach 2018-2022. 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

______________________ 

/ Małgorzata Osuch / 

 


