
WSSM.0003.7.2019

Kalisz 06 marzec 2019

 

Pan

Marcin Małecki

Radny Rady Miasta Kalisza  

 

W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  z  dnia  28.02.2019r.  dotyczącą  rozszerzenia  

w  2019r.  szczepienia  przeciw  wirusowi  HPV  o  chłopców  z  rocznika  2007  pragnę

poinformować, iż w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych  (Dz.  U.  z  2018r.,  poz.  1510  

z  późn.  zm.)  jednostka  samorządu  terytorialnego  opracowuje  projekt  programu  polityki

zdrowotnej  na  podstawie  map  potrzeb  zdrowotnych  oraz  dostępnych  danych

epidemiologicznych.  Pogram  polityki  zdrowotnej  to  zaplanowane,  szerokie  działania

z zakresu  opieki  zdrowotnej,  które  są  skuteczne,  bezpieczne  i  uzasadnione.  Zawiera  on

konkretne cele i określa termin, w jakim mają zostać osiągnięte. Program w zakresie zakażeń

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) został  opracowany przez  Miasto Kalisz  i  uzyskał

pozytywną opinię Prezesa AOTMiT nr 168/2015r. w dniu 5 października 2015r. Po analizie

środków finansowych Miasto  podjęło decyzję,  iż  programem w zakresie  szczepień  objęte

będą dziewczęta w wieku 12 lat, a w zakresie chłopców przewidziana jest jedynie edukacja 

z wyżej opisywanego tematu. Zarządzeniem Prezydent Miasta Kalisza Nr 108/2019 w dniu 27

lutego  2019  rozstrzygnięty  został  konkurs  na  realizację  miejskiego  programu  polityki

zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Kalisz.

Realizatorem programu został Artur Tarasiewicz NSZOZ „ Art. & Med.” ul. Winiarska 12,

62-800  Kalisz.  Program zakłada  zaszczepienie  46  dziewcząt  za  kwotę  34 500zł.  W roku

bieżącym nastąpiła  zmiana  szczepionki  4-walentnej  na 9-walentną  Gardasil  9,  co niestety

znacznie podniosło kwotę jednostkowego szczepienia. 



Mając na uwadze, iż programy polityki zdrowotnej dotyczą w szczególności ważnych

zjawisk  epidemiologicznych  oraz  innych  istotnych  problemów  zdrowotnych  dotyczących

całej  lub  określonej  grupy  świadczeniobiorców,  a  wirus  HPV  występuje  powszechnie,

u kobiet  i  u  mężczyzn  przedstawię  Pana  propozycję  dotyczącą  rozszerzenia  programu

profilaktyki  zakażeń  wirusem  brodawczaka  ludzkiego  Zespołowi  konsultacyjnemu

ds. ochrony  zdrowia.  Obowiązujące  procedury  w  zakresie  tworzenia  i  realizowania

programów  polityki  zdrowotnej  wymagają  zapytania  do  Agencji  Oceny  Technologii

Medycznych i Taryfikacji, czy rozszerzenie grupy docelowej nie wiąże się z koniecznością

uzyskania nowej opinii programu.

Bardzo  dziękuję  za  zainteresowanie  i  czynne  angażowanie  się  w  zdrowie

mieszkańców  naszego  Miasta.  Podzielam  Pana  stanowisko,  że  w  zakresie  profilaktyki

zakażeń  wirusem  brodawczaka  ludzkiego  zasadnym  byłoby  szczepienie  także  chłopców,

którzy jako dorośli mężczyźni są nosicielami wirusa i mogą tym wirusem zarażać kobiety.

Program szczepień chłopców zakłada, że uodpornieni mężczyźni nie będą nosicielami wirusa

HPV, przez co zostanie przerwany łańcuch zakażeń. Mając jednak na uwadze obowiązujące

procedury poszerzenie programu o szczepienie chłopców byłoby możliwe dopiero od 2020r. 
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