
UCHWAŁA NR XXVIII/239/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2018 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 5 oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1938)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Programy Zdrowotne Gminy Bolesławiec na 2018 rok w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/239/17

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 29 listopada 2017 r.

WSTĘP

Zdrowie, które jest głównie wartością indywidualną jest również dobrem społecznym. Dobrze
funkcjonująca, odpowiadająca potrzebom społeczności lokalnej opieka zdrowotna jest przedmiotem troski
każdego samorządu, który w świetle rozwiązań prawnych przyjmuje odpowiedzialność za jakość i poziom
zaspokajania potrzeb.

Celem programów zdrowotnych jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludzi poprzez
działania skierowane na promocję zdrowego stylu życia oraz szeroko rozumianą profilaktykę, mającą na
celu zapobieganie chorobie przed jej rozwinięciem. Choroby nowotworowe są jednym z poważniejszych
i narastającym problemem zdrowotnym Polaków. Choroby te rozwijają się długo i często w początkowym
stadium są bezobjawowe. Wczesne ich wykrycie daje duże szanse wyleczenia. Dlatego niezmiernie ważną
rolę pełnią badania przesiewowe w tym kierunku. Choroby nowotworowe to choroby starzejących się
społeczeństw. W Polsce obecnie co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 144 tys. osób (ponad 72,5
tys. kobiet oraz prawie 72 tys. mężczyzn). Z powodu nowotworu umiera ponad 92 tys. Polaków (ponad
51 tys. mężczyzn i ponad 40 tys. kobiet). Niemal co drugi chory na nowotwór złośliwy zgłasza się do
lekarza
z tak zaawansowaną chorobą, że nie można zastosować leczenia radykalnego. Nie każdy nowotwór musi
być złośliwy, a nawet jeśli się taki okaże to im wcześniejsze będzie jego wykrycie i podjęte leczenie, tym
większa szansa na wyleczenie. Rak późno wykryty jest chorobą niezwykle groźną. Bardzo wiele zależy
więc od pacjentów, od ich dbałości o własne zdrowie, a przede wszystkim od wykonywania
profilaktycznych badań.

Zorganizowany program badań przesiewowych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych ma tę
zaletę, iż oprócz możliwości wstępnej selekcji zmian chorobowych uzasadnionego skierowania na badania
diagnostyczne, zawiera aspekt psychologiczny. Świadomość współodpowiedzialności za własne zdrowie
zobowiązuje pacjenta do pozytywnej i kreatywnej postawy wobec siebie, szanowania własnego zdrowia
jako najwyższej wartości. Umiejętność poznawania siebie i wiedza o zagrożeniach pozwalają uniknąć wielu
negatywnych emocji w związku z badaniami diagnostycznymi czy leczeniem. Świadome włączenie się
w profilaktykę to jeden z elementów pokonywania lęku przed chorobą nowotworową.

Mając powyższe na względzie Rada Gminy Bolesławiec postanawia kontynuować w 2018 roku
profilaktyczne programy zdrowotne pn. „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka
u kobiet” i „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn”.

I. Program zdrowotny

„Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”

1. Typ programu:

Program profilaktyczny skierowany na wczesne wykrycie nowotworu piersi.

2. Adresaci programu:

Kobiety od 40 do 50 lat oraz powyżej 69 lat.

3. Zasięg terytorialny

Gmina Bolesławiec.

4. Okres realizacji:

Luty – listopad 2018 r.

5. Główny cel programu:

Zmniejszenie zachorowalności i umieralności poprzez wczesne wykrywanie i szybkie diagnozowanie
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stanów przedrakowych w okresie przedklinicznym.

6. Zadania programu:

1)przebadanie wybranej populacji kobiet zameldowanych na terenie Gminy Bolesławiec
w wieku od 40 do 50 lat oraz powyżej 69 lat (mammografia, USG, konsultacja lekarska),

2)przekazanie kobietom wiadomości o nieprawidłowościach w strukturze gruczołu sutkowego, które
same mogą najwcześniej wykryć i skonsultować z lekarzem,

3)zachęcanie kobiet do systematycznego, comiesięcznego samobadania piersi i regularnych badań
ginekologicznych,

4)nauczenie kobiet zasad i techniki samobadania piersi.

II. Program zdrowotny

„Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn”

1. Typ programu

Program profilaktyczny skierowany na wczesne wykrycie nowotworu prostaty.

2. Adresaci programu:

Mężczyźni powyżej 45 roku życia.

3. Zasięg terytorialny

Gmina Bolesławiec.

4. Okres realizacji:

Luty – listopad 2018 r.

5. Główny cel programu:

Zmniejszenie zachorowalności i umieralności poprzez wczesne wykrywanie i szybkie diagnozowanie
stanów przedrakowych w okresie przedklinicznym.

6. Zadania programu:

1)przebadanie wybranej populacji mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Bolesławiec w wieku
powyżej 45 roku życia (USG, poziom PSA, konsultacja urologiczna),

2)przekazanie mężczyznom wiadomości o nieprawidłowościach w strukturze oraz funkcjonowaniu
gruczołu krokowego, które sami mogą najwcześniej wykryć i skonsultować z lekarzem,

3)zachęcenie mężczyzn do systematycznych i regularnych badań.

III. Zasady wspólne

Programami nie są objęte osoby, które w 2017 roku skorzystały z finansowanych przez Gminę
Bolesławiec badań diagnostycznych, z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynika z zalecenia
lekarskiego.

IV. Finansowanie programów

Programy zdrowotne w całości finansowane są ze środków własnych Gminy Bolesławiec.

V. Zlecanie realizacji programów

Podmioty, którym powierzona zostanie realizacja programów zdrowotnych wyłonione zostaną zgodnie
z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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