
projekt 

 

UCHWAŁA Nr  XXVII/172/2021 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia   26 stycznia   2021 roku 

 

 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) oraz 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. z 2020 r. poz. 1398, 1493, 1578, 1875, 

2112, 2345, 2401 i 1492) 

 

Rada Gminy Łysomice uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet, w brzmieniu określonym 

w załączniku do uchwały. 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

   Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

 



Załącznik  
do uchwały Nr XXVII/172/2021  
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet 

 

WPROWADZENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet przygotowany jest na podstawie  

art.  18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  w oparciu 

na 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.  Do zadań własnych gminy w zakresie 

zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności 

opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających 

z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.  

Program ma na celu promocję działań prozdrowotnych dążąc do poprawy wskaźników 

zdrowotnych oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji 

pacjentek. 
 

Zadanie 1 

 

PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB GINEKOLOGICZNYCH ORAZ PROWADZENIE CIĄŻ 

NIEPOWIKŁANYCH 

 

OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO 

Regularne badania ginekologiczne mają istotny wpływ na żywotność populacji żeńskiej 

społeczeństwa i wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą przełożyć się bezpośrednio na 

wzrost zachorowań na nowotwory narządów rodnych czy powikłań okołoporodowych. 

Dostępność i terminy porad specjalistycznych ograniczają dostępność do usług medycznych, 

na które jest bardzo duże zapotrzebowanie. 

 

CEL PROGRAMU 

Celem programu jest możliwe wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia stanów 

nowotworowych, zapalnych i innych nieprawidłowości oraz prowadzenie ciąż 

niepowikłanych. 

 

POPULACJA OBJETA PROGRAMEM 

Program skierowany jest do kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice. 



 

OPIS REALIZACJI PROGRAMU 

1. Rozpropagowanie poprzez informacje na stronach internetowych podmiotu 

medycznego (SP ZOZ w Łysomicach) oraz Gminy Łysomice, 

2. Zapoznanie pacjentek z założeniami programu. 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA 

1. Udzielanie porad. 

2. Prowadzenie ciąż. 

3. Wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych: USG, morfologia krwi, poziom 

glukozy we krwi, test obciążenia glukozą, badanie ogólne moczu, badanie 

ginekologiczne (w tym cytologiczne), badanie tętna płodu. 

 

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD REALIZATORÓW 

Lekarz ginekolog-położnik 

 

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE I WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

Gabinety lekarskie w SP ZOZ Łysomice. 

 

WYSOKOSĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU 

Od 1 lutego 2021 r.  do 31 lipca 2021 r. 

 

Zadanie 2 

 

PROFILAKTYKA I LECZENIE NOWOTWORÓW PIERSI 

 

OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 

procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek, drastyczny wzrost 

zachorowań występuje w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia, częściej występuje 

po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki 

leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. 

 

CEL PROGRAMU 

 możliwe wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia stanów nowotworowych, zapalnych i 

innych nieprawidłowości; 

 zwiększenie poziomu wiedzy kobiet dotyczącej profilaktyki raka piersi; 



 zapoznanie z czynnikami ryzyka raka piersi; 

 motywowanie do aktywnej profilaktyki raka piersi; 

 zapoznanie z zasadami samobadania i samokontroli oraz ich znaczenie w tzw. 

czujności onkologicznej. 

 

POPULACJA OBJETA PROGRAMEM 

Program skierowany jest do kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice. 

 

OPIS REALIZACJI PROGRAMU 

1. Rozpropagowanie poprzez informacje na stronach internetowych podmiotu 

medycznego (SP ZOZ w Łysomicach) oraz Gminy Łysomice, 

2. Zapoznanie pacjentek z założeniami programu. 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA 

1. Udzielanie porad i instruktaży samobadania. 

2. Wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych, w tym USG (mammografia). 

 

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD REALIZATORÓW 

Lekarz ginekolog. 

 

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE I WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

Gabinety lekarskie w SP ZOZ Łysomice. 

 

WYSOKOSĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU 

Od 1 lutego 2021 r.  do 31 lipca 2021 r. 
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