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W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  w  sprawie  szczepień  przeciw  wirusowi
brodawczaka  ludzkiego  (HPV)  w  2021  roku  uprzejmie  informuję,  iż  Miasto  Kalisz
03.03.2021r.  podpisało  umowę  nr  70/WSSM/2021  o  udzielenie  świadczenia  w  ramach
programu  polityki  zdrowotnej  –  profilaktyki  zakażeń  wirusem  brodaczka  ludzkiego.
Realizatorem  wyłonionym  w otwartym konkursie  ofert  został  Artur  Tarasiewicz  NSZOZ
„ART& MED” z  siedzibą  w  Kaliszu  przy  ul.  Winiarskiej  12.  Miasto,  mając  na  uwadze
prawidłową realizację zadania już na etapie konkursu, jako jeden z warunków przystąpienia
do niego, wymagało załączenia oświadczenia oferenta o zabezpieczeniu ilości szczepionek
niezbędnych do zrealizowania świadczenia. NSZOZ „ART & MED” przedstawił wszystkie
wymagane dokumenty. Oświadczył zatem, że prawidłowo wywiąże się z nałożonych na niego
zobowiązań. 

Chcę  zapewnić,  że  realizacja  programów  polityki  zdrowotnej  jest  na  bieżąco
monitorowana. Zgodnie z § 8 ww. umowy termin podania pierwszej dawki szczepionki musi
nastąpić do dnia 16.07.2021r. Zgodnie z zapewnieniem realizatora realnym terminem podania
szczepionek zapisanym już dziewczętom, jest kwiecień br. 

 Akcja  informacyjno-edukacyjna  jest  elementem  realizacji  programu.  Miasto  we
współpracy z realizatorem, przekazało dyrektorom szkół niezbędne informacje. Nie ma zatem
możliwości, aby podmiot, który wystosował prośbę o rozdysponowanie materiałów nic nie
widział o szczepieniach przez niego realizowanych. 

  Nawiązując  do  pytania  dotyczącego  poszerzenia  populacji  o  grupę  chłopców
informuję,  iż  szczegółowa analiza  przedstawianego  problemu dokonana była  w związku  
z  Pana  interpelacją  z  dnia  28.02.2019  r.  Propozycja  przedstawiona  została  przeze  mnie
Zespołowi Konsultacyjnemu ds. zdrowia, jak również wysłane zostały zapytania do Agencji
Oceny  Technologii  Medycznych  i  Taryfikacji.  Wydane  rekomendacje  nr  2/2019  z  dnia
11 października 2019 r. przez 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) wyraźnie ukazują, iż objęcie szczepieniami
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chłopców możliwe jest jedynie w przypadku objęcia szczepieniami wszystkich włączonych
do  programu  dziewczynek.  Niestety  Miasto  nie  posiada  możliwości  finansowych
zaszczepienia całej grupy docelowej w danych rocznikach. 

Bardzo dziękuję  za  zainteresowanie  tematyką  programów polityki  zdrowotnej.  Dla
mnie są one również bardzo ważne, dlatego z zaangażowaniem monitoruję ich realizację na
każdym etapie postępowania. 
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie szczepienia przeciw
wirusowi  HPV w 2021 roku.

Mamy informację, że w bieżącym roku będą kontynuowane w Kaliszu szczepienia przeciw
wirusowi  brodawczaka  ludzkiego  (HPV).  Jest  to  bardzo  cenna  inicjatywa,  ale  dostaję
informacje  od  rodziców  dziewcząt  z  rocznika  2009,  że   pomimo  informacji  ze  szkół
o  możliwości  takiego  szczepienia.  Podmiot  odpowiedzialny  za  szczepienie,  jeszcze  nic
o  tegorocznym  szczepieniu  nie  wie,  tym  bardziej,  że  w  dalszym  ciągu  są  problemy
z dostępnością szczepionek na HPV na rynku. Proszę zatem o informacje o tegorocznym,
realnym  terminie  tego  szczepienia.  Mając  na  względzie,  że  każdego  roku   program  ten
odbywał  się  na  wiosnę.  Chciałem  także  zapytać,  czy  Kalisz,  podobnie  jak  inne  miasta
prowadzące  ten  program,   planuje  w  przyszłości  włączeniem  do  tych  dobrowolnych
szczepień,  chłopców  z  analogicznego  rocznika.  Wiąże  się  to  z  faktem,  że  niezaszczepieni
chłopcy będą w przyszłości  nie tylko nosicielami tego wirusa, ale także będą narażeni  na
nowotwory jamy ustnej, krtani, przełyku, odbytu i prącia. Przypomnę tylko, że obecnie tego
typu szczepienia, zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, są już obowiązkowe i powszechne
min. w Austrii, Czechach, USA, Australii, Niemczech, jak również Serbii, czy Chorwacji. Warto
dodać,  że obecnie  niemal  każda aktywna seksualnie  osoba  jest,  bądź  zostanie  zakażona
w trakcie swojego życia, wirusem brodawczaka ludzkiego.
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