Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
ul. Grójecka 64 lok 3, 02-339 Warszawa

Warszawa, 7 stycznia 2015r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Samorządowcy!
Kolejny raz w imieniu Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, a szczególnie w imieniu polskich
kobiet, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o prowadzenie w 2015 roku lokalnych programów
profilaktyki raka szyjki macicy.
Prace nad poprawą efektywności skryningu oraz udostępnieniem szczepień ochronnych w ramach procedur
centralnych jak największej populacji w Polsce trwają, nadal więc to właśnie na jednostkach samorządu
terytorialnego spoczywa główna odpowiedzialność za realizację programów prozdrowotnych
w tym obszarze.
Wiele samorządów co roku prowadzi lub wspiera organizacyjnie i finansowo kampanie edukacyjne, skryning
w kierunku raka szyjki macicy oraz szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV) dla nastolatek, by uchronić Polki przed skutkami zakażenia HPV. Takie programy odpowiadają na istotne
potrzeby zdrowotne i oczekiwania lokalnej społeczności, zabezpieczają bowiem obecne i przyszłe pokolenia
kobiet i mężczyzn poprzez zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu schorzeń zależnych
od zakażeń HPV.
Finansowanie na szeroką skalę szczepień przeciwko HPV jest działaniem celowym, nakierowanym
na poprawę zdrowia populacyjnego, bowiem w świetle aktualnych doniesień medycznych bezspornym
pozostaje fakt, że szczepienie przeciwko HPV może skutecznie chronić kobiety przed takimi chorobami
jak: rak szyjki macicy, sromu, pochwy oraz rakiem odbytnicy. Przerwanie, dzięki szczepieniom profilaktycznym,
łańcucha zakażeń HPV przyniesie wymierne korzyści w postaci istotnego zmniejszenia ryzyka występowania
innych nowotworów - głowy i szyi (o ok. 1/3 przypadków) zarówno w populacji kobiet jak i mężczyzn. Dzięki
istotnemu obniżeniu kosztów programów szczepień przeciwko HPV w ostatnich latach jest to procedura
zdecydowanie bardziej dostępna dla jednostek samorządu terytorialnego.
Wobec powyższego zachęcam władze samorządowe do włączenia się w działania Polskiej Koalicji na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy i wprowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych w oparciu
o 3 filary (edukacja, cytologia, szczepienia), z uwzględnieniem specyficznych potrzeb komunikacyjnych
i organizacyjnych różnych grup społecznych.

Tel: +48 501 581 764

e-mail: biuro@koalicjarsm.pl

www.koalicjarsm.pl

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
ul. Grójecka 64 lok 3, 02-339 Warszawa

Zachęcam też do budowania regionalnej współpracy na wzór Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki
Macicy – wykorzystanie lokalnego potencjału autorytetów różnych dziedzin – ekspertów medycznych,
samorządowców, organizacji pozarządowych pozwoli na maksymalizację efektów naszej pracy.
Jesteśmy przekonani, że takie działania zostaną docenione przez Państwa społeczność lokalną!

Z wyrazami szacunku,

Prof. Ryszard Poręba
Przewodniczący Rady Programowej
Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Więcej informacji na stronie:
www.koalicjarsm.pl/rekomendacje.html
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