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Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,

Od dziewięciu lat w Koszalinie realizowany jest Program profilaktyki zakażeń
wirusem HPV, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy.
Jest to możliwe poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie
szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi HPV w populacji 13–letnich dziewcząt
(ur. 2005 r.), mieszkanek Koszalina. Kosztowne szczepienie należy do szczepień zalecanych, ale
nie jest obowiązkowe. Program w 2018r. finansowany jest z budżetu Miasta Koszalina i
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wirus HPV jest odpowiedzialny za powstawanie raka szyjki macicy i zajmuje drugie
miejsce pod względem częstotliwości występowania wśród nowotworów złośliwych kobiet. W
Polsce na ten typ nowotworu zapada ponad 3.600 kobiet rocznie, a około 2.000 z nich umiera.
Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. 75% osób w ciągu swojego życia
będzie miało kontakt z wirusem HPV przeciwko któremu brakuje celowanego leku. Jest za to
profilaktyczne szczepienie przeciw HPV o udowodnionej w badaniach klinicznych, niemal 100procentowej skuteczności, która ochrania zawartymi w szczepionce typami wirusów.
Co istotne szczepienie jest bezpieczne i rekomendowane przez światowe towarzystwa
medyczne. Informacje na ten temat zawarte są na stronach: www.szczepienia.gis.gov.pl;
www.szczepienia.phz.gov.pl; www.zaszczepsiewiedza.pl
Realizatorem Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV w 2018 r. jest Nasz Zakład
Opieki Zdrowotnej „Rodzina”, ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin. Na szczepienie należy
zgłosić się osobiście najlepiej po telefonicznym uzgodnieniu z NZOZ wskazanym w załączniku.
Realizator programu zapewnia pełen zakres świadczeń, w tym m.in. zakup szczepionek
(dwie do wyboru), badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia i wykonanie szczepienia.
Jednocześnie przeprowadza edukację zdrowotną - profilaktyka zakażeń wirusem HPV,
skierowaną do trzynastoletnich dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
W ramach ww. edukacji zorganizowane będą prelekcje w szkołach podstawowych, jak również
indywidualnie w punktach szczepień, które prowadzić będzie wysoko wykwalifikowany
personel.
Serdecznie zapraszam

Piotr Jedliński
Załącznik:
Formularz zgody na szczepienie
Terminy i miejsce szczepień
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