SZANOWNI PAŃSTWO
Miasto Tarnowskie Góry w roku 2015 dołączyło do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie
wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce. Również w roku 2022 Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
rozpoczął realizację programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV),
odpowiedzialnego między innymi za rozwój raka szyjki macicy.
Biorąc pod uwagę rekomendacje światowych i polskich towarzystw medycznych, podjęto
decyzję o zaszczepieniu uczennic z Miasta Tarnowskie Góry – urodzonych w 2009r. i zameldowanych
w Tarnowskich Górach.
Koszt tych szczepień zostanie pokryty w całości z budżetu miasta.
Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach
śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest
drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu około
3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników
umieralności w Europie.
Zakażenie wirusem HPV może powodować również inne poważne choroby w tym raka pochwy,
sromu, prącia, odbytu, gardła, nawrotową brodawczakowatość krtani i brodawki płciowe (kłykciny
kończyste).
Zapraszamy na zorganizowane specjalnie dla Państwa spotkanie edukacyjno- informacyjne w formie
online w dniu 11 maja 2022r. o godz. 18.00, które poprowadzi zaproszony ekspert w dziedzinie
ginekologii onkologicznej dr n. med. Anną Bartosińską- Dyc z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i
Ginekologii Onkologicznej ICZMP w Łodzi. W czasie spotkania online będą Państwo mieli możliwość
zadawania pytań oraz wyjaśnienia kwestii wątpliwych dotyczących szczepienia dzieci.
(link oraz wszelkie dane do logowania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.nzoz.org.pl).

Do zaszczepienia Państwa córki niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych, dlatego należy
wypełnić formularz, który jest do pobrania na naszej stronie internetowej www.nzoz.org.pl , i który
prosimy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail : umskonto@poczta.onet.pl
na adres naszej placówki ( Usługi Medyczne „ Śródmieście” sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry ul.
Bytomska 8) Prosimy o czytelne i wyraźne wpisanie numeru kontaktowego do rodzica/opiekuna celem
możliwości kontaktowania się z Państwem i umawiania na konsultacje i szczepienie.
Na podstawie przesłanych formularzy zostaną zakupione szczepionki dla zadeklarowanych wcześniej
dziewczynek.
Realizatorem programu są Usługi Medyczne „Śródmieście „Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
Szczepienia będą wykonywane w:
Przychodni Rejonowej Nr 1
ul. Bytomska 8,
tel. 32 285 30 61
664 446 561
Przychodni Rejonowej Nr 7
ul. Szwedzka 2,
tel. 32 285 37 15
664 446 541
Poradni Lekarza POZ
ul. Różana 1 a,
tel. 32 285 97 77
790 690 238
Istnieje możliwości wyboru i telefonicznego zgłaszania dziecka celem zaszczepienia do wybranej przez
Państwa placówki medycznej z wymienionych powyżej.
Podczas szczepienia konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna dziecka.
Harmonogram szczepień: I dawka szczepionki – maj/ czerwiec, II dawka szczepionki -listopad/ grudzień
Już dziś informacje na temat HPV mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych:
www.hpv.pl
www.koalicjarsm.pl
www.facebook.com/KobiecySekret

