Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Serdecznie zapraszamy Państwa córkę do skorzystania z programu bezpłatnych szczepień
przeciwko onkogennym wirusom brodawczaka ludzkiego HPV, które odpowiadają za powstawanie
raka szyjki macicy, raka odbytnicy, raka pochwy, raka sromu oraz brodawki płciowe.
Gmina Miejska Włodawa w trosce o zdrowie swoich mieszkanek realizuje „Program Profilaktyki
Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 13-letnie”
W ramach Programu w 2022 r. przeprowadzone zostaną szczepienia ochronne dziewczynek
urodzonych w 2009 roku i zameldowanych na pobyt stały we Włodawie.
Realizatorem Programu wybranym w drodze konkursu ofert został
NZOZ PMR „Zdrowa Rodzina” 22-200 Włodawa ul. Mielczarskiego 9.
Udział w programie, a tym samym szczepienie, jest dobrowolne. Koszt szczepień
w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.
Zapisy przyjmowane będą do końca czerwca pod nr tel. 82 57 21 444 wew. 50
w godz. 7.30 – 15.30.
Szczepienie przeciwko HPV jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i umieszczone
w aktualnym kalendarzu szczepień obowiązującym na terenie Polski.
Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe 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 rak szyjki macicy zabija ok. 5 Polek dziennie –
jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.
Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując szczepienia ochronne. Bezpieczeństwo
i skuteczność stosowanej szczepionki były poddane ocenie podczas wieloletnich badań klinicznych.
Szczepionka nie zawiera żywego materiału biologicznego, przez co nie może sama doprowadzić
do zakażenia. Szczepionka pomaga układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć wirus, zanim
dojdzie do pełnej infekcji oraz prowadzi do powstania pamięci immunologicznej zapobiegając
rozwojowi objawów po zakażeniu. Pełen cykl szczepień zapewnia długoletnią odporność.
Każdorazowo szczepienie poprzedzone będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego
do prowadzenia szczepień profilaktycznych.
„Program Profilaktyki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący
szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 13-letnie”

