ZAPROSZENIE
NA SZCZEPIENIE

Bezpłatne szczepienia
dziewczynek ur. w 1998 roku
od maja 2011
www.poznan.pl
www.hpv.konsyliarz.com.pl
www.konsyliarz.com.pl
www.rakszyjki.pl
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mówi STOP rakowi szyjki macicy
Poznań w trosce o zdrowie swoich mieszkanek podjął decyzję
o s f ina nsow a niu szc ze pie ń ochr onnych pr zeciw ko w ir usom
HPV 16 i 18 wywołującym raka szyjki macicy. Szczepieniami objęte
zos t aną dziewc z ynk i urodzone w 1998 roku i zameldowane
n a s t a łe l u b c z a s owo w Poz n a n i u . Z a c h ę c a my w s z y s t k i c h
rodziców/opiekunów do skor z ys tania z tej oka zji. Szczepienie
przeciw HPV to doskonała inwestycja w zdrowie młodych dziewczynek .

Rak szyjki macicy zabija aż 5 Polek dziennie.1
Choroba jest spowodowana przez przetrwałe zakażenie wirusami,
dlatego każda kobieta może być nią zagrożona. Szczepienie jako forma
profilaktyki pierwotnej chroni skutecznie przed zakażeniem.

Realizator programu NZOZ Konsyliarz
Zapisy wyłącznie w NZOZ Konsyliarz
w godz. 8.00-16.00 od 16 maja 2011
tel. 061 662 74 26
tel. 061 661 91 87
tel. 0606 638 523
Osoby wcześniej zapisane uzgadniają termin szczepień od 23 maja 2011 r.
od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku w poniżej wymienionych placówkach.

Przychodnia Medycyny Rodzinnej
„Medica Pro Familia”

ul. Ziębicka 16
60-164 Poznań

tel. 665-304-077

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowa Rodzina” Sp. z o.o.

ul. Opolska 58
61-433 Poznań

tel. 605-034-302

„Poradnia Lekarza Rodzinnego”
Spółka Cywilna

ul. Słowackiego 43
60-521 Poznań

tel. 518-042-331

Przychodnia Lekarska
„Medeo”

os. Rzeczypospolitej 6
61-397 Poznań

tel. 508-848-409

NZOZ „Twoje Zdrowie”
Spółka Lekarska

ul. Zakopiańska 89
60-467 Poznań

tel. 602-583-115

NZOZ „Zdrowie Rodziny”
Sp. z o. o.

oś. Wichrowe
Wzgórze 122

tel. 781-991-690

Polskie Towar zystwo Ginekologiczne rekomenduje populacyjne
szczepienie dziewcząt, u k tór ych nie doszło jeszcze do kontak tu
z wirusem, czyli przed inicjacją seksualną. Nawet 80% aktywnych
seksualnie kobiet może być zarażonych wirusem HPV w pewnym
momencie życia, na ogół wkrótce po inicjacji seksualnej. 2

Program finansowany z budżetu Miasta Poznań.

Pielęgniarskie Ośrodki
Medycyny Szkolnej
Poznań
1. Wojciechowska U i wsp. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2002 roku. Centrum Onkologii, Warszawa 2004;
2. Baseman JG, Koutsky LA. J Clin Virol 2005;32S:S16–S24.
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