Biały Dunajec, 23.04.2018r.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA p/HPV
W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018
Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że Rada Gminy oraz Wójt Gminy Biały Dunajec podjęli decyzję
kontynuacji ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworowej w Polsce
i przeznaczyli
środki na sfinansowanie cyklu szczepień przeciwko groźnemu wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV
), odpowiedzialnego miedzy innymi za raka szyjki macicy. Od 2009 roku zaszczepiono dziewczęta z
rocznika: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Od 2008 roku szczepienie przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV ) jest szczepieniem zalecanym w Programie Szczepień
Ochronnych.
W związku z powyższym SERDECZNIE ZAPRASZAMY Państwa do udziału w programie
i zaszczepienie córki, koszt będzie pokryty z budżetu Gminy. Oszczędzają Państwo zdrowie swoich
pociech jak i pieniądze. W roku 2018 planujemy zaszczepienie wszystkich dziewczynek urodzonych w
2006 roku, gdyż światowe oraz polskie towarzystwa medyczne rekomendują szczególnie szczepienia
dziewcząt w grupie wiekowej 11-13 lat.
W imieniu Rady Gminy jak i swoim zwracam się z prośbą, aby podejść do tego zagadnienia
poważnie, gdyż wirus HPV odpowiada za wiele przed nowotworowych i nowotworowych zmian w
organizmie młodej kobiety, a szansą uniknięcia choroby nowotworowej jest właśnie proponowane przez
nas szczepienie. Wcześniejsza profilaktyka daje skuteczniejsze efekty działania. W skali świata rak szyjki
macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem i drugą co do częstości przyczyną
zgonów kobiet. Każdego dnia 5 Polek umiera z powodu raka szyjki macicy lub wskutek powikłań tej
choroby.
Wiele krajów europejskich finansuje te szczepienia ze środków publicznych. Polska na razie nie
dołączyła do tej grupy. Dlatego niektóre samorządy, aktywnie działające na rzecz profilaktyki
zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu sfinansować szczepienia. Dzięki decyzji Rady Gminy
wszystkie dwunastolatki otrzymają bezpłatną szczepionkę. GORĄCO ZACHĘCAMY DO

SKORZYSTANIA Z TEJ OFERTY!

UWAGA!
Szczepienia odbywają się w tutejszym

Ośrodku Zdrowia w Białym Dunajcu., ul. Jana Pawła II 201.
Więcej informacji udziela kierownik placówki – lek. med. Małgorzata Szczerba oraz pielęgniarka
Joanna Nikliborc, tel. 18 20 735 91 .
W załączeniu przekazuję materiały, które po zapoznaniu się z tematem, ułatwią Państwu decyzję
dotyczącą przystąpienia do programu szczepień.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PROGRAMIE JEST ZAMELDOWANIE NA
TERENIE GMINY BIAŁY DUNAJEC.

