
 

Żory   20.03.2017 r. 
 

ZAPROSZENIE 

NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA przeciwko  

ZAKAŻENIOM WIRUSEM HPV 

 DLA DZIEWCZYNEK Z ROCZNIKA 2004 i 2005 
 

 

 
Szanowni Państwo, 

 

Miło jest nam poinformować, że w roku 2017 w Żorach już po raz dziewiąty począwszy od roku 2009 

prowadzony jest Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV finansowany z budżetu Miasta Żory. Obejmuje 

on szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, przeznaczone dla dziewczynek 

z rocznika 2004 oraz 2005, zamieszkałych na terenie miasta Żory. 

 

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 młode kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku 

około 2000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Wiele krajów europejskich 

zdecydowało już o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Również w Polsce, niektóre 

samorządy, aktywnie działające na rzecz profilaktyki zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu sfinansować 

te szczepienia. 

 

Szczepienia odbywać się będą w placówkach oświatowych, do których uczęszczają dziewczynki, 

w wyznaczonych wcześniej terminach: 

 

I DAWKA – kwiecień/maj 2017                   II DAWKA – październik/ listopad 2017            

Szczepienia są dobrowolne, ale do zaszczepienia Państwa Córki niezbędna jest zgoda rodziców. Należy wypełnić 

formularz, który otrzymali Państwo z tym listem i przekazać go niezwłocznie do wychowawcy klasy lub sekretariatu 

szkoły. 

Więcej informacji o szczepieniach p/HPV można uzyskać na stronach:  

www.szczepienia.gis.gov.pl ; www.szczepienia.pzh.gov.pl; www.zaszczepsiewiedza.pl; www.hpv.pl 

 

 

 

Realizator szczepień: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Żorach, ul. Dąbrowskiego 20,   Kontakt: 

tel. 32 43 41 224    

 

 

 

 

 

 

http://www.szczepienia.gis.gov.pl/
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/
http://www.zaszczepsiewiedza.pl/
http://www.hpv.pl/


 

 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA  
PRAWNEGO DZIECKA 

NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA p/HPV   
 
 

 

 

Dane osobowe:  
 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………….................................................... 
 
Data urodzenia I PESEL dziecka ……………………….…………………………………….............................................. 
 
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych………………………………………................................ 

..............................................................................................tel:.................................................. 

Adres zamieszkania  dziecka: 

......................................................................................................................................................................... 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko  …………………………………………………………………………………………… 

 
ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDOWIA DZIECKA: 
 

1. Przebyte choroby, bądź obecne choroby przewlekłe dziecka *  
TAK/ NIE – podad jakie ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Uczulenia na leki / pokarmy * 
              TAK/ NIE – podad jakie ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Przyjmowane leki * 
             TAK/ NIE – podad jakie ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Niepożądane objawy po wcześniej podawanych szczepionkach * 
                TAK/ NIE – podad jakie ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 - właściwe podkreślid 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wykonania szczepienia HPV, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

 

 

Wyrażam zgodę na podanie mojej córce 2 dawek szczepionki p/HPV. 
 
 
 
 

....................................................................... 
 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 


