
 

 

Szanowni Rodzice /Opiekunowie 

 Serdecznie zapraszam Państwa córkę do skorzystania z programu bezpłatnych 
szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.  

 Z programu bezpłatnych szczepień realizowanego w 2020 roku mogą skorzystać 
dziewczęta urodzone w latach 2006 i 2007, posiadające Suwalską Kartę Mieszkańca. 

 Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że życie jest tylko jedno, jest darem, o który trzeba 
dbać każdego dnia. Każdy z nas znał zapewne osobę, która przegrała walkę z ciężką 
chorobą. Jeśli można by było zapobiec takiej tragedii, czy nie warto zrobić wszystkiego,  
co w naszej mocy by do tego nie dopuścić?  

 Można już dziś podjąć działanie, aby w przyszłości uchronić zdrowie swojego 
dziecka. Jedną z bardzo niebezpiecznych chorób jest rak szyjki macicy, o którym dziś  
już wiemy, że jest wywoływany przez onkogenne typy wirusa HPV. 

   Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiada za powstawanie wielu groźnych 
chorób, m.in.: raka szyjki macicy, raka pochwy czy też raka odbytnicy. Do zakażenia HPV 
dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności 
seksualnej. W Polsce odnotowuje się ok. 3 000 zachorowań na raka szyjki macicy rocznie,  
z czego aż 50% chorych umiera.i  

 Mając na uwadze powszechność występowania wirusa HPV oraz zagrożenie jakie 
niesie on dla zdrowia kobiet, samorząd Miasta Suwałk od kilku lat prowadzi program 
bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.  

ZASZCZEP SWOJE DZIECKO PRZECIWKO WIRUSOWI HPV 

 Wiele badań potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo szczepień przeciwko 
wirusowi HPV, a szczepienia są zalecane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia oraz 
Światową Organizację Zdrowia. 

 W 2020 roku realizatorami szczepień zostały: 

1. NS ZOZ POLI-MED  ul. Pułaskiego 26A - tel. 508 - 908 - 878 

2. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60 -  
tel. (87) 562 95 79 

3. NZOZ VITA-MED Sp. p., ul. Putry 9  - tel. (87) 567 73 65 

 Dziewczynki zapisane jako pacjentki do ww. przychodni podstawowej opieki 
zdrowotnej zostaną zaszczepione w swoich przychodniach. Natomiast dziewczynki 



zapisane do innych przychodni na terenie miasta, mają możliwość zaszczepienia  
się u jednego z ww. realizatorów. 

 U dziewcząt urodzonych w roku 2006 cykl szczepień będzie się składał  
z 3 dawek szczepionki, natomiast dziewczęta urodzone w 2007 roku będą przyjmować 
dwie dawki szczepionki.  

 Warunkiem koniecznym przystąpienia do szczepień jest posiadanie Suwalskiej 
Karty Mieszkańca i podpisanie zgody na zaszczepienie córki, a następnie potwierdzanie 
przez córkę podania każdej dawki szczepionki - druk w załączeniu. Podpisaną zgodę 
rodzica /opiekuna na zaszczepienie córki należy mieć ze sobą przy podaniu pierwszej 
dawki szczepionki i zostawić ją u realizatora. 

 Podawanie pierwszej dawki szczepionki zakończy się: 

 16 października 2020 roku - dla dziewcząt urodzonych w 2006 r.,  

 16 listopada 2020 roku - dla dziewcząt urodzonych w 2007 r., 

 Dziewczęta, które nie przyjmą pierwszej dawki szczepionki przed ww. terminami 
nie będą mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego. 

 Więcej rzetelnych informacji na temat szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego znajdą Państwo na stronach: 

 https://gis.gov.pl/zdrowie/stanowisko-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-
bezpieczenstwa-stosowania-szczepionek-przeciwko-hpv/ 

 https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/ 

 https://szczepienia.pzh.gov.pl/aktualny-raport-na-temat-bezpieczenstwa-szczepionek-
przeciw-hpv/ 

 http://zaszczepsiewiedza.pl/ 
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