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(Zrealizowany)

Tagi:wirus [1] HPV [2]
Informacje o programie
Termin realizacji
Opis działań w ramach programu

śr 30/11/2011-pt 30/11/2012
Program skierowany jest do dziewczynek
urodzonych w roku 1995 i sa na stałe
zameldowanych na terenie Powiatu
Bełchatowskiego. Celem programu jest: 1.
Zniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki
macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowym, 2.
Ukształtowanie właściwych nawyków
higienicznych u dziewcząt objętych programem,
tym samym zwiększanie skuteczności
zapobiegania chorobom i zakażeniom wywołanym
przez wirusy HPV, 3. Kontynuacja szczepień
przeciwko wirusowi HPV w kolejnych latach
wszystkich 16-latek, zameldowanych na pobyt
stały na terenie Powiatu Bełchatowskiego

Kto może skorzystać?
Płeć
Grupa docelowa opis

Kobiety
Dziewczynki urodzone w roku 1995,
zameldowane na stałe na terenie Powiatu
Bełchatowskiego.

Obszar objęty programem
Powiaty
Miejscowości

bełchatowski
cały powiat

Miejsca realizacji programu
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. NZOZ Medyk Sp. z o.o.
Godziny przyjęć
Telefon
Adres

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00
do 18:00
44 633 79 50
Turkusowa 7, 97-400 Bełchatów

Program jest organizowany i finansowany przez
Nazwa jednostki
Typ jednostki
Adres

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Powiat
Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, powiat:
bełchatowski
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Program skierowany jest do dziewczynek urodzonych w roku 1995 i sa na stałe zameldowanych na
terenie Powiatu Bełchatowskiego.
Celem programu jest:
1. Zniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowym,
2. Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych programem, tym samym
zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom i zakażeniom wywołanym przez wirusy HPV,
3. Kontynuacja szczepień przeciwko wirusowi HPV w kolejnych latach wszystkich 16-latek,
zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Bełchatowskiego
W Polsce na raka szyjki macicy zapada ok. 3200 kobiet rocznie. Wskaźnik umieralności na raka szyjki
macicy w Polsce należy do najwyższych w Europie i wynosi: 5,4 na 100 kobiet. Jedna trzecia zgonów
dotyczy kobiet w wieku 15-49 lat, a więc młodych. Dlatego też opracowano " Program zapobiegania
czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawkom płciowym wywołanym
przez wirusy HPV" dla Powiatu Bełchatowskiego. Program dotyczy szczepienia dziewczynek wraz ze
świadczeniami temu towarzyszącymi. Program trwa od 2011 r. do 2012 r. i swym zasięgiem
czasowym obejmie maksymalnie rok. Populacja objęta programem to dziewczynki z rocznika 1995 (
628 osób), zameldowane na stałe na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
Niektóre z głównych celów programu to: zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy,
sromu, pochwy i brodawek płciowych, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Powiatu
Bełchatowskiego zgodnie z priorytetami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
priorytetów zdrowotnych oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt
objętych programem. W celach szczegółowych należy podkreślić: podniesienie poziomu świadomości
zdrowotnej młodych dziewcząt i ich rodziców, zwiększenie zgłaszalności na przesiewowe badania
cytologiczne oraz wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. W ramach
realizacji programu został przewidziany zakup 1884 dawek, a całkowity koszt realizacji zadania
poniesie Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Przedmiotowe szczepienia nie są refundowane przez
NFZ i nie każdego rodzica/opiekuna prawnego jest stać na zakup całego cyklu szczepień (3dawki).
Szczepienia dla rocznika 1995, to kontynuacja zadań z lat poprzenich, kiedy to zaaplikowano
szczepionkę dla rocznika 1994 oraz dla 1993.
Dane organizatoraW tej części zamieszczane są dane organizatora, np. w przypadku gminnego
programu, należy podać dane Urzędu Gminy.
Typ jednostki: Powiat
Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Ulica numer: Pabianicka 17/19
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Powiat: bełchatowski
Osoba do kontaktuImię: Anna
Nazwisko: Niedbała
Telefon: 44 635 86 15
E-mail: aniedbala@powiat-belchatowski.pl [3]
Program profilaktycznyGrupa docelowa wiek: 0-18
Grupa docelowa opis: <p> <span class="scayt-misspell" data-scayt_word="Dziewczynki" datascaytid="3">Dziewczynki</span> <span class="scayt-misspell" data-scayt_word="urodzone" datascaytid="5">urodzone</span>&nbsp;w <span class="scayt-misspell" data-scayt_word="roku" datascaytid="7">roku</span>&nbsp;1995, <span class="scayt-misspell" datascayt_word="zameldowane" data-scaytid="9">zameldowane</span>&nbsp;<span class="scaytmisspell" data-scayt_word="na" data-scaytid="11">na</span> <span class="scayt-misspell" datascayt_word="stałe" data-scaytid="13">stałe</span>&nbsp;<span class="scayt-misspell" datascayt_word="na" data-scaytid="15">na</span> <span class="scayt-misspell" datascayt_word="terenie" data-scaytid="17">terenie</span>&nbsp;<span class="scayt-misspell" datascayt_word="Powiatu" data-scaytid="19">Powiatu</span> <span class="scayt-misspell" datascayt_word="Bełchatowskiego" data-scaytid="23">Bełchatowskiego</span>.</p>
Płeć: Kobiety
Termin realizacji: śr 30/11/2011-pt 30/11/2012
Podstawowe informacje: Program skierowany jest do dziewczynek urodzonych w roku 1995 i sa
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na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Celem programu jest: 1. Zniejszenie
liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowym, 2. Ukształtowanie
właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych programem, tym samym zwiększanie
skuteczności zapobiegania chorobom i zakażeniom wywołanym przez wirusy HPV, 3. Kontynuacja
szczepień przeciwko wirusowi HPV w kolejnych latach wszystkich 16-latek, zameldowanych na pobyt
stały na terenie Powiatu Bełchatowskiego
Tagi: wirus
HPV
Miejsce realizacjiNazwa jednostki: NZOZ Medyk Sp. z o.o.
Godziny przyjęć: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
Telefon: 44 633 79 50
Turkusowa 7
Bełchatów 97-400 51° 21' 16.7436" N, 19° 23' 16.674" E
Obszar objęty programemMiejscowość: cały powiat
Powiat: bełchatowski
Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem. Ocena: Select rating
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Słabe
Może być
Dobre
Rate
Świetne
Rewelacyjne
Linki:
[1] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/wirus
[2] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/hpv
[3] mailto:aniedbala@powiat-belchatowski.pl
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