Regulamin uczestnictwa w Programie
Dotyczy: bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
dziewcząt i chłopców mieszkających w Poznaniu w 2020 roku.

HPV dla

Szczepienia realizowane będą w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wywołanych
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców
Poznania na lata 2019-2023”.
Program finansowany jest ze środków budżetowych m. Poznania. Szczepienia są całkowicie
bezpłatne.
Beneficjenci programu:
• podopieczni wybranych miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta (domy
dziecka, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze).
• dziewczęta i chłopcy w wieku 13 lat ( rocznik 2007). oraz ze starszych roczników (2002 –
2006), o ile nie skorzystali oni z wcześniejszych programów profilaktycznych w tym zakresie,
pod warunkiem dostępności szczepionek.
Szacowana liczba osób, które mogą zostać zaszczepione I-szą dawką w 2020 roku to około
400 – 500. Liczba osób, które w tym roku będą zaszczepione zależy od wieku zgłaszających
się do programu oraz zastosowanego schematu szczepienia ( dwu lub trzydawkowego).
Kryteria jakie musi spełnić osoba, która chce się zaszczepić przeciw HPV:
• wiek 13 lat (według roku urodzenia), tj. rocznik 2007 r. oraz urodzeni w latach 2002-2006,
pod warunkiem dostępności szczepionek. Wiek uczestnika potwierdzony na podstawie
numeru PESEL lub za okazaniem dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia;
• zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu, dla których przynajmniej jeden
z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych
w jednym z urzędów skarbowych, właściwych dla miasta Poznania (na podstawie
oświadczenia);
• podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika programu, druku świadomej zgody
na udział w programie;
• w przypadku osób, które ukończyły 16. lat, wymagana jest również ich zgoda, wraz
ze zgodą przedstawiciela ustawowego;
• brak stałych lub czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących do podania szczepionki*;
*Szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim.

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Dziewczęta i chłopcy z rocznika 2007 będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień
przeciwko HPV po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej w wytypowanych
placówkach medycznych na terenie miasta lub rejestracji telefonicznej, elektronicznej

(poznanhpvzapisy@gmail.com) lub osobistej w przychodni Edictum Sp. z o.o. ul. Mickiewicza
31 w Poznaniu, przy czym nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że wybór placówki
szczepiącej jest dowolny.
Osoby w roczników 2002–2006 mogą skorzystać ze szczepień wyłącznie w siedzibie
realizatora tj. Spółki Edictum (ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu) Rejestracja telefoniczna
(tel.61/847 04 54), elektroniczna (poznanhpvzapisy@gmail.com) lub osobista.
Wymagane dokumenty
 dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
 dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika
programu (lub oświadczenie),
 oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od
osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,
 podpisanie przez uczestnika programu/opiekuna prawnego druków:
o druku świadomej zgody na zaszczepienie HPV,
o kwestionariusza wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dzieci i
młodzieży
o druku ankiety wstępnej kwalifikacji COVID-19,
o oświadczenia o zameldowaniu w Poznaniu,
o oświadczenia o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w
urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Poznania
Druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej realizatora www.hpv.poznan.pl lub na
stronie Miasta : www.poznan.pl.
Każdy beneficjent otrzyma do wypełnienia Ankietę satysfakcji z uczestnictwa w programie.

Akcja szczepień w 2020 r. będzie trwała do wyczerpania limitu szczepionek na 2020 rok,
jednak nie dłużej niż do końca 2020 r. Aktualny harmonogram terminów szczepień
dostępny jest na stronie internetowej realizatora: www.hpv.poznan.pl
Szczegółowe informacje na temat programu bezpłatnych szczepień przeciwko HPV
zamieszczone są na stronach : www.hpv.poznan.pl oraz www.poznan.pl.

Wykaz podmiotów szczepiących przeciwko wirusowi HPV w 2020 roku
Uczestnicy programu w wieku 13 lat (urodzeni w 2007 r), mogą zgłaszać się do jednej z niżej
wymienionych placówek (nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że wybór placówki
szczepiącej jest dowolny). Wizytę należy umówić osobiście lub telefonicznie pod podanym
przy placówce numerem telefonu lub elektronicznie (dotyczy Przychodni Edictum).
I DZIELNICA POZNAŃ – WILDA
NZOZ INTERMED Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, 61-525
Poznań, Tel. 61 833 29 11, 601 740 260
 środa: 15:00 – 19:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „ZDROWIE” Filia: 61-451 Poznań, ul. Osinowa 14/16,
Tel. 61 830-34-24
 poniedziałek: 14:30 – 17:30
 wtorek: 8:30 – 10:30
 czwartek: 16:00 – 18:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień
II DZIELNICA POZNAŃ – JEŻYCE
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „EDICTUM” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60835 Poznań, Tel. 61 847 04 54, mail: poznanhpvzapisy@gmail.com
 wtorek: 16:00 – 18:00
 środa: 11:00 – 13:00
 czwartek: 14:00 – 16:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień oraz roczniki 2002 - 2006
“NASZE ZDROWIE” K. Plesiński i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska ul.
Strzeszyńska 63 60-479 Poznań, Tel. 61 822 10 96
 poniedziałek: 8:00 – 17:30
 środa: 15:30 – 17:30
 czwartek: 8:00 – 10:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień
III DZIELNICA POZNAŃ STARE MIASTO
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Solna 21, 61-736 Poznań, Tel. 261 57 26 26
 wtorek: 8:00 – 15:00
 środa: 13:00 – 18:00
 czwartek: 8:00 – 15:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień
IV DZIELNICA POZNAŃ NOWE MIASTO
NZOZ SALVITA Sp. z o.o. os. Lecha 120, 61-298 Poznań, Tel. 61 877 84 01
 poniedziałek: 13:00 – 15:00
 wtorek: 16:00 – 18:00
 środa: 16:00 – 18:00
 czwartek: 16:00 – 18:00
 piątek: 8:00 – 10:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień

Filia: NZOZ SALVITA Sp. z o.o., ul. Katowicka 11/U16, 61-131 Poznań, Tel. 61 887 42 95
 wtorek: 16:00 – 18:00
 środa: 16:00 – 18:00
 czwartek: 16:00 – 18:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień
Poradnia Lekarska Biegańska, Mańczak-Dalz i Nowak Spółka Partnerska ul. Starołęcka
18, 61-361 Poznań, Tel. 61 878 71 32
 poniedziałek 11:30 – 13:00, 16:00 – 17:00
 piątek: 11:30 – 13:00
Tylko rocznik 2006 kontynuacja szczepień
V DZIELNICA POZNAŃ – GRUNWALD
Filia ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,
Tel. 261 57 44 04
 poniedziałek: 9:00 – 17:00
 wtorek: 9:00 – 17:00
 środa: 9:00 – 17:00
 czwartek: 9:00 – 17:00
 piątek: 9:00 – 17:00
Rocznik 2007 i 2006 kontynuacja szczepień

