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Szanowni Państwo! 
 

Pragniemy poinformować, że na terenie subregionu koszalińskiego 
realizowany jest program „Stop HPV w subregionie koszalińskim” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na istotny problem zdrowotny 
występujący na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj. wirus HPV. Jest 
to wirus brodawczaka ludzkiego, czyli stan przednowotworowy lub nowotwór 
szyjki macicy, który jest drugim najczęściej występującym nowotworem wśród 
kobiet i trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie. W Polsce 
województwo zachodniopomorskie plasuje się na drugim miejscu pod względem 
najwyższej umieralności z powodu tego typu nowotworu. 
Obszar realizacji projektu obejmuje obszar subregionu koszalińskiego, 
powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego 
oraz Miasta Koszalin. 

 Główne założenia projektu to bezpłatne spotkania edukacyjne oraz 
szczepienia profilaktyczne odgrywające kluczową rolę w zmniejszeniu zagrożenia 
zachorowalności na HPV.  

Szczepienia profilaktyczne skierowane są do grupy 1095 dziewczynek, 
które w latach 2021-2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat oraz mieszkają i/lub 
uczą się w szkołach podstawowych posiadających jednostkę prawną na terenie 
realizacji projektu. Działania, które będą realizowane w ramach projektu 
stanowią kompleksową profilaktykę HPV. Są to: 
� - działania informacyjno-promocyjne skierowane do wszystkich szkół 

podstawowych oraz jednostek POZ, znajdujących się na terenie realizacji 
projektu. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi nastolatek i ich 
rodziców/opiekunów prawnych na istotę problemu HPV, konieczność 
profilaktyki oraz potrzebę wykonywania profilaktycznych szczepień. 
- działania edukacyjne – przed przyjęciem szczepienia każda uczestniczka 
i jej rodzic/opiekun prawny poinformowani zostaną o profilaktyce zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz zagrożeniach zdrowotnych z 
nim związanych. Każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma broszurę 
edukacyjną. 
- konsultacje lekarskie poprzedzające szczepienia – będą obejmowały 
badanie lekarskie uczestniczki oraz wywiad z rodzicem/opiekunem 
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prawnym dziecka. Wszystkie konsultacje będą prowadzone przez lekarza 
POZ. 
- szczepienia – będą obejmowały 2 dawki podane w odstępie 6 miesięcy. 
Szczepienia będą wykonywane w placówkach POZ znajdujących się na 
terenie realizacji projektu. 

 
Rekrutacja trwa!!! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
proszone są o zgłaszanie chęci udziału za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego na stronie projektu: 
http://stophpv.eu/zachodniopomorskie/wybierz-subregion/subregion-
koszalinski/jak-dolaczyc-do-projektu/ lub poprzez kontakt z przychodniami 
współpracującymi przy projekcie, w tej chwili: – Przychodnia Bezpieczna Rodzina 
Radosław Zając ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin, nr tel kontaktowego: 789 
340 268 

 
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 - 31.12.2022 roku. 
 
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: 
http://stophpv.eu/zachodniopomorskie  
 
Serdecznie zachęcam do włączenia się do programu. 
 
Z poważaniem, 

 
 
Małgorzata Zielińska 
Koordynator projektu 
 
533 334 851 
zachodniopomorskie@stophpv.eu  


