
Urząd Miejski 
w Koszalinie 

 

Urząd Miejski w Koszalinie  tel. (+48) 94 34 88 600 
Rynek Staromiejski 6-7  fax (+48) 94 34 88 625 
75-007 Koszalin  www.koszalin.pl 

TERMINY i MIEJSCE SZCZEPIEŃ W 2021r. DZIEWCZYNEK URODZONYCH W 2008r. 

w ramach realizacji  Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV.  

 

                                   TERMIN SZCZEPIENIA PIERWSZĄ DAWKĄ:  

                                       od 01 czerwca do 25 czerwca 2021r.  

                                       

Realizatorem programu dla dziewczynek urodzonych w 2008r. jest Wojskowa Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zwycięstwa 204 a,  
75-640 Koszalin, Poradnia Dzieci Zdrowych- Punkt Szczepień WSPL SP ZOZ w Koszalinie,  
ul. Zwycięstwa 204A,  75-640 Koszalin (wejście z tyłu budynku). 

 
Termin szczepienia: od 01 czerwca 2021 roku (z wyłączeniem dni świątecznych) poniedziałek  

i czwartek w godzinach: 14 - 17, środa w godzinach 8-10 
 

   Rejestracja na szczepienie: drogą mailową poprzez adres: szczepienia-HPV@wspl.koszalin.pl; 
celem ustalenia wizyty należy w pierwszej kolejności, korzystając z wyżej wymienionego adresu, wysłać 
dane dziecka - imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia. W odpowiedzi zwrotnej zostanie 
zaproponowany termin szczepienia. W przypadku chęci zmiany terminu, prosimy o informację również 
drogą mailową. Możliwa także rejestracja telefoniczna, pod numerem: 94-306-70-60. 
 

 Na szczepienie rodzic/opiekun prawny dziecka zabiera wypełniony formularz zgody przesłany 
w załączeniu. Formularz dostępny jest również na stronie www.koszalin.pl/zdrowie i pomoc 
społeczna/program polityki zdrowotnej/Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. 

 
   Ostateczny termin zakończenia podawania 1 dawki to 25 czerwca 2021r. Szczepionka podawana 

jest w dwóch dawkach. Druga dawka najwcześniej 5 miesięcy po pierwszej podana zostanie w tej 
samej placówce co 1 dawka, nie później jednak niż do 15 grudnia 2021r.  O możliwości zaszczepienia 
decyduje kolejność zgłoszeń.  

 
Realizator programu zapewnia pełen zakres świadczeń, w tym m.in. zakup szczepionek, badanie 

lekarskie kwalifikujące do szczepienia i wykonanie szczepienia. Jednocześnie przeprowadza edukację 
zdrowotną na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV, skierowaną do trzynastoletnich dziewcząt  
i chłopców oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. W ramach ww. edukacji zorganizowane będą 
prelekcje w szkołach podstawowych, pod warunkiem powrotu uczniów do szkół. W przeciwnym 
wypadku przygotowane zostaną prelekcje, które będą dostępne w formie elektronicznej.   

Załączniki:  
1. Formularz zgody na szczepienie- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
2. Terminy i miejsce szczepień Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
 


