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Jak uchronić się przed
zachorowaniem?
Najbardziej skuteczną metodą profilaktyki chroniącą 
przed zakażeniami najczęstszymi, groźnymi typami 
wirusów HPV są szczepienia ochronne.

Wirusy brodawczaka ludzkiego 
(HPV) są bardzo powszechne. 
Prawdopodobnie każdy człowiek 
zetknie lub zetknął się z nimi 
w swoim życiu.

U większości zakażenie nie 
powoduje żadnych problemów 
zdrowotnych. U niektórych - może 
stać się niebezpieczne dla życia 
i zdrowia.

Do zakażenia wirusami dochodzi 
poprzez kontakt cielesny: taki, jak 
stosunki płciowe czy dotykanie 
okolic intymnych partnera lub 
partnerki.

Od  momentu   zarażenia się do 
pojawienia się  pierwszych 
 objawów chorobowych mijają 
nawet lata . Co istotne, możliwe 
jest wielokrotne zakażenie 
wirusami HPV w ciągu życia.

 W zależności od typu wirusa – 
może objawić się jako brodawki 
skórne, płciowe lub też nie dając 
żadnych objawów prowadzi do 
rozwoju chorób nowotworowych. 
Takich jak: rak szyjki macicy, 
pochwy, sromu, prącia, odbytu, 
a także nowotwory głowy i szyi 
takie, jak rak gardła czy krtani.

Jak można zarazić się
wirusem HPV?

Czy wirus jest groźny? 

Czy szczepienie jest bezpieczne?

Czy szczepienia sa odpłatne?

Szczepionki są bezpieczne i dobrze tolerowane. Jak 
w przypadku każdego leku, możliwe jest wystąpienie 
niepożądanych skutków. Wszelkie informacje w tym 
zakresie będą udzielane przez realizatora programu.

Zgierzanki będą mogły skorzystać z bezpłatnego 
szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Dwuletni 
program, rusza w marcu, pozwoli bezpłatnie 
zaszczepić się blisko dwustu zgierskim nastolatkom. 
Wcześniej trzeba się zarejestrować.
Szczegółowe informacje o programie szczepień 
przeciwko wirusowi HPV znaleźć można w Wydziale 
Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej 
Urzędu Miasta Zgierza pod numerem telefonu: 
42 714 32 25.

Co to jest
wirus HPV?

Masz pytania? Chętnie pomożemy. tel. 42 714 32 25Urząd Miasta Zgierza - Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
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Każdego dnia u czterdziestu pięciu 
Polek diagnozuje się raka piersi, 
a u kolejnych dziesięciu - raka szyjki 
macicy. Codziennie.

Nie pozwól, by choroba pokrzyżowała 
Wasze plany. Zadbaj o zdrowie nie 
tylko dla siebie, ale także dla swoich
bliskich.

która powinna być wykonywana regularnie, 
nie rzadziej niż co 3 lata. Jest badaniem 
bezbolesnym i nieinwazyjnym. Wraz 
z przygotowaniem trwa kilka minut. Cytologia 
szyjki macicy pozwala na wykrycie zmian 
zachodzących w obrębie szyjki, nawet na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju.

USG ginekologicznym - umożliwia wykrycie 
wad i nieprawidłowości w budowie narządów 
rodnych. Pozwala na wykrycie raka jajnika we 
wczesnym, niedającym objawów, stadium. 
Badanie jest bezbolesne.

badanie pozwala na sprawdzenie 
prawidłowości budowy tkanki piersi 
i wykrycie ewentualnych zmian – 
nowotworowych, włókniakogruczolaków 
i torbieli. 

w Miejskim Zespole Przychodni 
Rejonowych działa nowa Poradnia 
Chorób Piersi, która uzupełni 
dotychczasową działalność Poradni 
Chirurgii Onkologicznej. Poradnia ta 
przeznaczona będzie dla pacjentek 
i pacjentów, którzy chcą profilaktycznie 
skontrolować swoje piersi. 

Ponadto, poradnia prowadzić będzie 
pacjentów, którzy wykryli u siebie zmianę 
w piersi lub wcześniej zdiagnozowano 
u nich zmianę, która wymaga dalszej 
kontroli. Obsługę nowo utworzonej 
poradni zapewni wykwalifikowany 
personel medyczny ze specjalnością 
onkologiczną.  

W MZPR wykonywane są również:

Z tych wszystkich badań możesz 
skorzystać w Miejskim Zespole 
Przychodni Rejonowych w Zgierzu 
(bezpłatnie - w ramach NFZ). 
W MZPR  przy ulicy Łęczyckiej 24a 
funkcjonuje bezpłatna:

Więcej informacji znajdziecie 
w Przychodni Rejonowej nr 3 przy ulicy 
Łęczyckiej 24a lub pod numerem 
telefonu 42 716 41 61.

Pracownia USG
Poradnia Chorób Piersi
Laboratorium Diagnostyczne
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Ginekologiczno–Położnicza

By cieszyć się zdrowiem i wspólnie 
spędzonymi chwilami pamiętaj 
o  cyklicznych badaniach 
profilaktycznych

Cytologia 

USG ginekologiczne 

USG piersi 

Zgierzanki,  

Droga Mamo
nadszedł czas, by wziąć sprawy w swoje ręce!

Urząd Miasta Zgierza - Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej Masz pytania? Chętnie pomożemy. tel. 42 714 32 25

 
biopsje piersi cienkoigłowe i gruboigłowe,
biopsje tarczycy cienkoigłowe,
biopsje tkanek miękkich cienkoigłowe 
i  gruboigłowe,
biopsje węzłów chłonnych (szyjne, pachowe, 
pachwinowe) cienkoigłowe i gruboigłowe.



Chcesz wiedzieć więcej o bezpłatnym programie szczepień? Zadzwoń 42 714 32 25

Co to jest
wirus HPV?

Program szczepień
przeciwko wirusowi HPV

Jak uchronić się przed
zachorowaniem?

Jak można zarazić
się wirusem HPV?

Czy wirus
jest groźny? 


