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FPB-1

Karta Informacyjna

Nazwa usługi:
przystąpienie do programu zdrowotnego realizowanego przez Gminę Teresin
w latach 2017 -2020 „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka
Ludzkiego (HPV)”
Podstawa prawna:

I





II

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. - O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
opinia nr 266/2013 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie z
dnia z 21 października 2013 r.

Wymagane dokumenty:


podpisana zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie ich dzieci przeciwko
wirusowi HPV (formularz FPB-1.1).

Miejsce składania dokumentów:

III
IV
V



Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter,
tel: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl.

Opłaty:


brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


zgodnie z harmonogramem szczepień.

Sposób zakończenia postępowania:

VI

VII

VIII

IX




wstępna kwalifikacja do bezpłatnego Programu szczepień przeciwko HPV,
ostateczna kwalifikacja do Programu – decyzja lekarza o braku przeciwwskazań
medycznych na szczepienie przeciwko HPV.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, Urząd Gminy Teresin, ul.
Zielona 20, I piętro, pokój nr 14 – Izabela Andryszczyk, tel: 46 864 25 67,
email: fundusze@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


brak

Dodatkowe informacje:


bezpłatny, czteroletni Program zdrowotny realizowany przez Gminę Teresin,
skierowany jest do wszystkich dziewczynek zameldowanych i zamieszkałych na stałe w






Gminie Teresin, urodzonych w latach 1998-2002.
przystąpienie do Programu jest dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych wyrażoną podpisaniem formularza „ zgody” (formularz FPB-1.1),
przed podaniem szczepionki każda dziewczynka musi być przebadana przez realizatora
programu w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki,
szczepionka podawana jest trzykrotnie w okresie sześciu miesięcy od momentu podania
pierwszej dawki szczepionki, przez realizatora Programu wyłonionego w trybie
konkursowym,
realizacja Programu może zostać przedłużona na następne lata po podjęciu Uchwały
przez Radę Gminy Teresin.

Uwagi:


X
Opracowała:
Izabela Andryszczyk

interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

