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Masz więcej niż 65 lat i jesteś mieszkańcem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce? 

 

Jeszcze w tym roku możesz skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom, 

które mogą chronić m.in. przed zapaleniem płuc, infekcjami ucha środkowego, zatok lub 

migdałków, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsą. 

To właśnie osoby powyżej 65. roku życia są szczególnie narażone na zakażenia 

pneumokokami. Ich stan zdrowia, w szczególności przewlekłe choroby, na które cierpią, 

powodują, że stają się bardziej podatni na zachorowania.  

Celem głównym programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby 

wywoływane przez S. pneumoniae (w tym na inwazyjną chorobę pneumokokową) w populacji 

osób powyżej 65 r.ż., objętych programem, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom u osób po 65 r.ż. 

w latach 2019-2021.  

Realizatorem szczepień jest 

 „Uśmiech Serca” Maria Mencel – Machowiak, Marek Nowicki, Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Podkocka 3  

63-460 Skalmierzyce tel. 62 762-13-61  62 762-02-39  

Dni tygodnia i godziny udzielania świadczeń : codziennie od poniedziałku do piątku od 

800 do 1300 oraz od 1600 do 1800 

Sposób rejestracji pacjentów: od 800 do 1700 

- osobiście ul. Podkocka 3 63-460 Skalmierzyce 



- telefonicznie  62 762-13-61, 62 762-02-39  

Szczegółowe informacje :  

 

1. Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz.  

2. Osoby chcące się zaszczepić powinny telefonicznie lub osobiście ustalić termin 

szczepienia.  

3. W dniu szczepienia należy wypełnić oświadczenie, w którym należy podać imię  

i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i potwierdzić zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody 

uczestnika programu.  

 

 

 

Szczepienia są realizowane w ramach programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla 

osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019 

– 2021 zatwierdzonego uchwałą Nr IV.25.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania ze szczepień 


