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Zaszczep się przeciwko grypie

Zaszczep się przeciwko grypie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta
Rzeszowa zaprasza do udziału w prowadzonym w okresie 27.10.2020 r. – 18.12.2020 r. (lub do
wyczerpania limitu) programie polityki zdrowotnej pn.: "Program szczepień profilaktycznych
przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat" osoby w wieku od 65
(osoby, które w dniu szczepienia osiągnęły wiek 65 lat) do 74 roku życia (osoby, które w dniu
szczepienia nie przekroczyły wieku 75 lat), posiadające obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe
lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa oraz pensjonariuszów domów pomocy społecznej i
pacjentów zakładów opiekuńczo – leczniczych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.
Szczepienia dla zainteresowanych są nieodpłatne, finansowane są z budżetu Miasta
Rzeszowa.
Program realizowany jest w:
Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska 21:
- Poradnia Diabetologiczna (pok. 210), tel. 17 853 52 81 do 84, wew. 318,
pon. w godz.: 13.00 – 15.00, wt. - pt. w godz.: 8.00 – 12.00
- Poradnia Laryngologiczna (pok. 217), tel. 17 853 52 81 do 84, wew. 342
pon., śr., czw., pt., w godz.: 8.00 – 13.00, wt. w godz.: 13.00 – 17.00
Przychodni Specjalistycznej Nr 2, ul. Lubelska 6:
- Poradnia Pulmonologiczna (pok. 12), tel. 17 861 18 71 do 72, wew. 305
pon., śr. w godz.: 11.30 – 12.30, wt., czw. w godz.: 15.00 – 16.00, pt. w godz.: 12.30 – 13.30
Przychodni POZ Nr 5, ul. Hoffmanowej 8a:
- Punkt szczepień (pok. 124), Gabinet zabiegowy (pok. 121), Gabinet lekarski (pok. 118, 119,
120, 122, 123, 125), tel. 17 853 80 51 do 54, wew. 228
pn. - pt. w godz.: 8.00 – 18.00
Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II, ul. Rycerska 4:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej (parter), tel. 17 861 14 51, 17 861 10 31 do 37, wew. 403, 404
pon. - pt. w godz.: 9.00 – 13.00
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
Zapoznaj się z prezentacją przygotowaną w ramach programu polityki zdrowotnej, dotyczącą
edukacji na temat choroby jaką jest grypa, szczepień i profilaktyki w tym zakresie (epidemiologii,
rozpoznania, leczenia, profilaktyki czynnej i biernej, szczepień ochronnych, niepożądanych odczynów
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poszczepiennych, sposobów na wzmacnianie odporności).
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