
ZAPYTAJ SWOJEGO PEDIATRĘ  
O SZCZEPIENIE PRZECIW HPV 

Czy szczepić chłopców?
Chociaż rak szyjki macicy jest 
najczęstszą chorobą wywoływaną 
przez HPV, to wirus ten może również 
powodować inne nowotwory np. raka 
odbytu.7

Szczepienie chłopców to również 
pośrednia ochrona kobiet, które w ten 

sposób unikną zakażenia HPV.6

NIE UCHRONISZ 

SWOJEGO 

DZIECKA PRZED 

DOJRZEWANIEM,  

ALE MOŻESZ 

OCHRONIĆ JE PRZED 

RAKIEM1

Więcej informacji na temat zakażeń HPV można 
znaleźć na stronie rakszyjki.pl

POROZMAWIAJ Z LEKARZEM  
NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY,  

W TYM O SZCZEPIENIACH PRZECIW WIRUSOWI HPV*

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.
Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania 
bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na 
stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.
Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej 
i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.
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W Polsce każdego roku 
ok. 2500 kobiet  
dowiaduje się, że ma  
raka szyjki macicy  
a ok. 1500 kobiet umiera  
z powodu tej choroby.4

Rak Szyjki Macicy: Profilaktyka:

Rak Szyjki Macicy a HPV

Czwarty najczęściej występujący nowotwór 
wśród kobiet na świecie.2 

W Europie rocznie odnotowuje się ok. 69 000 
nowo zdiagnozowanych przypadków oraz   
ok. 30 000 zgonów.3

Szczepienia ochronne  
przeciw HPV: 
wszystkie dostępne szczepienia 
chronią przed wysoko 
onkogennymi typami HPV 16 i 
HPV 18.1,2  
Szczepienia przeciw HPV 
mają potwierdzony profil 
bezpieczeństwa i są dobrze 
tolerowane.1

Szczepienia przeciw HPV w połączeniu z regularnymi  
badaniami przesiewowymi to najskuteczniejszy sposób  
dla kobiet aby chronić się przed rakiem szyjki macicy.2

WHO jako priorytet zaleca szczepienie dziewcząt  
w wieku od 9 do 14 lat.  

Głównym celem programów szczepień przeciwko HPV 
jest ochrona kobiet przed rakiem szyjki macicy.2

Cytologia: 
test przesiewowy w kierunku raka 
szyjki macicy. 
Badania przesiewowe umożliwiają 
wykrycie nowotworu na bardzo 
wczesnym etapie, kiedy istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo  
jego wyleczenia.2

Prawie wszystkie przypadki raka szyjki macicy 
(ponad 95%) są powodowane przez HPV – 
wirus brodawczaka ludzkiego. Szacuje się, 
że w ciągu całego życia 8 na 10 aktywnych 
seksualnie kobiet i mężczyzn zostanie 
zarażonych przynajmniej jednym typem 
HPV. W większości przypadków (ponad 90%)  
są to infekcje przemijające.1,2 
Szacuje się, że 1 na 10 zakażeń wysoko 
onkogennym typem HPV może przejść w 
infekcję przewlekłą, która jeśli nie zostanie 
odpowiednio wcześnie wykryta i leczona 
może doprowadzić do raka szyki macicy.1>80% przypadków inwazyjnego raka szyjki 

macicy w Polsce wywołanych  jest przez HPV 16 i HPV 18   
- wysoko onkogenne  typy wirusa.5


