
PROGRAM SZCZEPIEŃ
PROFILAKTYCZNYCH

PRZECIWKO WIRUSOM
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
(HPV) W MIEŚCIE KATOWICE



Co to jest wirus HPV?

To wirus
brodawczaka

ludzkiego, który
charakteryzuje się
wysokim stopniem

zakażalności zarówno
u kobiet, jak i u

mężczyzn.

Znanych jest ponad
200 typów wirusa.

 
Wirusy HPV możemy

podzielić na dwa
rodzaje:

- typy wysokiego
ryzyka

-typy niskiego ryzyka

Liczba nosicieli wirusa
na świecie wynosi

około 660 mln.
 

Co roku w Polsce
pojawia się blisko

3200 nowych
przypadków, a z jego

powodu umiera
ponad 1700 Polek.



Występuje
powszechnie,
spotka się z

nim 80%
aktywnych
seksualnie

osób. 

Atakuje
zarówno
kobiety,

jak i
mężczyzn.

Typy wysokiego
ryzyka  są

odpowiedzalne
za większość

zakażeń i mogą
prowadzić do
rozwoju raka.

Wirusy HPV
powodują:
-brodawki  
 (kłykciny,
kurzajki),

- nowotwory.

Typy
niskoonkogenne

mogą pozostać w
uśpieniu - możliwy
jest nawrót infekcji

przy znacznym
obniżeniu

odporności.
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Dlaczego jest dla
Nas groźny?



Czy tylko kobiety
powinny się szczepić?

Wbrew przekonaniu, że problem
dotyczy tylko kobiet to 4 na 10

przypadków raka wywołanego przez
wirusa HPV dotyka mężczyzn.

Mężczyźni mogą być nosicielami
wirusa.



Jedynym źródłem zakażenia jest
człowiek.

Wirus przenosi się drogą płciową,
rzadziej w wyniku kontaktu ze skórą. 

Inne drogi zakażenia to np. solarium,
basen, sauna, wspólne ręczniki. 

Jak możemy się zarazić?



Jak się 
chronić 

przed wirusem
HPV?

Nie ma leku, który zwalczałby wirusa
po zachorowaniu. 

Szczepionkę można podawać
dziewczynkom i chłopcom po 9
roku życia. Daje ona wieloletnią
odporność.

Tylko profilaktyka, czyli szczepienie  
 i regularne badania cytologiczne,
chroni przed HPV!



Jak będzie wyglądało
szczepienie?
Szczepionkę przeciwko HPV
podaje się w schemacie II oraz III
dawkowym. 

W tym przypadku podamy dwie
dawki, domięśniowo, w odstępie od
5 do 13 miesięcy.

Najpierw lekarz przeprowadzi
badanie kwalifikacyjne, potem
położna wykona zastrzyk.



Czy mogę czuć się źle
po szczepieniu?

Zazwyczaj niepożądane odczyny poszczepienne
mają łagodny charakter i ustępują samoistnie
- nie trzeba się ich obawiać! 

Co może się przytafić?

gorączka, 
zawroty i bóle głowy,
omdlenia,
nudności,
ból, obrzęk oraz zaczerwienienie w miejscu podania.



Profilaktyka-
ważna sprawa!

 

Cytologia powinna być wykonywana regularnie 
 w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy. Za pomocą tego badania

możemy sprawdzić, czy w pobranym materiale
znajdują się nieprawidłowe komórki. 

 
Wykonywanie badań profilaktycznych jest
kluczem do sukcesu w walce o zdrowie!

 
 



Czy coś
wymaga

wyjaśnień?

Dziękujemy za
uwagę!

Szczepienia realizowane są przez Centrum Medycyny i Stomatologii SILESIA MED Sp. z o.o. w ramach
"Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego(HPV) w mieście

Katowice", który jest w finansowany ze środków miasta Katowice oraz środków UNICEF. 


