


Co to jest wirus HPV?

HPV (Human Papilloma Virus) jest nazwą ludzkiego wirusa 
brodawczaka.

Wirus ten charakteryzuje się wysokim stopniem zakażalności.



Co to jest wirus HPV?

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 80% 
aktywnych seksualnie kobiet bezpośrednio styka się w ciągu 
swego życia z tym wirusem.

● Z badań wynika, że obecnie na świecie ok.15-20% populacji 
jest zakażona wirusem HPV.

● 50% z nich to kobiety i mężczyźni między15-25 rokiem 
życia.



Dlaczego wirus HPV jest groźny dla człowieka?

Wirus brodawczaka ludzkiego to powszechnie występujący 
wirus, atakujący zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Jest odpowiedzialny za powstawanie brodawek, zmian skórnych 
tzw. kłykcin oraz chorób nowotworowych. 



Dlaczego wirus HPV jest groźny dla człowieka?

Istnieje ok 200 typów tego wirusa.

Typ 16 oraz 18 wywołuje aż 70% zakażeń, które prowadzą do 
zmian nowotworowych, m.in. raka szyjki macicy (RSM).

  Rocznie pojawia się ponad 3000
nowych przypadków RSM w 
Polsce.

Każdego roku z powodu RSM
umiera ok. 1700 Polek.



Jak można zarazić się wirusem HPV?

Jedynym źródłem zakażenia jest człowiek.

Zakażenia przenoszone są drogą płciową lub poprzez kontakt 
skóry zainfekowanej wirusem HPV ze skórą zdrową.  



Jak można zarazić się wirusem HPV?

Ryzyko zakażenia występuje od chwili inicjacji seksualnej.

Wg badań zakażeniu ulega 20% młodzieży w ciągu 1 roku od 
rozpoczęcia aktywnego życia seksualnego.

50 % zaraża się w ciągu pierwszych 2 lat od inicjacji.
  



Jak skutecznie zabezpieczyć się przed wirusem HPV?

Nie istnieje lek zwalczający wirusa  po zarażeniu się nim ! 

Tylko profilaktyka szczepienna chroni przed wirusem HPV.



Jak skutecznie zabezpieczyć się przed wirusem HPV?

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego podawana 
jest w dwu schematach :
Wariant pierwszy czyli 2 dawki w odstępie od 5 do 13 miesięcy.
Wariant drugi czyli 3 dawki. 

● Drugie wstrzyknięcie 2 miesiące po pierwszym wstrzyknięciu (nie 
wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od daty podania 
pierwszej dawki)

● Trzecie wstrzyknięcie: 6 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu.



Profilaktyka zakażeń wirusem HPV

Szczepionka podawana jest domięśniowo w 2 lub w 3 dawkach 
w ciągu 6 miesięcy.

Szczepionkę można podać dziewczynkom  i chłopcom  po 
ukończeniu 9 roku życia.



Profilaktyka zakażeń wirusem HPV

● Liczne badania kliniczne prowadzone dla istniejącej od  
2006 r. szczepionki przeciw wirusowi HPV udowodniły jej 
skuteczność oraz bezpieczeństwo.

● Szczepionkę refunduje  ponad 70 państw.

● Stosowana jest w ponad 130 krajach na świecie.



Szczepionka przeciwko wirusowi HPV daje długą i wieloletnią 



●  program w 2021 roku jest skierowany do uczniów 
klas VII szkół podstawowych w Katowicach       

    w roku szkolnym 2020/2021

● Szczepienia refundowane są przez miasto Katowice 
w ramach realizacji „Programu szczepień 

profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w mieście Katowice”



Dziękujemy za uwagę.


