Informacje o szczepionce przeciw wirusowi HPV
Informacja dla rodziców i opiekunów
Szczepionka przeciwko wirusowi HPV chroni przed rakiem szyjki macicy.
Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) chroni dziewczęta przed
wystąpieniem raka szyjki macicy w wieku dorosłym. Ta broszura zawiera dane faktyczne oraz
odpowiedzi na pytania. Należy ją przeczytać, a następnie wypełnić dołączony formularz zgody.
Czym jest rak szyjki macicy?
Jest to nowotwór szyjki macicy, wejścia do macicy u kobiet.
Każdego roku w Irlandii ponad 6500 kobiet wymaga leczenia szpitalnego z powodu stanu
przedrakowego szyjki macicy, u 300 kobiet pojawia się ten nowotwór, a 90 kobiet z jego powodu
umiera. Rak szyjki macicy jest wywoływany przez wirusa HPV.
Czym jest wirus HPV?
HPV to inaczej wirus brodawczaka ludzkiego. Istnieje ponad 100 typów takiego wirusa. Większość
ludzi w ciągu swojego życia zostaje zainfekowana wirusem HPV na skutek kontaktu seksualnego.
Znaczna część tych zakażeń nie wymaga leczenia, ale mogą one powodować występowanie brodawek
na narządach płciowych. Brodawki na narządach płciowych są objawem zakażenia wirusem HPV.
U niektórych kobiet wirus HPV powoduje zmiany w szyjce macicy (stan przedrakowy), który może
rozwinąć się do raka szyjki macicy.
„Jeśli dostałabym szczepionkę przeciwko wirusowi HPV nie musiałabym żyć z nieuleczalnym
rakiem szyjki macicy. Apeluję do każdego czytającego to rodzica o zaszczepienie swojej córki.
Szczepionka przeciwko wirusowi HPV ratuje życie“.
Laura Brennan, działaczka na rzecz szczepień przeciwko HPV
Jaka szczepionka jest podawana w ramach szkolnego programu ochrony przed wirusem HPV?
Szczepionka nosi nazwę Gardasil i chroni przed typami wirusa HPV, które odpowiedzialne są za
7 z 10 przypadków raka szyjki macicy. Chroni ona także przed brodawkami na narządach płciowych.
Jak działa szczepionka przeciwko wirusowi HPV?
Podobnie jak inne szczepionki, jest ona podawana w postaci zastrzyku w ramię.
Ciało reaguje na szczepionkę, wytwarzając przeciwciała, które pomagają układowi odpornościowemu
w walce z wirusem HPV. Szczepionka ta nie powoduje zakażenia wirusem HPV ani raka.
Komu oferujemy szczepionkę?
Przyjęcie szczepionki przeciwko wirusowi HPV będzie oferowane wszystkim dziewczynkom idącym
do pierwszej klasy gimnazjum.
Dziewczynki zostaną zaszczepione w szkole przez zespół HSE ds. szczepień.
Dlaczego dziewczynkom proponuje się tę szczepionkę w pierwszej klasie?
Oferujemy szczepionkę dziewczętom uczęszczającym do pierwszej klasy, ponieważ szczepionka
działa najlepiej, kiedy podana zostanie w tym wieku. Szczepionka zaczyna chronić dziewczęta,
zanim osiągną dorosłość, gdy mogą być narażone na wirusa HPV.
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Ile dawek należy podać?
Do wykształcenia pełnej ochrony konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki. Pierwszą dawkę
podajemy w szkole od września, a drugą – od marca. Dziewczęta w wieku 15 lat i starsze muszą
otrzymać trzy dawki szczepionki.
Czy szczepionka działa?
Tak. W Australii, Szwecji i Finlandii szczepionka zapobiega rakowi szyjki macicy w 3 na 4 przypadkach
stanu przedrakowego. W Wielkiej Brytanii wskaźnik zakażeń wirusem HPV spadł o 90%, ponieważ 9 na
10 dziewcząt otrzymało odpowiednią szczepionkę.
„Bardzo się cieszę, że mama zaszczepiła mnie kilka lat temu. Im jestem starsza, tym lepiej
zdaję sobie sprawę, jakie to dla mnie ważne“.
Sarah, 16 lat
Czy szczepionka jest bezpieczna?
Tak. Od ponad 13 lat bezpieczeństwo szczepionki przeciwko wirusowi HPV było ściśle monitorowane
i często analizowane przez wiele organizacji międzynarodowych, w tym:
• Światową Organizację Zdrowia (WHO)
• Europejską Agencję Leków (EMA) oraz
• Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w Stanach Zjednoczonych.
Wszystkie międzynarodowe organizacje stale informowały, że szczepionka jest bezpieczna i nie ma
znanych, długookresowych działań niepożądanych.
Komu nie powinno podawać szczepionki przeciwko wirusowi HPV?
Dziewczynki nie powinny przyjmować szczepionki przeciwko wirusowi HPV w przypadku:
• ciężkiej reakcji alergicznej (anafilaksji) po podaniu poprzedniej dawki szczepionki,
• zajścia w ciążę.
Prosimy o informację, jeżeli Państwa córka choruje lub występuje u niej podwyższone
ryzyko krwawienia.
Należy przełożyć podanie szczepionki przeciwko wirusowi HPV, jeśli dziecko jest chore i ma
wysoką gorączkę.
„Zalety szczepionki przeciwko wirusowi HPV są ogromne. Może ona zapobiec rakowi
szyjki macicy. Dlatego cieszę się, że zaszczepiłam swoje córki“.
Karina Butler, profesor pediatrii, Our Lady’s Hospital, Crumlin
Ponad 240 000 dziewcząt w Irlandii i 100 milionów ludzi na całym świecie otrzymało szczepionkę
przeciwko wirusowi HPV.
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Czy szczepionka może wywołać działania niepożądane?
Działania niepożądane, jeśli wystąpią, zazwyczaj mijają po jednym lub dwóch dniach. Należą do nich:
• przypadki omdleń dziewczynek po podaniu zastrzyku. Należy zalecić dziewczętom siedzenie przez
15 minut po podaniu szczepionki, aby uniknąć omdleń.
• 1 na 10 dziewczynek doświadcza bólu, opuchlizny i zaczerwienienia w miejscu podania szczepionki
i/lub bólu głowy.
• w 1 na 100 przypadków wystąpiły nudności, ból w miejscu podania szczepionki i niewielka gorączka.
Aby złagodzić ból, można podać dziecku paracetamol lub ibuprofen.
• w 1 na 1000 do 1 na 10 000 przypadków wystąpiła swędząca wysypka lub pokrzywka.
• w 1 na 10 000 do 1 na 10 000 przypadków wystąpił świszczący oddech (skurcz oskrzeli).
• w 1 na milion przypadków wystąpiła ciężka reakcja alergiczna.
Jak zwykle w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Przed kolejną dawką szczepionki należy poinformować zespół odpowiedzialny za szczepienie
o jakichkolwiek zmianach w wywiadzie medycznym córki.
„Informacje HSE na temat szczepionki przeciwko wirusowi HPV należą do najlepszych
i najbardziej szczegółowych ze wszystkich krajów“.
Robb Butler, kierownik działu ds. szczepień, Światowa Organizacja Zdrowia, Europa
Nie ma znanych długookresowych działań niepożądanych związanych ze szczepionką
przeciwko wirusowi HPV.
Czy szczepionka przeciwko wirusowi HPV może być podawana w tym samym czasie,
co inne szczepionki?
Szczepionka przeciwko wirusowi HPV może być podawana w tym samym czasie, co szczepionka
Tsap (przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi) oraz MenC (przeciwko meningokokom).
W przypadku wyrażenia zgody na podanie tych szczepionek w trakcie każdej wizyty szczepionki
zostaną podane w inne ramię.
Co, jeśli dziewczynka nie otrzyma w terminie drugiej dawki szczepionki?
Dziecko i tak będzie mogło otrzymać szczepienie. HSE zaoferuje zaszczepienie dziecka w klinice HSE.
Co mam zrobić dalej?
Prosimy wypełnić załączony formularz zgody i zanieść go do szkoły. Zgoda obejmuje obie dawki
szczepionki na wirusa HPV.
„Wskaźniki występowania wirusa HPV w Szkocji spadły o ponad 90%, ponieważ 9 na 10 dziewcząt
otrzymuje szczepionkę przeciwko wirusowi HPV“.
Kevin Pollock, Health Protection Scotland
„Przeczytałam wszystkie fakty i zdecydowałam, że podam mojej córce szczepionkę przeciwko
wirusowi HPV. Ufam, że da jej to ochronę na całe życie“.
Mary, matka
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Dostanę jakiś dowód podania szczepionki?
Każda dziewczynka otrzyma książeczkę szczepień ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
szczepienia przeciwko wirusowi HPV.
Co dzieje się z rejestrem szczepień w HSE?
HSE przekaże informacje na temat szczepienia Państwa córki przeciwko wirusowi HPV do jej
karty szczepień.
Chcielibyśmy również przekazać jej dane do CervicalCheck — krajowego programu badań
przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, aby połączyć dane z obu rejestrów.
Wszystkie takie dane będą traktowane jako całkowicie poufne.
Czy dziewczęta będą chronione przed wszystkimi nowotworami szyjki macicy w wieku dorosłym?
Mimo iż szczepionka chroni przed 7 spośród 10 przypadków raka szyjki macicy, jednak nadal jest
bardzo ważne, aby dorosłe kobiety regularnie wykonywały badania cytologiczne. Właśnie dlatego
udostępnimy dane dotyczące szczepienia córki na potrzeby CervicalCheck — krajowego programu
badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
Więcej informacji na temat badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy dla osób dorosłych
znajduje się na stronie: www.cervicalcheck.ie
„Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowanie zaleca szczepienie przeciwko wirusowi HPV,
aby zapobiec rakowi szyjki macicy“.
Robb Butler, kierownik działu ds. szczepień, Światowa Organizacja Zdrowia, Europa
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy omówić je z członkiem szkolnego zespołu
ds. szczepień HSE, pielęgniarką środowiskową lub lekarzem rodzinnym.
Wiele informacji, w tym filmy i opracowania dotyczące szczepionki opisujące, w jaki sposób
ratuje ona życie i jak bardzo doskonałe jest bezpieczeństwo jej stosowania, można znaleźć
na stronie internetowej www.hpv.ie.
Zatwierdzone informacje (ulotkę dla pacjenta) na temat szczepionki można znaleźć na
stronie internetowej www.hpra.ie lub skanując kod QR.

@hseimm
#ProtectOurFuture
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