
 

 

 
 

 

 

SZCZEPIONKA PRZECIWKO WIRUSOWI HPV:  
Informacje dla Rodziców

Jako rodzice robicie wszystko, co w Waszej mocy, aby chronić zdrowie swoich dzieci teraz i w przyszłości.  
Czy wiecie, że można je chronić przed kilkoma rodzajami raka za pomocą szczepienia przeciwko HPV?

Co to jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)? Jakie są objawy?

Czy jest na to lekarstwo? Jak można zapobiegać zakażeniu wirusem HPV?

Czy szczepionka przeciwko HPV jest bezpieczna? Co jeśli nie stać nas na szczepionkę?

Kto powinien otrzymać szczepionkę przeciwko HPV? Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, 
to grupa powszechnie występujących 
wirusów, atakujących zarówno chłopców, 
jak i dziewczęta. HPV może powodować 
raka odbytu i jamy ustnej/gardła. Może 
również powodować raka szyjki macicy, 
sromu i pochwy u kobiet, a u mężczyzn 
raka prącia. Różne typy HPV mogą 
powodować kłykciny kończyste narządów 
płciowych.

Mimo że większość osób nie ma żadnych objawów, wirus HPV 
nadal może się rozprzestrzeniać przez kontakt podczas każdego 
rodzaju aktywności płciowej z osobą zakażoną.
Większość osób w pewnym momencie życia zostanie zakażona. 
Zakażenie wirusem HPV występuje najczęściej u starszych 
nastolatków i młodszych dwudziestolatków.

v Obecnie zakażonych wirusem HPV jest około 79 milionów 
Amerykanów.  

  

v Każdego roku zakaża się około 14 milionów osób

Szczepionka jest zalecana dla chłopców i dziewcząt w wieku od 11 
do 12 lat, ponieważ:

v Reakcja odpornościowa na szczepionkę przeciwko HPV jest 
lepsza u dzieci w tym wieku niż u nastolatków.

v Dziecko powinno być całkowicie zaszczepione, zanim 
zostanie narażone na kontakt z wirusem.

Szczepienie ochronne można wykonać w wieku od 13 
do 26 roku życia.* W przypadku dzieci najważniejsze jest, aby wszystkie 
ukończyły serię szczepień przeciwko HPV. Nastolatki i młode osoby 
dorosłe, które nie rozpoczęły lub nie ukończyły serii szczepień przeciwko 
HPV powinny umówić się na wizytę już dziś, aby się zaszczepić.
Kobiety w ciąży i każda osoba, która kiedykolwiek miała 
zagrażającą życiu reakcję alergiczną na jakikolwiek ze składników 
szczepionki lub na poprzednią dawkę nie powinny przyjmować 
szczepionki.

v Twój dostawca usług medycznych

v New Jersey Department of Health
    www.nj.gov/health/cd/vpdp.shtml

v Centers for Disease Control and Prevention 
    www.cdc.gov/hpv

v Vaccines for Children (VFC) Program
    www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/qa-

flyer.html

Szczepionka jest bardzo 
bezpieczna.  Skutki 
uboczne są zazwyczaj 
łagodne i mogą 
obejmować ból rąk, 
gorączkę i ból głowy.

Rodziny, które potrzebują pomocy w zapłaceniu za szczepionki 
powinny zapytać swojego dostawcy usług medycznych o 
program Vaccines for Children (VFC, „Szczepionki dla dzieci”).  
Program VFC zapewnia szczepionki dla nieubezpieczonych i 
niedoubezpieczonych dzieci poniżej 19 roku życia.  Rodzice mogą 
być zmuszeni do uiszczenia opłat administracyjnych i za wizyty w 
gabinecie.  Więcej informacji można uzyskać w NJ VFC pod 
numerem (609) 826-4862.

Nie ma lekarstwa na HPV, ale są sposoby leczenia problemów 
zdrowotnych wywoływanych przez HPV, takich jak kłykciny 
kończyste narządów płciowych i niektóre nowotwory. Większość 
zakażeń ustępuje samoistnie, ale nie można przewidzieć, u których 
osób wystąpi rak lub inne problemy zdrowotne. Zapobieganie jest 
lepsze niż leczenie.

Szczepienie przeciwko HPV to seria zastrzyków podawanych w 
ciągu kilku miesięcy. Ukończenie serii szczepień jest ważne, aby 
zapewnić maksymalną ochronę przed nowotworami wywoływanymi 
przez wirusa HPV. Ponad 90% nowotworów wywołanych przez 
HPV można zapobiec szczepieniem przeciwko HPV. Chroni 
to również przed typami HPV, które powodują większość kłykcin 
kończystych narządów płciowych. 

Polish — C2804*	 Niektóre	osoby	dorosłe	w	wieku	od	27	do	45	lat	mogą	zdecydować	się	na	szczepienie	przeciwko	wirusowi	HPV	na	podstawie	rozmowy	z	lekarzem,	jeśli	nie	zostały	odpowiednio	zaszczepione,	gdy	były	młodsze.


