
 

Program profilaktyki zaka żeń wirusem brodawczaka ludzkiego 

HPV na lata 2011 – 2015 

� Cel główny programu: 

• zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy poprzez 

prowadzenie  kampanii informacyjno-edukacyjnej w szkołach oraz wykonanie w 

każdym roku obowiązywania Programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi 

HPV (6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt w wieku 12 lat, uczennic klas szóstych 

szkół podstawowych, mieszkanek Gminy Raszyn.  

� Cele szczegółowe programu: 

• Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży w zakresie ryzykownych zachowań  

oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. 

• Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstaniu. 

• Podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna). 

• Popularyzowanie wśród młodzieży nawyku systematycznego wykonywania badań w kierunku wczesnego wykrywania  

chorób nowotworowych. 

 

� Programem obj ęte są dziewcz ęta 12 letnie, uczennice klas szóstych szkół podstaw owych w ka żdym  

roku obj ętym programem tj.:  

1) w roku  2011  rocznik   1999 –  84 dziewczynki  

2) w roku  2012  rocznik   2000 – 104 dziewczynki 

3) w roku  2013  rocznik   2001 – 106 dziewczynek 

4) w roku  2014  rocznik   2002 – 110 dziewczynek 

5) w roku  2015  rocznik   2003 – 111 dziewczynek 

 



 

Wirus brodawczaka ludzkiego  HPV (Human Papilloma Virus) jest jedną z najpowszechniej występujących na świecie chorób 

przenoszonych drogą płciową. Ma wysoki potencjał zakaźny. Do zakażenia może dojść nawet poprzez kontakt ze skórą okolic intymnych 

partnera. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażenia HPV są ryzykowne zachowania seksualne w tym: wczesne rozpoczęcie współżycia 

seksualnego, duża liczba partnerów, niski poziom higieny intymnej, a także czynniki dodatkowe, jak: długotrwała antykoncepcja 

hormonalna, palenie tytoniu oraz duża liczba przebytych porodów. 

Rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka pokrywającego szyjkę lub kanał szyjki macicy. Z jego 

powodu co dwie minuty na świecie umiera jedna kobieta. W kraju każdego dnia o chorobie dowiaduje się 10 Polek, połowa z nich umiera.  

Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.  

W ostatnich latach wśród przyczyn zgonów Polek z powodu nowotworów złośliwych pierwsze miejsce zajmuje rak płuc, drugie i trzecie rak 

piersi i jelita grubego. Rak szyjki macicy zajmuje ósme miejsce. 

Choroba przebiega podstępnie. W pierwszym okresie nie powoduje niepokojących objawów. Jej rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki 

badaniom cytologicznym. Od chwili zakażenia do rozwoju raka inwazyjnego mija 5-10 lat. Teoretycznie to wystarczająco dużo czasu,  

aby wykryć chorobę w stadium, w którym jest w pełni uleczalna. W Polsce jednak zbyt rzadko dochodzi do wykrywania zmian na tym etapie 

choroby.  

Najskuteczniejsz ą form ą profilaktyki raka szyjki macicy jest poł ączenie regularnie wykonywanych bada ń 

cytologicznych oraz szczepienia. Prowadzone od kilk u lat badania wskazuj ą na ograniczenie liczby zaka żeń wirusem 

HPV, obserwowane po zastosowaniu szczepionki. Wdro żenie wieloletniego programu edukacyjnego poł ączonego  

ze szczepieniem przeciwko HPV w populacji dziewcz ąt, które s ą jeszcze przed inicjacj ą seksualn ą pomo że obni żyć  

w przyszło ści zachorowalno ść na raka szyjki macicy u kobiet. 

 

 


