
MASZ PYTANIA? 
ZADZWOŃ LUB NAPISZ
Urząd Gminy Michałowice,
Referat Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Telefon: (22) 350-91-41 lub 42
Email: zdrowie@michalowice.pl

SZCZEPIONKI PRZECIWKO HPV 
TO WARTO WIEDZIEĆ:
l 90-70-90 – to globalna strategia 
eliminacji raka szyjki macicy przyjęta przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO): 
90% kobiet w pełni zaszczepionych przed 
ukończeniem 15. roku życia, 70% kobiet 
poddanych badaniom przesiewowym  
w wieku 35 lat i ponownie w wieku 45 lat 
oraz 90% kobiet leczonych.

l Australia – to światowy lider  
w profilaktyce raka szyjki macicy.  
Dzięki wprowadzonym w 2007 roku 
bezpłatnym szczepieniom dla dziewcząt, 
a od 2013 roku dla chłopców, prognozuje 
się tym kraju całkowite wyeliminowanie 
problemu do 2028 roku.

l 270 mln – tyle dawek szczepionki 
przeciwko HPV podano już na całym 
świecie.

l Szczepienie przeciw HPV jest uznane  
za bezpieczne – szczepionka nie powoduje 
zakażenia wirusem HPV, nie zawiera rtęci 
jako środka konserwującego.

l Żadna szczepionka nie jest skuteczna  
w 100%.

l Szczepionka przeciwko HPV nie chroni 
przed innymi chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. 

l Aby zaszczepić starsze dziewczęta  
i chłopców lub odłożyć szczepienie  
na później, należy skontaktować się  
z lekarzem rodzinnym i samodzielnie 
pokryć koszty szczepienia.

ZASZCZEPIONE  
	 	 	 -	CHRONIONE
CHROŃ DZIECKO 
PRZED WIRUSEM HPV!
Trzyletni Program profilaktyczny  
na lata 2022-2024.
l Rok 2022 - rocznik 2008, 2009  
 - zrealizowane 
l Rok 2023 - rocznik 2009, 2010 
l Rok 2024 - rocznik 2010, 2011

W programie mogą uczestniczyć wyłącznie 
mieszkańcy gminy Michałowice (weryfikacja 
na podstawie karty mieszkańca gminy 
Michałowice lub formularza PIT za ostatni 
rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie 
podatku dochodowego w Michałowicach).

SZCZEPIENIA W CAŁOŚCI 
FINANSOWANE Z BUDŻETU 
GMINY MICHAŁOWICE

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko wirusowi HPV
dziewczynek i chłopców 
z roczników 2009 i 2010

II rok
PLANOWANE  PODANIE  
I DAWKI SZCZEPIONKI 
KWIECIEŃ - CZERWIEC 

2023 R.

REALIZACJI	PROGRAMU	
SZCZEPIEŃ



Szanowni Rodzice!
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołuje większość 
przypadków zachorowań na raka szyjki macicy oraz 
prowadzi do rozwoju nowotworów u mężczyzn. Chrońmy 
nasze dzieci przed takim scenariuszem!

Autorytety medyczne rekomendują, aby szczepienia 
przeciwko HPV w populacjach dziewcząt i chłopców 
w wieku 9-14 lat stały się rutyną. Gmina Michałowice 
dołącza się do tych rekomendacji. 

Rozpoczynamy drugi rok działań w ramach „Programu 
polityki zdrowotnej z zakresu zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)”. 

Program prowadzony w naszej Gminie obejmuje:
 l Edukację dzieci i rodziców
 l Szczepienia dziewcząt i chłopców, 
  będących mieszkańcami  
  Gminy Michałowice, urodzonych 
  w latach 2008, 2009, 2010 i 2011.

Zgłoszenia odbywają się online. Prosimy o wskazanie 
gminnej przychodni POZ, w której chcą Państwo 
zaszczepić swoje dziecko.

Dzieciom podana będzie szczepionka 9-walentna o nazwie 
Gardasil 9 w schemacie dwudawkowym. 

W 2022 roku zaszczepiono 110 dzieci. U żadbego dziecka 
nie wystąpiły Nieporządane Odczyny Poszczepienne. 

Styczeń/luty 2023 roku planujemy przeprowadzić w 
szkołach spotkania z lekarzem dla dzieci z roczników 
2009 i 2010 oraz spotkania dla rodziców w budynku 
Urzędu Gminy. Na szczepienia będzie można się zapisać od 
1 do 31 marca 2023 r., a rozpoczęcie szczepień planujemy  
kwiecień - czerwiec (I dawka) oraz październik - grudzień 
(II dawka).

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne, w całości 
finansowane z budżetu Gminy Michałowice.
Zachęcam do nich nie tylko z racji pełnionego urzędu, 
ale również jako matka.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

CO TO JEST HPV?
l HPV (Human Papillomavirus)  
to wirus brodawczaka ludzkiego.  
Nazwa pochodzi od zmian skórnych 
(brodawek) wywołanych przez wirus.

l Wyróżnia się 150 typów HPV 
chorobotwórczych dla człowieka, 
wśród których typy 16. i 18. należą do 
największego ryzyka i odpowiadają za 70% 
zmian przedrakowych szyjki macicy, raka 
szyjki macicy, a także za nowotwory  
w obrębie szyi i głowy. 

l Do zakażenia HPV dochodzi 
głównie drogą 
płciową i przez 
kontakt skórny, ale 
również u fryzjera, 
kosmetyczki czy na 
basenie.

l Wirus HPV nie 
ma płci. Nosicielami 
mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 

l Zakażenia wywoływane przez wirusa 
HPV zazwyczaj zwalczane są przez układ 
immunologiczny, jednak gdy w organizmie 
utrzymują się HPV o wysokim potencjale 
rakotwórczym, mogą prowadzić do 
rozwoju nieprawidłowych komórek, które 
określa się jako zmiany przedrakowe 
(CIN). Zmiany te po wielu latach mogą się 
przekształcić w nowotwór.

CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ:
l Czym jest rak szyjki macicy?

l Dlaczego warto zaszczepić 
 zarówno dziewczynki jak i chłopców?

l Czy szczepionka, która będzie 
 stosowana w programie jest bezpieczna?

l Jak działa szczepionka przeciwko 
 wirusowi HPV?

l Czy szczepionka ma jakieś  
 działania niepożądane?

l Jakie są przeciwskazania  
 do podania szczepionki?

l Jakie są zasady  
 udziału w programie?

W ramach działań 
informacyjno - 
edukacyjnych 
zostaną 
zorganizowane

SPOTKANIA  
Z	LEKARZEM

WIĘCEJ O HPV, SZCZEPIENIACH  
I PROGRAMIE NA STRONIE:
www.michalowice.pl/programhpv 


