ULOTKA INFORMACYJNA
DLA DZIECI I RODZICÓW

Dobrze wiedzieć!
Komu nie powinno
podawać się szczepionki
przeciwko wirusowi HPV?
Dziewczynki nie powinny przyjmować szczepionki przeciwko wirusowi
HPV w przypadku:
ciężkiej reakcji alergicznej (anafilaksja)
na poprzednią dawkę szczepionki lub którykolwiek
z jej składników,
zajścia w ciążę.
Prosimy o informację, jeżeli Państwa córka choruje lub występuje
u niej podwyższone ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, szczepienie zostanie przełożone na późniejszy termin.

W jaki sposób można chronić
dziewczynki przed rakiem szyjki
macicy, kiedy będą dorosłe?
Szczepionka nie chroni przed wszystkimi typami wirusa HPV wywołującymi raka i na obecnym etapie nie wiadomo przez jak długi
okres szczepionka wykazuje działanie ochronne. Dlatego ważne
jest, by osoby zaszczepione przeciwko HPV również brały udział
w programie przesiewowym. Nie można również wykluczyć, że inne
rakotwórcze typy HPV mogą stać się ważniejszą przyczyną raka niż
te dwa, przeciwko którym chroni szczepionka. Celem jest osiągnięcie
jak najlepszego zabezpieczenia przed rakiem szyjki macicy poprzez
połączenie szczepienia z regularnymi badaniami.

Jeżeli chce się zaszczepić starsze dziewczęta lub odłożyć szczepienie
na później, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym
i samodzielnie pokryć koszty szczepienia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca włączenie szczepionki
przeciwko HPV do narodowego programu szczepień dla dzieci.
Szczepionkę przeciwko HPV włączono do programu szczepień dla
dzieci w szeregu państw, m. in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemczech, Norwegii, Szwecji, Rumunii i USA.
Na całym świecie rozprowadzono 111 milionów dawek szczepionki
przeciwko HPV.
Szczepionka przeciwko HPV składa się ze sztucznie wytworzonych
cząsteczek, które podobne są do części powierzchni wirusa HPV.
Szczepionka jest nieżywa, nie zawiera genu wirusa i nie może
spowodować zakażenia wirusem HPV.
Żadna ze szczepionek w programie szczepień dla dzieci nie zawiera
rtęci jako środka konserwującego, szczepionka przeciwko HPVrównież.
Prezerwatywa nie zabezpiecza w dostatecznym stopniu przed
zarażeniem się wirusem HPV, ponieważ wirus znajduje się również
na obszarach skóry podbrzusza, których nie pokrywa/ chroni
prezerwatywa.
Szczepionka przeciwko HPV nie chroni przed innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Również osoby, które przyjęły
szczepionkę przeciw wirusowi HPV, powinny używać prezerwatyw.

Więcej informacji na temat wirusa HPV,
szczepionki przeciwko wirusowi HPV oraz raka szyjki macicy
można znaleźć w witrynach internetowych
www.hpv.pl
oraz na www.katowice.eu
Opracowanie:
– dr hab. n. med. Bogdan Michalski

Szczepionka przeciwko wirusowi
chroni nas przed

HPV

rakiem szyjki macicy
i nie tylko!
Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
ochroni dziewczynki przed rakiem szyjki macicy, kiedy będą dorosłe.
Ta ulotka ma na celu udzielenie odpowiedzi na kilka częstych pytań
dotyczących szczepionki. Należy ją przeczytać, a następnie wypełnić
dołączony formularz zgody.
Informacje o bezpłatnych szczepieniach przeciwko
wirusowi HPV dziewczynek w wieku 14 lat – uczennic I klas
katowickich szkół gimnazjalnych, rozpoczętych przez miasto
Katowice w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowanego w mieście
Katowice w latach 2014 – 2020”.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Czym jest rak szyjki macicy?

Od wiosny 2014 r. wszystkie dziewczęta w I klasie gimnazjum otrzymają propozycję zaszczepienia się przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Tak, jak w przypadku wszystkich innych szczepień w programie szczepień dla
dzieci, możecie sami zadecydować, czy chcecie Państwo
skorzystać z tej propozycji. Proponujemy wspólne przeczytanie tej ulotki na zebraniu z lekarzem w szkole.
Znajdziecie Państwo w niej informację na temat raka szyjki
macicy oraz dowiecie się, w jaki sposób szczepienie przeciwko wirusowi HPV może chronić młode dziewczęta przed
chorobą w późniejszym okresie życia, a także jakie inne nowotwory i choroby spowodowane są tym wirusem. Wyjaśnia
ona także, w jaki sposób przeprowadzane są szczepienia
i informuje o możliwych działaniach ubocznych szczepionki.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o wirusie HPV
i szczepieniu przeciwko wirusowi HPV, możesz porozmawiać
z lekarzem podczas spotkania w szkole lub pielęgniarką
wykonującą szczepienie.

Jest to bardzo poważna choroba, na którą każdego roku zaczyna
chorować około 500 kobiet w woj. śląskim i ponad połowa umiera
z tego powodu. Choroba rozwija się bezobjawowo i jeżeli kobieta
nie wykonuje regularnych badań cytologicznych to rozpoznanie następuje bardzo późno, a szanse na dłuższe przeżycie spadają do 30%.
Leczenie raka szyjki macicy jest długie, ciężkie i obarczone wieloma
powikłaniami.

Czym jest wirus HPV?
Czynnikiem odpowiedzialnym za raka szyjki macicy jest wirus
o nazwie wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Istnieje dużo typów
wirusa HPV, ale dwa najbardziej powszechne to HPV-16 i HPV-18.
W Polsce właśnie te dwa typy wirusa są przyczyną ok. 70% wszystkich
przypadków zachorowań na raka szyjki macicy.
Wymienione typy wirusa są także odpowiedzialne za raka prącia,
pochwy, sromu, odbytu oraz części przypadków raka gardła, krtani,
migdałków, oskrzela i przełyku.
Wirusem HPV można się bardzo łatwo zarazić poprzez współżycie
płciowe i zwykle nie wywołuje on żadnych objawów. Większość
kobiet i mężczyzn w ciągu swego życia zostaje zarażona wirusem
HPV, a okresem największego narażenia jest wiek pomiędzy
16 a 28 rokiem życia.
W większości przypadków infekcja wirusem HPV przechodzi
samoistnie. Jeżeli zakażenie ma charakter przewlekły, może
dojść do powstania zmian przedrakowych, które nieleczone mogą
doprowadzić do rozwinięcia się raka szyjki macicy.

Czym są brodawki płciowe?
Niektóre typy HPV mogą spowodować pojawienie się brodawek
na narządach płciowych i   wokół odbytu, jednakże te typy wirusa nie
wywołują raka. Prawie wszystkie przypadki brodawek płciowych powoduje wirus HPV 6 lub 11 i najczęściej występuje on u osób młodych.

Jaka szczepionka
jest stosowana w celu ochrony
przed wirusem HPV?
Szczepionką przeciwko wirusowi HPV oferowaną młodym dziewczętom
w Katowicach jest SILGARD®. Jest to szczepionka czterowalentna,
tzn. działa przeciwko czterem typom wirusa – HPV16, HPV18, HPV6
i HPV11. Chroni ona przed typami wirusa HPV odpowiedzialnymi
za 7 spośród 10 przypadków raka szyjki macicy, a także przed brodawkami płciowymi. W 95% zapobiega rozwojowi zmian przednowotworowych na szyjce macicy.

Jak działa szczepionka
przeciwko wirusowi HPV?
Szczepionka działa w taki sam sposób jak inne powszechnie stosowane
szczepionki. Organizm odpowiada na nią produkując przeciwciała,
które wspomagają układ odpornościowy w zwalczaniu zakażenia
wirusem HPV. Szczepionka ta nie powoduje zakażenia wirusem HPV
ani raka.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że szczepionka po 8 latach
od szczepienia, w dalszym ciągu ma działanie ochronne. Okres ochrony śledzony jest dokładnie przez służby medyczne.

W jaki sposób
odbywa się szczepienie?
Szczepionkę wstrzykuje się poprzez cienką igłę w ramię. Do całkowitego zaszczepienia potrzebne ci są 3 dawki w ciągu 6-12 miesięcy.
Zwykle drugą dawkę podaje się po 2 miesiącach od otrzymania pierwszej, a ostatnią dawkę po 6 miesiącach od podania dawki pierwszej.
Przed szczepieniem pielęgniarka spyta cię, czy jesteś zdrowa i czy
występowały u ciebie reakcje na inne szczepionki. Pamiętaj, by poinformować, czy zażywasz lekarstwa i czy masz alergię lub inne
problemy zdrowotne.
Szczepienie jest bezpiecznie, nawet gdy jesteś przeziębiona lub
nie czujesz się całkiem dobrze. Natomiast w razie poważnej choroby i gorączki powyżej 38 stopni, zwykle odkłada się szczepienie
na później.

Czy szczepionka przeciwko
wirusowi HPV jest bezpieczna?
Tak, udowodniono, że ta szczepionka jest bardzo bezpieczna. Na całym świecie podano do tej pory 111 milionów dawek.
Szczepionka SILGARD® może zostać podana równocześnie z innymi
szczepionkami np. Tdap (szczepionką przeciwko tężcowi, błonicy oraz
krztuścowi) i MMR (szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce).
Szczepionka HPV została przetestowana w obszernych badaniach
międzynarodowych i dopuszczona do użycia przez Polski Inspektorat
Farmaceutyczny. Tego rodzaju autoryzacja opiera się na gruntownej
ocenie skutków i zagrożeń związanych ze szczepieniem.

Czy szczepionka ma jakieś
działania niepożądane?
Mogą wystąpić pewne łagodne działania niepożądane, w tym: ból,
zaczerwienienie lub opuchlizna ramienia w miejscu podania szczepionki, które mogą przekształcić się w zapalenie, ból głowy, zawroty
głowy, nudności i/lub lekka gorączka.
Można je leczyć za pomocą paracetamolu lub ibuprofenu. Do rzadziej
występujących zdarzeń niepożądanych należą swędząca wysypka
lub pokrzywka. Podobnie jak w przypadku większości szczepionek,
ciężkie reakcje alergiczne są bardzo rzadkie. Jak zwykle w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem.
Przed przyjęciem kolejnej dawki szczepionki należy poinformować
zespół ds. szczepień o wystąpieniu ciężkiej reakcji po poprzedniej
dawce szczepionki lub jakichkolwiek zmianach w historii medycznej
Państwa córki.

