
Do rodziców  
___________ 

 
 

 
Przedmiot: Zaproszenie do szczepienia przeciwko WIRUSOWI PAPILLOMA (HPV) celem 
profilaktyki nowotworu złośliwego raka szyjki macicy. 
 
Drodzy rodzice, 

 
Zarezerwowaliśmy Wam wizytę w celu zaoferowania Waszej córce szczepionki przeciwko   
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 

Wizyta mająca na celu podanie ___________dawki szczepionki jest zarezerwowana na 

dzień ________________o godzinie ___________ w punkcie szczepień położonym w 

______________________________________________________________________ 

W przypadku niemożliwości przyjścia  w tym dniu, i/lub, aby uzyskać więcej informacji, 

proszę dzwonić pod n. _______________________ 

Małoletnia musi być pod opieką jednego z rodziców. Jeżeli rodzic nie może być 
obecny, może udzielić pisemnego upoważnienia zastępcy. W upoważnieniu, podpisanym przez 
rodzica, należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do przyprowadzenia małoletniej. 
Ponadto jest wymagana kserokopia dokumentu tożsamości rodzica.  Przypominamy, aby 
przynieść książeczkę szczepień.  

Jeżeli Wasza córka została już zaszczepiona w innej placówce, prosimy o 
poinformowanie tego Ośrodka  o dacie szczepienia w celu zarejestrowania w kartotece.  

 
Aby szczepienie było świadomym gestem, w interesie zdrowia Waszej córki, korzystamy z 
okazji, by podać kilka istotnych informacji.  

Nowotwór szyjki macicy, który corocznie dotyka we Włoszech tysiące kobiet, jest 
spowodowany przez bardzo  rozpowszechniony  wirus, wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).  

Szczepy 16 i 18 tego wirusa  (najbardziej rozpowszechnione i niebezpieczne), mogą 
wywołać zmiany, które, jeżeli nie zostaną wykryte i leczone, mogą spowodować, z biegiem 
czasu, infekcję odpowiedzialną za nowotwór złośliwy szyjki macicy. 

Dzisiaj, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, do zarażenia którym dochodzi z 
reguły zaraz po rozpoczęciu współżycia płciowego, nie ma żadnej terapii; szczepionka stanowi 
więc skuteczną broń mającą na celu przeciwdziałanie zakażeniu. Dlatego Region Toskanii, 
poprzez  Regionalne Służby Zdrowotne,  oferuje wszystkim dorastającym dziewczynkom 
zamieszkałym w Toskanii, po ukończeniu jedenastego roku życia,  możliwość bezpłatnego 
szczepienia. 

Szczepionka jest szczególnie korzystna dlatego, że: 

- Gwarantuje skuteczną obronę przed ewentualnym zakażeniem wirusem HPV, które 
następuje zazwyczaj zaraz po rozpoczęciu aktywności seksualnej, co waha się w 
zależności od zasad zachowania poszczególnych osób;  

- Odpowiedź obrony immunologicznej w dwunastym roku życia jest większa od tej, 
którą zaobserwowano u dziewcząt i kobiet w innym przedziale wiekowym. 

Czekanie ‘jeszcze kilka lat'  bo ‘moja córka jest jeszcze  mała’ może być błędne, gdyż traci 
się możliwość uzyskania doskonałej odpowiedzi na szczepienie, a przez to pewnego 
zabezpieczenia  przed każda możliwością zarażenia. 

 



 

Przed wprowadzeniem szczepionki przeciwko HPV, okresowe badania przesiewowe 
(cytologia) były jedynym narzędziem do dyspozycji w ramach profilaktyki, które pozwoliło na 
przedwczesne rozpoznanie zmian spowodowanych przez wirus Papilloma  (HPV). Dzisiaj 
połączenie szczepionki i cytologii stanowi najskuteczniejszy kompletny sposób  profilaktyki 
raka szyjki macicy. 

Należy tu sprecyzować, że szczepienie wspomaga, ale nie zastępuje okresowego badania 
przesiewowego (cytologia), które jest obecnie zalecane, co  3 lata, kobietom w przedziale 
wiekowym od 25 do 64 lat.  

Szczepionka jest bezpieczna.  Ewentualne łagodne skutki uboczne, które mogą 
nastąpić po szczepieniu, (napuchnięcie i zaczerwienienie w miejscu iniekcji, ogólne złe 
samopoczucie, lub czasami niewielka gorączka) ustają samoistnie beż żadnej konsekwencji w 
ciągu kilku dni.   

Szczepionka musi być odłożona w wypadu ostrych chorób z gorączką. 

Przeciwwskazania do szczepienia to ciąża i poważne uczulenie na lekarstwa i/lub 
składniki szczepionki  (podłoże składników), o czym należy powiadomić personel medyczny. 

Więcej informacji można uzyskać  u Pediatry lub Lekarza rodzinnego albo w punktach 
szczepień  Publicznych Ośrodków Higieny Zdrowia USL. 

 

Dodatkowe informacji są dostępne także na akredytowanych portalach internetowych:   

http://www.regione.toscana.it/iointantomivaccino 

 


