
Komu jest  zalecana szczepionka?

Dlaczego się szczepić tak wcześnie?

Dlaczego jest bezpłatne?

Na czym polega szczepionka?

Szczepionka zastępuje  badania
przesiewowe (cytologia )?

Gdzie się zaszczepić?

Jest przeznaczona dla wszystkich dziewczynek po ukończeniu jedenastu lat.

Dlatego, że odpowiedź immunologiczna w takim przedziale wiekowym jest większa, a dla-
tego pożytek jest maksymalny. Ponadto szczepionka jest bardzo skuteczna, gdy zostaje 
podana przed rozpoczęciem współżycia seksualnego, bo gwarantuje większą ochronę 
przed ewentualnym zakażeniem wirusem HPV.

Szczepienie jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich dziewczynek zamieszkałych w Toskanii 
po ukończeniu jedenastego roku życia do ukończenia  osiemnastu lat. 

Przewiduje trzy iniekcje domięśniowe (w ramię) podane w  przeciągu sześciu miesięcy.

Nie, szczepionka nie zastępuje okresowego badania przesiewowego dotyczącego  
szyjki macicy (cytologia), ale integruje się z programami przedwczesnej diagnozy 
(cytologia i inne).

W punktach szczepień Ośrodków Zdrowia /Usl/ w Toskanii, gdzie zarówno dziewczynki, 
jak i ich rodzice mogą także uzyskać wszystkie konieczne informacje.

Co to jest  wirus  Papilloma (HPV)?

Dlaczego poleca się szczepienie?

Zakażenie przez HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową, która może nastąpić 
także w wyniku kompletnych stosunków seksualnych. Prezerwatywa, której należy zawsze 
używać, nie gwarantuje całkowitej ochrony przed tym wirusem. Około siedemdziesiąt pięć 
procent osób styka się z wirusem HPV co najmniej raz w życiu.

Niektóre typy HPV mogą spowodować obrażenia, które, powoli, mogą się przekształcić 
w formy rakowe szyjki macicy. Wirus HPV jest właśnie odpowiedzialny za nowotwór złośliwy 
szyjki macicy, za pierwszego raka uznanego przez Światową Organizację Zdrowia jako w pełni 
spowodowanego przez zakażenie.

Dlatego, że ta szczepionka zapobiega nowotworowi szyjki macicy spowodowanemu 
w około 75% przypadków przez wirus papilloma szczepów “16” i “18”. Skutki uboczne, 
które mogą ewentualnie się pojawić w wyniku szczepionki (lekkie zaczerwienienie w miejscu 
zastrzyku, a czasami niewielka gorączka),  są znikome i zazwyczaj krótkotrwałe.



To ważna ochrona.
Wystarczy się
zaszczepić na czas.

Dla Twojej córki,
która dorasta,
lepiej się zaszczepić dzisiaj 
niż mieć jutro hpv 

Więcej informacji 

Wszystkie informacje dotyczące programu szczepień  przeciwko Wirusowi Papilloma  (HPV) 
są dostępne na portalu regionalnym www.regione.toscana.it/iointantomivaccino. Można 
dzwonić na zielony numer regionalny 800 556060 (bezpłatny) lub udać się do Urzędów 
Relacji z Petentem Ośrodków Zdrowia w Toskanii. 

AUSL 8   Arezzo 0575 254000 
AUSL 9   Grosseto 800   320651 
AUSL 10  Firenze 840   003003

  199   175955 

AUSL 11  Empoli 0571 7051 
AUSL 12  Viareggio 800   297211

AUSL 1  Massa Carrara  800 565509 
AUSL 2  Lucca  800 869143 
AUSL 3  Pistoia  800 861213 
AUSL 4  Prato  800 017835 
AUSL 5  Pisa  0587 273090 
AUSL 6  Livorno  800 030808
AUSL 7   Siena  0577 767777 
 

Ośrodek  Zdrowia  TelefonOśrodek  Zdrowia  Telefon

www.regione.toscana.it/iointantomivaccino

 ze stacjonarnego

 z komórkowego


