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W imieniu szesnastu organizacji pacjentów z całej Polski, 27 maja 2021 złożyliśmy na 

ręce Pana Ministra apel o wprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień 

przeciwko HPV, z nadzieją przyjęło deklarację rozpoczęcia jeszcze w  tym roku programu 

bezpłatnych szczepień. Dzięki tej decyzji Polska jako ostatni kraj w Unii Europejskiej ma 

szansę, po wielu latach, dołączyć do krajów prowadzących działania na rzecz eliminacji 

nowotworów będących skutkiem zakażenia HPV.  

Bardzo cieszy nas deklaracja objęcia szczepieniami  od razu dwóch roczników 

dziewcząt i chłopców, co pozwoli wyrównać zaległości wynikające z opóźnienia we 

wprowadzaniu programu, z  drugiej jednak strony niepokoi brak konkretnych informacji na 

temat planowanych działań edukacyjnych wyboru szczepionek, co może mieść znaczący 

wpływ na poziom wyszczepialności. 

 W tym kontekście ogromnym zaskoczeniem i powodem do niepokoju jest 

opublikowana 27 grudnia 2022 r. opinia Rady Przejrzystości AOTMiT, która sugeruje 

równoważność dostępnych na rynku szczepionek. Jako pacjenci onkologiczni, którzy 

przechodzili trudy leczenia  choroby nowotworowej, chcemy aby nasze dzieci uniknęły  

w przyszłości zachorowań na nowotwory związane różnymi typami HPV. Rodzice dzieci, są 

świadomi tego, że niemal wszystkie kraje europejskie realizują szczepienia przeciwko 

wirusowi HPV za pomocą szczepionki zapewniające najszerszy możliwy zakres ochrony. 

Również kraje z naszego regionu (Węgry, Słowacja, Czechy, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia), 

które przeznaczają podobne środki na ochronę zdrowia jak Polska zdecydowały, że takie 

podejście się opłaca. Wiemy również, że wszystkie samorządy terytorialne w Polsce 

realizujące Programy Polityki Zdrowotnej dotyczące profilaktyki HPV oferują darmowe 

szczepienia przy zastosowaniu szczepionki o najszerszym zakresie ochrony (9-walentnej).  

Wydaje nam się nieracjonalne, by  wdrażając program bezpłatnych szczepień ograniczyć się 

do zapobiegania jedynie rakowi szyjki macicy, nie decydując się na ochronę przed  innymi 

nowotworami HPV-zależnymi. 
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Wobec powyższego wydaje się, że opinia AOTMiT pozostaje w sprzeczności  

z doświadczeniami międzynarodowymi oraz krajowymi, a przede wszystkim opiniami 

klinicystów, wirusologów, konsultantów krajowych, wielokrotnie  wygłaszanymi publicznie.  

             W imieniu ponad dziesięciu tysięcy Polek i Polaków corocznie dotkniętych tragiczną 

informacją o nowotworze wywołanym wirusem HPV, apelujemy o wprowadzenie w Polsce 

najskuteczniejszej ochrony przed konsekwencjami tych zakażeń. Niższa cena szczepionki nie 

może być argumentem za jej wprowadzeniem. W przetargu powinny przeważyć wnioski  

z analizy farmakoekonomicznej, uwzględniającej powiązanie ceny z wartością szczepionki, 

czyli zakres jej działania na liczbę onkogenów i czas objęcia ochroną. Wiemy, że nie były ze 

względów etycznych prowadzone badania kliniczne porównujące wartość szczepionek 2, 4  

i 9 walentnych. Z pewnością istnieją dane statystyczne z różnych krajów, które pokazują jaka 

szczepionka ma najszerszy zakres i czas działania i do tych danych powinien sięgnąć AOTMiT.  

           Szczepienia  to inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń, wiemy to doskonale z historii 

takich chorób jak gruźlica czy polio. Jeśli mamy dokonać takiej inwestycji w zdrowie, zróbmy 

to w sposób najbardziej racjonalny, aby nie okazało się, że po krótkim czasie, musimy jeszcze 

raz doszczepiać już zaszczepione osoby lub że duża grupa pacjentów zachorowała, bo była 

zarażona onkogenami, przed którymi szczepionka nie chroniła. 

          Prosimy Pana Ministra o danie możliwości korzystania z najlepszych dostępnych opcji 

ochrony przed nowotworami.  Niech wprowadzany program dorównuje standardom 

międzynarodowym, niech zapewni   najlepszą dostępną ochronę Polakom, ale także  niech  

będzie sukcesem dla naszego  państwa – niech umożliwi  osiągnięcie założeń  Narodowej 

Strategii Onkologicznej.  

         Korzystając z okazji chciałabym kolejny raz podkreślić naszą otwartość na 

współdziałanie z Panem Ministrem w zakresie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki 

HPV.  
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