
Oświadczenie złożone 

przez senator Alicję Chybicką 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 czerwca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jest to oświadczenie w związku z przedłożonym Panu Ministrowi wnioskiem o wykonywanie wpisanego 

do Narodowej Strategii Onkologicznej szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, HPV, wraz z 

propozycją profilaktycznego programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV w latach 

2022–2030. 

Wirus HPV wywołuje wiele groźnych nowotworów, takich jak rak szyjki macicy, głowy czy szyi. W skali 

roku na nowotwory wywołane przez wirusa HPV chorują tysiące Polek i Polaków. Wielu z nich przegrywa tę 

walkę. Skuteczność szczepień przeciwko HPV sięga 100%, dlatego jest to najlepsza metoda zapobiegania 

zakażeniu. Powszechny program szczepień może w ciągu kilku lat dać zauważalne efekty i praktycznie wye-

liminować zachorowania na raka szyjki macicy i inne nowotwory. Refundacja szczepień przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego, HPV, wskazana została w Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030, 

NSO. Według tego dokumentu jeszcze w 2021 r. rozpocząć ma się proces szczepień przeciwko HPV dziew-

cząt w wieku dojrzewania. W roku 2021 podjęte mają zostać także działania związane z realizacją progra-

mów edukacyjnych i kampanii społecznych na temat korzyści zdrowotnych wynikających ze szczepienia 

przeciwko HPV. 

W związku z powyższym zwrócono się do Pana Ministra o rozpoczęcie prac mających na celu utworzenie 

nowego świadczenia gwarantowanego – profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie szczepień prze-

ciwko HPV. 

Szanowny Panie Ministrze, jestem głęboko przekonana o skuteczności szczepień przeciwko HPV. W tym 

miejscu pragnę podkreślić, że we Wrocławiu od lat jest program szczepień przeciwko HPV, finansowany 

z budżetu miasta, dla dziewcząt w wieku dojrzewania, a od ponad roku – dla chłopców. 

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra prośbę o wzięcie pod uwagę przedstawionych argu-

mentów, ale też faktycznych efektów wprowadzonego w życie projektu i wpisanie do kalendarza szczepień 

finansowanych z budżetu państwa szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, HPV. 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Chybicka 

 
 


