
WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK 
  

Zajęcia dla młodzieży SOSW dla Niesłyszących  

dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy.  



O CZYM BĘDZIE TO SPOTKANIE? 
Dowiemy się: 

 Co to jest wirus HPV? 

 Jak można zakazić się HPV? 

 Jakie są objawy zakażenia? 

 Co zrobić, aby uchronić się przed zakażeniem? 

 



Co to jest wirus HPV? 
 HPV to ludzki wirus brodawczaka, którym możemy 

się łatwo zarazić przez kontakty seksualne. 



Co to jest wirus HPV? 

 

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, 

   że obecnie na świecie około 20% ludzi jest 
zakażonych wirusem HPV.  

 

 Wśród zakażonych aż 50% stanowią kobiety  
i mężczyźni w wieku 15-25 lat. 



Dlaczego wirus HPV jest groźny dla 
człowieka? 

 

 Wirus ten jest groźny, ponieważ może być przyczyną 
rozwoju chorób nowotworowych - m.in. raka szyjki 
macicy a także raka penisa oraz gardła. 
 



Dlaczego wirus HPV jest groźny dla 
człowieka? 
 

W Polsce codziennie 5 kobiet dowiaduje się, że ma 
raka szyjki macicy.  
Każdego roku z tego powodu umiera około 1700 Polek. 



Dlaczego wirus HPV jest groźny dla 
człowieka? 



W jaki sposób można się zarazić? 

 

 Jedynym źródłem zakażenia wirusem jest 
człowiek. 

 

 Ryzyko zakażenia występuje już w momencie gdy 
rozpoczynamy współżycie płciowe.  

 

 Badania podają, że 50% młodzieży zaraża się w ciągu 
dwóch lat od rozpoczęcia współżycia. 



 

Do zakażeń dochodzi głównie przez kontakt 
seksualny. 

Wirus może być przenoszony również poprzez 
dotyk zakażonej skóry.  

 

W jaki sposób można się zarazić? 



Wirus nie przenosi się przez kontakt  
z krwią. 

 

Według WHO 80% kobiet ma kontakt  
z wirusem HPV w ciągu swojego życia.  

 

W jaki sposób można się zarazić? 







 Ponad 80% zakażeń wirusem HPV przebiega 
bezobjawowo – układ odporności sam niszczy 
wirusa i człowiek nie choruje. 

 

 Jednak pozostałe 20% zakażeń może być 
niebezpieczne dla życia – może spowodować 
powstanie raka. 

 

 

Jakie są objawy zakażenia HPV? 





Jak wygląda wynik badania PCR  
w kierunku wykrycia zakażenia HPV? 



Zmiany brodawkowate narządów płciowych 
pojawiają się od kilku tygodni do kilku 
miesięcy od zakażenia wirusem HPV. 

 

Wirus HPV może spowodować raka szyjki 
macicy lub raka penisa dopiero po 5, 10  
a nawet 20 latach. 

 

Jakie są objawy zakażenia HPV? 



Objawy raka szyjki macicy to: 

 krwawienie pomiędzy miesiączkami; 

 obfitsze miesiączki; 

 krwawienie po stosunku; 

 ból w podbrzuszu podczas stosunku lub przy 
oddawaniu moczu; 

 czasem ból miednicy i brzydko pachnąca 
wydzielina z pochwy. 

 

Jakie są objawy zakażenia HPV? 





Objawy raka penisa to: 

 zmiana koloru skóry na penisie 

 czerwona wysypka na penisie 

guzy 

 stwardnienie skóry na penisie 

krwawienie lub brzydko pachnąca 
wydzielina z penisa 

 

Jakie są objawy zakażenia HPV? 



Wirus HPV może dostać się też do jamy ustnej 

i przyczyniać się również do rozwoju raka gardła. 

  
Pojawiają się następujące objawy: 

 chrypka, kaszel, 

 zmienia się ton głosu, 

 pojawia się nieprzyjemny zapach z ust, 

 powiększają się węzły chłonne, 

 poczucie, że coś jest w gardle (blokuje gardło) 

 chory robi się blady, senny i zmęczony 
 

Jakie są objawy zakażenia HPV? 



HPV powoduje często na skórze tzw. kłykciny kończyste. 

   Są to pojedyncze lub zlewające się zmiany, które mogą mieć 
różny kształt. Z czasem mogą się łączyć, przypominając 
swoim wyglądem kalafior. 

Jakie są objawy zakażenia HPV? 



PROFILAKTYKA  

czyli jak zabezpieczyć się  
przed rakiem szyjki macicy  

i rakiem penisa? 



PROFILAKTYKA  

  Idź do lekarza ginekologa przed rozpoczęciem 
współżycia. 
 
 Unikaj przypadkowych kontaktów seksualnych 
 
 Postaraj się jak najdłużej unikać seksu    
    (=zachowaj wstrzemięźliwość seksualną)  
 
 Jeśli jesteś osoba aktywną seksualnie możesz 
zmniejszyć ryzyko zakażenia HPV poprzez kontakty 
seksualne z jednym, niezakażonym i wzajemnie 
wiernym partnerem. 
 
 



PROFILAKTYKA  

 
 Każda kobieta powinna co roku robić badanie 
cytologiczne. 
 
Jeśli zauważyłaś/eś u siebie jakieś niepokojące 
objawy, nie czekaj!  
Natychmiast zgłoś się do lekarza pierwszego 
kontaktu lub poradni dermatologicznej.  
Im szybciej specjalista wykryje u Ciebie zakażenie, 
tym większa szansa na szybkie i skuteczne leczenie. 
 
 
 
 



PROFILAKTYKA  

 ZASZCZEP SIĘ! 
 
Najskuteczniejszą formą zabezpieczenia jest 
szczepionka. Ważne jest, żeby zaszczepić się, przed 
rozpoczęciem współżycia seksualnego. 
Szczepionka przeciwko wirusowi HPV daje 
wieloletnią odporność.  
 
Pamiętaj, że zapobieganie chorobie jest o wiele 
lepsze od jej leczenia. 
 
 
 





PROFILAKTYKA  

 Pierwsza wizyta u ginekologa 

 
 
Wizyta  u  ginekologa  jest wskazana,  gdy młoda  
kobieta  ma  zamiar  rozpocząć  współżycie 
seksualne  i  gdy  chce  wybrać  najlepszą  dla  siebie 
metodę  sterowania  płodnością.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFILAKTYKA  

 Co trzeba wiedzieć przed pierwszą wizytą 

 

 Na wizytę najlepiej udać się kilka dni po zakończeniu  
miesiączki 

 
 W czasie pierwszej wizyty lekarz zawsze pyta, kiedy 
wystąpiła  pierwsza  w  życiu  miesiączka  oraz  kiedy było  
ostatnie  krwawienie.  Dobrze  jest  prowadzić kalendarzyk 
menstruacyjny, w którym zapisuje się cykle. 

 
 Lekarz ginekolog może przeprowadzić badanie 
cytologiczne. 
 



PROFILAKTYKA  

 Wizyta u ginekologa jest konieczna, gdy kobieta 
zauważy  u  siebie  jakieś  niepokojące  objawy. 
 
 Można do nich zaliczyć: 
bardzo bolesne i obfite miesiączki. 
dodatkowe krwawienia między miesiączkami. 
upławy, czyli zmienioną chorobowo wydzielinę  z 
dróg rodnych. 
swędzenie i zmiany skórne w okolicy narządów 
płciowych i odbytu. 
 



PROFILAKTYKA  

 Wizyta u ginekologa jest konieczna, gdy kobieta 
zauważy  u  siebie  jakieś  niepokojące  objawy. 
 
 Można do nich zaliczyć: 
brak miesiączki przez okres powyżej dwóch 
miesięcy (jeśli wcześniej krwawienia były 
regularne). 
niepojawienie się miesiączki do 16 roku życia. 
zbyt krótkie lub zbyt długie przerwy pomiędzy 
kolejnymi miesiączkami (przeważnie długość cyklu 
wynosi 23-35 dni). 
 
 



PROFILAKTYKA  

 Najważniejsze, co musi zapamiętać każdy: 
 
   szczepionka w prawie 100% chroni   
      przed zakażeniem HPV 
 
 każda kobieta powinna raz w roku iść      
    do ginekologa i zrobić badanie  
    cytologiczne  
 
 
 

 



Super, że zainteresował 
cię ten temat! 

Dbaj o swoje zdrowie, bo 
to najcenniejsze co masz.  

 


