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dotyczy: Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze wspierając działania 

prowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (ECCA) i Ministerstwo 

Zdrowia przesyła informację nt. Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki 

Macicy.  

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną zwracam się z prośbą o 

zamieszczenie poniższej informacji na stronie internetowej Państwa placówki oświatowej 

oraz na profilu społecznościowym. 

Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy ustanowiono w celu 

promowania działań profilaktycznych. Do działań tych należą: badania cytologiczne oraz 

szczepionka przeciwko wirusowi HPV. Podanie szczepionki zaleca się przed rozpoczęciem 

aktywności seksualnej, osobom w wieku 9-18 lat, dotyczy to zarówno dziewczynek, jak i 

chłopców.  

Co to jest rak szyjki macicy? To nowotwór złośliwy, który jeżeli nie zostanie 

wcześnie wykryty i odpowiednio leczony, zawsze prowadzi do śmierci. Jest drugim, po raku 

piersi, najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet do 45 roku życia. Co roku 

w Polsce u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 2 tys. umiera z tego 

powodu. Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. stadiami przedrakowymi, które 

mogą utrzymywać się od 5 do 12 lat. Wczesne ich wykrycie daje szansę skutecznego 

leczenia. Rak szyjki macicy późno wykryty i nieleczony może doprowadzić do śmierci, nawet 

w młodym wieku. 

Profilaktyka zapobiegająca zakażeniu HPV  

- Edukacja zdrowotna 

- Szczepienia profilaktyczne 

- Świadome i odpowiedzialne zachowania seksualne 

- Regularne wykonywanie badań cytologicznych - pozwala wykryć chorobę nowotworową 

we wczesnym stadium (przedrakowym). Cytologię powinno się wykonywać nie rzadziej niż 

raz na 3 lata. 

Z poważaniem 
p.o. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Jaworze 

Krystyna Wyzina 
 

 

 

 

 

Załącznik: 

Grafika: Profilaktyka raka szyjki macicy 



 

 

Otrzymują: 

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 


