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Kwalifikacja do szczepienia przeciw HPV nie różni się od kwalifikacji do innych szczepień. 

Jedynym trwałym, bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień, w tym przeciw HPV, jest reakcja 
anafilaktyczna, która wystąpiła po poprzedniej dawce szczepionki lub podaniu jakiegokolwiek jej składnika. 

Główne zasady kwalifikacji
do szczepienia przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV)

Do przeciwwskazań czasowych należą: ostra choroba o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, niezależnie od 
tego, czy przebiega z gorączką, czy bez gorączki, np. angina paciorkowcowa, grypa, ostre zapalenie oskrzeli 
lub ostra biegunka. Ponadto przeciwwskazaniem czasowym względnym jest zaostrzenie przewlekłego procesu 
chorobowego. W tych przypadkach szczepienie odracza się do czasu ustąpienia ostrych objawów 
chorobowych, a w chorobach przewlekłych – do uzyskania remisji i ustabilizowania się stanu pacjenta.

Łagodne lub umiarkowane odczyny po podaniu poprzedniej dawki szczepionki, takie jak ból, zaczerwienienie 
czy obrzęk w miejscu podania, niewielka lub umiarkowana gorączka po poprzedniej dawce szczepionki, nie 
stanowią przeciwwskazania do szczepienia. 

Szczepionki przeciw HPV można podawać jednocześnie lub w dowolnych odstępach czasu z innymi 
szczepionkami, ale w inne miejsce, np. przeciwległe ramię, albo z minimalnym odstępem 2,5 cm od miejsca 
podania innej szczepionki. 

Nie wymaga się wykonywania dodatkowych badań w procesie kwalifikacji do szczepienia przeciw HPV. 
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Ze względu na podanie szczepionki przeciw HPV nastolatkom, podobnie jak w przypadku innych szczepionek 
podawanych w tym wieku, może pojawić się reakcja na szczepienie w postaci omdlenia, wywołana przez 
strach przed ukłuciem lub niepokój.  

mdlejące osoby mogą upaść i zranić się, jeśli nie będą siedzieć lub leżeć w momencie utraty przytomności,
szczepienie w pozycji leżącej lub siedzącej zapobiega omdleniom związanym z zabiegiem szczepienia,
osoby szczepione powinny być obserwowane przez 30 minut po szczepieniu,
jeżeli pacjent zemdleje po szczepieniu, powinien być obserwowany przez personel medyczny do czasu 
odzyskania przytomności (zwykle w ciągu kilku minut), aby było możliwe określenie ewentualnego dalszego 
postępowania medycznego.


