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Prezes AOTMiT zarekomendował refundację Gardasilu - szczepionki przeciw HPV (wirusowi brodawczaka
ludzkiego).

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryﬁkacji zarekomendowała refundację nowej szczepionki
przeciw wirusowi HPV. Ma ona zapobiegać wielu chorobom wywoływanym przez wirusa, m.in rakowi
szyjki macicy.
„Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Gardasil, szczepionka przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] we wskazaniu: zapobieganie wystąpienia u osób
w wieku od 9 lat: zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy),
zmian przednowotworowych odbytu, raka szyjki macicy oraz raka odbytu, związanych przyczynowo z
zakażeniem pewnymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV); brodawek narządów
płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa
brodawczaka ludzkiego” - czytamy w oświadczeniu AOTMiT.
Szczepionka przeszła już wiele badań klinicznych, które potwierdziły jej skuteczność. Jest ona używana
w wielu krajach Unii Europejskiej. We Francji Gardasil jest stosowany od 2007 r. u kobiet w wieku
11-14 lat i kobiet przed ukończeniem 20 roku życia. W Holandii Gardasil (razem z innym preparatem
Cervarix) jest refundowany od 2010 roku u dziewcząt, a od 2019 roku u obu płci.
„Wzięto pod uwagę, że według polskich i zagranicznych rekomendacji klinicznych, szczepienia
przeciwko HPV są istotnym elementem proﬁlaktyki pierwotnej przed zachorowaniem m.in. na raka
szyjki macicy. Ponadto szczepienia przeciwko HPV zostały uwzględnione w wykazie szczepień
zalecanych na 2022 r. w Polsce oraz w Narodowej Strategii Onkologicznej zalecającej ich realizację w
ramach programów proﬁlaktyki zdrowotnej”- czytamy w oświadczeniu AOTMiT.
Jakie grupy mogą zostać objęte refundacją?
„Rekomenduje się przeprowadzanie szczepień w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej i zaleca
ich realizację w ramach programów proﬁlaktyki zdrowotnej. Według PTKiPSZM z 2018 r. i PTGO z 2017
r. szczepienie przeciwko HPV stanowi zalecany element proﬁlaktyki pierwotnej, również bez wskazania
na płeć czy wiek.” informuje AOTMiT.
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