Ce este virusul Papilloma (HPV) ?
Infecţia cu HPV este cea mai frecventă dintre infecţiile transmise sexual care se pot contracta
chiar şi cu rapoarte incomplete. Prezervativul, care trebuie utilizat întotdeauna, nu asigură
protecţia totală împotriva acestui virus. Circa 75% dintre persoane intră in contact cu virusul
HPV cel puţin o dată în viaţă.
Unele tipuri de HPV pot provoca leziuni care, lent, se pot transforma în forme canceroase
ale colului uterin. Virusul HPV este de fapt responsabil de cancerul de col uterin, recunoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca prima tumoare atribuită în totalitate unei infecţii.

De ce este recomandata vaccinarea ?
Pentru că această vaccinare previne cancerul de col uterin provocat în circa 75%
din cazuri de virusul papilloma de tipurile “16” şi “18”. Reacţiile care se pot manifesta
eventual ca urmare a vaccinării (uşoară înroşire în locul injecţiei şi uneori febră) sunt modeste
şi în general de scurtă durată.

Cui îi este dedicată vaccinarea ?
Èste dedicată tuturor fetelor începând cu vârsta de 11 ani împliniţi.

De ce o vaccinare atât de timpurie ?
Pentru că răspunsul imunitar la această vârstă este mai mare şi de aceea beneficiul este
maxim. Pe lângă aceasta vaccinul este foarte eficace dacă este efectuat înainte de
începerea activităţii sexuale pentru că garantează o protecţie mai mare înainte de o
eventuală molipsire cu virusul HPV.

Pentru cine este gratuită ?
Vaccinarea este gratuită pentru toate fetele cu reşedinţa în Toscana cu vârsta cuprinsă între
11 ani împliniţi şi 18 ani neîmpliniţi.

În ce constă vaccinarea ?
Sunt prevăzute trei injecţii intramusculare (în braţ) administrate în 6 luni.

Vaccinul înlocuieşte
screening-ul periodic (Pap Test) ?
Nu, vaccinul nu înlocuieşte screening-ul periodic pentru cancerul de col uterin (Pap Test)
dar completează programele de diagnoză precoce (Pap Test şi altele).

Unde se efectuează vaccinul ?
În centrele de vaccinare ale regiilor USL din Toscana, unde atât fetele cât şi părinţii pot
primi şi toate informaţiile necesare.

Pentru mai multe informaţii
Toate informaţiile despre programul de vaccinare împotriva Virusului Papilloma (HPV) sunt
disponibile pe site-ul regional www.regione.toscana.it/iointantomivaccino. Puteţi contacta numărul verde regional 800 556060 (gratuit) sau vă puteţi adresa la Birourile Relaţii cu
publicul ale Regiilor sanitare ale Toscanei.
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Pentru fiica ta care creşte
mai bine vaccinul astăzi
decât hpv mâine

Este o protecţie importantă.
Este suficientă vaccinarea din
timp.
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