
Previno cancerul prin vaccinare! 

Știai căː 

Infecția cu HPV (Virusul Papilloma uman) este foarte comună? 

HPV poate cauza cancer? 

Poți preveni cancerul prin vaccinare anti-HPV? 

Cât de răspândită este infecția? 

Aproximativ 80% dintre persoanele active sexual vor fi infectate cu HPV de-a lungul vieții.1 Acest virus 

este principala cauză a apariției cancerului de col uterin și poate cauza și alte tipuri de cancer.2 În 

Europa, România are cele mai multe cazuri de cancer de col uterin și cea mai mare rată de 

mortalitate din cauza acestuia.3  

Ce este HPV? 

HPV este un virus cu transmitere sexuală. Exista multiple tulpini ale virusului, iar cele responsabile 

pentru majoritatea cazurilor de cancer sunt HPV-16 și HPV-18. În medie, durează 15 ani până când 

infecția cu HPV determină apariția cancerului. 

Cât de eficient este vaccinul anti-HPV? 

Vaccinarea anti-HPV poate preveni peste 90% din cazurile de cancer pe care virusul le-ar putea 

produce.1 Fiind testat de mii de femei și bărbați de-a lungul a peste 10 ani, vaccinul anti-HPV are un 

profil de siguranță foarte bun. Vaccinul conține proteine purificate din virus, așadar nu poate 

produce infecția cu HPV sau cancer. Conform studiilor, vaccinul nu cauzeaza infertilitate.1 Există trei 

tipuri de vaccin care ofera protecție contra 2, 4 sau 9 tulpini HPVː Cervarix®, Gardasil® și respectiv 

Gardasil®9. Pentru eficiență maximă, vaccinul se administrează înainte de începerea vieții sexuale. 

Cele mai frecvent întâlnite efecte secundare ale vaccinului sunt de obicei uşoare, iar printre ele se 

numărăː reacții la nivelul locului de injectare (durere, roşeaţă), durere de cap, greață, amețeli, febră.4 

Schema de vaccinare 

În România, se recomandă vaccinarea în 3 doze pentru toate fetele cu vârstă cuprinsă între 11 și 14 

ani. Alte state au aprobat administrarea vaccinului încă de la vârsta de 9 ani, inclusiv băieților și au 

extins recomandarea la persoanele active sexual până la vârsta de 26 ani.1,2,4 

E mai simplu să previi o infecție decât să tratezi un cancer. 
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