
Ο HPV προκαλεί 9 διαφορετικούς τύπους 
καρκίνου και κονδυλωμάτων των γεννητικών 
οργάνων. Το εμβόλιο κατά του HPV είναι ο 
καλύτερος τρόπος προστασίας από αυτόν τον ιό.

Υπάρχουν οφέλη για τα άτομα όλων των ηλικιών. 
Το εμβόλιο προστατεύει τους ανθρώπους από 
την προσβολή από διαφορετικούς τύπους 
ιών με τους οποίους δεν έχουν ήδη έρθει σε 
επαφή. Αν ένα άτομο έχει εξαλείψει μια πάθηση 
που σχετίζεται με τον HPV (κονδυλώματα των 
γεννητικών οργάνων ή ένα προκαρκινικό στάδιο 
που σχετίζεται με τον HPV), το εμβόλιο θα 
βοηθήσει στην αποφυγή μιας εκ νέου μόλυνσης. 
Επιπλέον, εάν έχετε τράχηλο, ο συστηματικός 
προληπτικός έλεγχος, είτε είστε εμβολιασμένος 
είτε όχι, μπορεί να βοηθήσει 
νωρίτερα στον 
εντοπισμό καρκίνου 
του τραχήλου της 
μήτρας.

Θα σκεφτώ την πραγματοποίηση του 
εμβολίου HPV ανεξάρτητα από την ηλικία, το 
φύλο ή την κατάσταση της σχέσης μου.

Εάν έχω τράχηλο της μήτρας, πρέπει να 
εξετάζομαι συστηματικά.

Θα ενημερώσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα 
σχετικά με το εμβόλιο κατά του HPV και τον 
προληπτικό έλεγχο.

www.vphactionglobale.org

Πρόληψη
9 διαφορετικοί τύποι καρκίνου 

και κονδυλωμάτων των 
γεννητικών οργάνων

Έτσι προλαμβάνεται η λοίμωξη από τον ιο 
των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV):

Σημαντικά βήματα για την πρόληψη του 
καρκίνου και των κονδυλωμάτων των 
γεννητικών οργάνων από τον ιο HPV 

Για περισσότερες πληροφορίες: 



Είστε άνθρωπος; Ναι; Κονδυλώματα των γεννητικών 
οργάνων. Τότε πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τον ιο 

των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)!

Πάνω από το 75% των Καναδών θα μολυνθούν 
με κάποια μορφή αυτού του ιού στη διάρκεια 
της ζωής τους.

Οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με αυτόν τον 
ιό, μέσω οποιασδήποτε μορφής σεξουαλικής 
επαφής από δέρμα σε δέρμα κάτω από τη μέση 
με τα δάχτυλα, με το στόμα ή με άλλα μέρη του 
σώματος, ακόμη και χωρίς διείσδυση.

Τα προφυλακτικά παρέχουν καλή προστασία 
από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις 
(ΣΜΝ), μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και 
από τη λοίμωξη με τον ιο HPV ΑΛΛΑ δεν 
προστατεύουν πλήρως τους ανθρώπους από 
αυτόν τον ιό, μιας και εξακολουθεί να υπάρχει 
άμεση επαφή με το δέρμα.

Αυτός ο ιός μπορεί να παραμείνει 
ανενεργός στο σώμα ενός ατόμου για έως 
και 40 χρόνια και αργότερα να εμφανιστεί 
ως καρκίνος. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που 

κάνετε τώρα μπορεί να σας επηρεάσει 
χρόνια ή δεκαετίες αργότερα.

• Μικρά εξογκώματα που μπορούν 
να αναπτυχθούν σε συστάδες ή 
μεμονωμένα. Συνήθως ανώδυνα, αλλά 
μπορεί να προκαλέσουν κνησμό ή 
ελαφρά αιμορραγία

• Μπορεί να βρεθούν οπουδήποτε από τη 
μέση μέχρι τα γόνατα, μπροστά και πίσω 
στο σώμα ενός ατόμου και στο στόμα

• Ακόμα κι αν έχετε τον ιό, μπορεί να 
περάσουν πολλοί μήνες ή χρόνια πριν 
εμφανιστούν κονδυλώματα

• Μπορείτε να μεταδώσετε τον ιο HPV 
χωρίς να έχετε εμφανίσει κονδυλώματα 
των γεννητικών οργάνων

Τι είναι;a

Το γνωρίζατε;

Αμυγδαλές & 
φωνητικές χορδές

Γλώσσα

Λαιμός

Πρωκτός

Τράχηλος της 
μήτρας

Αιδοίο

Κόλπος

Πέος

Μερικοί τύποι καρκίνου που 
προκαλούνται από τον HPV


