
ماذا لو أنني لم ٲحصل على اللقاح؟ 
قییم لنفسك أو ألطفالك فرصة الحصول على القاح واطلب المشورة من 

الطبیب. 

أین یمكنني الحصول على اللقاح؟ 
بعض المستشفیات لدیھا عیادات التلقیح فیروس الورم الحلیمي البشري 

HPV التي تدیر اللقاح في شراكة مع القطاعات الصحیة  توفر 
المعلومات الكاملة. 

قائمة عیادات التحصین في المنطقة 
لومباردي تجد على الموقع: 

http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?- 
SEZ=2&PAG=63&NOT=4780 

وقد تم إنتاج ھذا الكتیب  
 في إطار مشروع
"تلقیح ضد التھاب  

):HPVالورم الحلیمي بفیروس (  
 فرصة متساویة "

بمساھمة من منطقة  لومباردیا  
مبادرة إقلیمیة  

 "تصمیم المساواة في لومباردي - 2016"

لسرطان  ا من  ة  ی ا وق ل ا  
فیروس ضد  اح  ق ل ب  

بشري ل ا یمي  حل ل ا ورم  ل ا  
ANTI - HPV 

فرصة ال ینبغي تفویتھا 
للجمیع، ذكورا وإناثا، 

لمنع أنواع معینة من السرطان 

ھل تعلم أن ... 
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والذكور؟ 
الجمعیات العلمیة الرئیسیة توصي تلقیح 

الذكور أیضا، والتي عرضت في بعض البلدان 
بواسطة الخدمة الصحیة الوطنیة في مرحلة ما قبل المراھقین (أسترالیا، 

النمسا، المملكة المتحدة، كندا، ألبانیا ...) مع 
الھدف على الوقایة من السرطان البشري والحد من 

تداول الفیروس وانتقالھ. 

وقد بدأت بعض المناطق اإلیطالیة بالفعل حملة 
التلقیح "غیر محاید بین الجنسین"  لجمیع اثني عشر عاما: 

صقلیة، لیغوریا، فینیتو، فریولي، بولیا وكاالبریا، 
مولیز، مقاطعة ذاتیة الحكم ترینتو وبعض 

  في جزیرة سردینیا). تتخذ منطقة  لومباردي خطوات 
للحصول على العرض من التلقیح المجاني أیضا 

إلى ذكورعمرھم  یبلغ اثنتي عشرة سنة.

لقاح ضد فیروس الورم الحلیمي البشري ھو أول لقاح یمكن الوقایة من 
السرطان 

لقد تم إعطاء أكثر من 205 مالیین جرعة لقاح مضاد للفیروس الورم 
الحلیمي البشري. 

األمن: 
عدد قلیل جدا من األحداث السلبیة الخفیفة وفقط في أماكن  

الحقن. وقد تم تسلیط الضوء على أي تأثیر 
جانبیة خطیرة وال تطور أمراض المناعة الذاتیة. 

فعالیة: ھي مرتفعة للغایة (> ٪90) للسالالت التي 
یتم توجیھ اللقاح. 

    في منطقة لومباردیا لقاح مضاد للفیروس الورم الحلیمي البشري
تقدم مجانا لجمیع الفتیات في سن اثني عشر عاما.  

یمكن أن یتمتعو باللقاح اإلناث 
والذكورفي عمر أكثر من 12 عام 

وقد وافقت منطقة لومباردي مع المراكز 
اللقاح بسعر مدعوم. 

فیروس الورم الحلیمي البشري (HPV) یتنقل باالتصال الجنسي، یوجد 
على نطاق واسع ویمكن أن یكون 

 
السبب المباشر للسرطان في كال الجنسین. 

ھناك العدید من أنواع فیروس الورم الحلیمي البشري. خمسة عشر منھم 
یمكن أن تسبب آفات سرطانیة في فضاءات االتصال الجنسي، حتى 

خارج المنطقة التناسلیة، و، مع مرور الوقت، والمساھمة في ھذه 
المواقع لتطویر سرطان خطیر. 

من بین أنواع السرطان المرتبطة فیروس الورم الحلیمي البشري عنق 
الرحم 

وھذه ھي مقر لعدد أكبر من الحاالت ولكن 
حوالي 1/3 من الحاالت تحدث في الذكور. 


