
De nu a perde posibilitatea 
care i pentru toți, femei și bărbați, 

pentru a preveni unele 
tipuri de cancer 

Probabil nu știai cā...

VEZI AL NOȘTRO SITO:
www.hpvaccine.it

This brochure has been developed 
within in the project

“VACCINARSI CONTRO LE INFEZIONI
 DA PAPILLOMA VIRUS (HPV): 

UNA PARI OPPORTUNITÁ”

supported by a regional initiative
“Progettare la Parità in Lombardia – 2016”   

DACA NU AM PRIMIT VACCINA?
Dobândește pentu tine îsuși și pentru copii 
tăi posibilitatea de a se vaccina, cerând spaț 
de la un specialist profesional în domeniul 
sănătății. 

UNDE SE POATE DE EFECTUARE 
VACCINAREA?
Unele spitale dispun de ambulatorii vaccina-
le VUP care efectuează vaccinarea împreuna 
cu Serviciul Sanitar Național și acorda infor-
mații calificate.

Agenda pentru ambulatorele vaccinale î 
Lombardia îl găsești:
http: / /www.asl .milano. i t / ITA/Default .
aspx?-SEZ=2&PAG=63&NOT=4780

LOMELLINA

MILANO FONDATORE

Sezione di Brescia

A PREVENI 
CANCERUL CU 

AJUTURUL VACCINEI 
ANTI-VUP

You will also find the program of talks given 
by our specialists
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Infecția provocată de Virusul Uman 
Papiloma (VUP) se transmite prin secs, e 
mult răspândită și poate fi cauza directā de 
îmbolnăvire de cancer la ambele generi.

Existā multe tipuri de virus VUP. 
Majoritatea parte din ele sânt particular 
periculoase, însă cam 15 pot provoca răni 
pre-canceroase în zona de contactul secsual, 
si cu timpul poată transformare în cancerul 
invazive.

Din toate cancerele grave venite de la VUP, 
cancerul de col uterin este mai mult întîlnit, 
1/3 de întîmlari avea bărbații.

VACCINA PREVENTIVA 
VUP ESTE PRIMA VACCINA 
CARE POATE PREVENI UN 

CANCER PERICULOS

Pană în zina de astăzi mai mult de 205 
milioane de doze de vaccină împotriva VUP 
au fost recunoscute la nivelul mondial.

SECURITATEA:
Nu sa evendențiat nici un caz colateral grav 
în desfășurarea balilor autoimune. 

EFECACITATE:
Extrem de mare (>90%) pentru tipul la care 
este direcționat vaccinu.

DURATA DE ACOPERIRE A VACCINARII:
Astăzi la protecție tipurele virali ajung 
cel puțin 8 anni. Studiile sunt în curs de 
desfășurare pentru a îțelege durata acoperirii 
vaccinării. 

In Lombardia, anti-HPV vaccination is 
already offered free of charge to all 12 years 
old girls.To be included in the vaccination 
program, you only have to go to the 
vaccination centre, following the instructions 
sent by mail to families. Males and females 
older than 12 can also be vaccinated.

The Regione Lombardia has agreed 
a reduced price with the vaccination 
centres.

DAR BARBATII?
Principalele societăți ștințifice recomandă 
vaccinarea și bărbațibor cu scopul de a preveni 
cancerul periculos și reducerea circulației și 
transmiterea virusului. 

Unele regiuni italiene (Sicilia, Veneto, Liguria, 
Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria, Molise, 
Provincia Autonoma di Trento, Sardegna) de 
acum au început campania de vaccinare pentru 
toți copii de 12 ani de amândouă genuri. 

Noul plan de vaccinare elaborat de Serviciul 
Sanitar Național prevede vaccinarea gratuită a 
băieților începând cu anul 2017. 

Raspinderea e contribuția di difiriti tipuri VUP de cancer de diferiti 
locuri.  (AOGOI vol.XXXI n. 1/2016).
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