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Okuiba s humanimi papitomskimi vjrusi (HPV) je ena najpogostejiih spotno prenostjivih okuib v svetu in tudi v
Stoveniji.

1 Vsaj polovica ljudi, ki so spolno aktivni, se v iivljenju okuii s HPV.

Okuiene osebe veiinoma nimajo botezenskih znakov. Pri vedini okuiba spontano mine, pri nekaterih pa se
[ahko razvije trajna oku7ba s HPV. Po trajni okuibi z visokoriziinimi genotipi se lahko v redkih primerih pojavi
rak maternifnega vratu in nekateri drugi raki, po okuibi znizkoriziinimi genotipi pa genitatne bradavice.

V Stoveniji je rak materniinega vratu ie vedno pomemben javno-zdravstveni problem, ktjub zeto uiinkovitemu
driavnemu programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb maternidnega vratu (ZORA).

Po podatkih Registra raka, ki ga vodijo na Onkoloikem inititutu je zadnja leta za rakom maternidnega
vratu vsako leto na novo zbolelo okrog 130 iensk, 30 do 40 pa jih je zaraii te bolezni umrlo.

Za okuibo s HPV ni zdravita. Lahko se zdravijo [e botezni, ki nastanejo kot postedica teh okuib (predrakave
spremembe maternidnega vratLl, rak materniinega vratu, genitatne bradavice...).
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Cepivi, ki sta v Stoveniji na votjo za ceptjenje proti okuZbi s HPV sta inaktivirani (mrtvi) cepivi, ki zeto
udinkovito prepredita okuibo z najpogostejlimi visokoriziinimi genotipi, ki povzrodajo raka maternitnega
vratu. Eno izmed cepiv iaiti tudi proti genitatnim bradavicam.

Pridakuje se, da bo zaidita po cepljenju dotgotrajna.

Vetja pa opozorito, da bodo tako pri ceptjenih kot pri neceptjenih dekticah tudi v prihodnosti vseeno potrebni
redni ginekotoiki pregtedi in odvzemi brisov materniinega vratu, saj ceptjenje ne iEiti pred vsemi genotipi
HPV, ki lahko povzroiajo predrakave spremembe in raka materni-nega vratu. 

OBRNITI *

Spodaj podpisani , zakoniti zastopnik dektice:

lme in priimek rojene
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Za varno ceptjenje Vaie dektice proti HPV potrebujemo nekaj podatkov, zato Vas prosimo, da odgovorite na
nastednja vpraSanja:

Ati vaia dektica trenutno preboteva kakino bolezen? Katero? NE DA
Ati jemtje kakina zdravila? Katera?
Ati je imeta kdaj hujio atergijo na hrano? Na katero?
Ati je imeta kdaj hujio atergijo na zdravita? Na katera?
Ali je imeta kdaj hujio reakcijo po ceptjenju? Po katerem?
Ati nam ietite ie kaj sporoditi?

Ou,r rn,

NE DA
NE DA

NE DA
NE DA
NE DA

Podpis zakonitega zastopn i ka :
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Ceptjenje proti okuibi s HPV se izvaja ob sistematskem pregtedu, ko deklice, ki obiskujejo 6. razred osnovne
iote, prejmejo prvi odmerek cepiva. Zadnje raziskave kaiejo, da sta za zaidito pri tej starosti dovotj dva
odmerka cepiva, prejeta v prestedku najmanj 6 mesecev.

Drugi odmerek dektice prejmejo po dogovoru s iolskim zdravnikom. Dodatni poiivitveni odmerki cepiva
zaenkrat niso predvideni. Ceptjenje proti okuibi s HPV se lahko opravi istoiasno z drugimi ceptjenji.

Cepljenje je najbolj udinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okuibi s HPV, torej pred prvimi
spolnimi stiki. Cepivo ne zdravi ie obstojede okuibe s HPV in njenih zapletov.

Proti okuibi s HPV se ne sme cepiti, ie je dektica kdaj imeta hudo atergitno reakcijo na sestavine cepiva ati Ee
je imeta resen neieten uiinek po predhodnem odmerku istega cepiva.
Ceptjenje s cepivom proti okuTbi s HPV je treba odtoiiti pri dekticah, ki imajo hujSo akutno botezen z zviiano
tetesno temperaturo.

Kot pri vseh drugih ceptjenjih se lahko tudi po ceptjenju proti HPV pojavijo neieteni udinki, ki pa so obiiajno
btagi in prehodni. Najpogosteje so to lokatne reakcije na mestu ceptjenja (boleEina, rdeiina, otektina) in
zviiana tetesna temperatura. Resnejii neZeteni utinki so zeto redki.

Po dosedanjih izkuinjah v razlid,nih driavah po svetu se je cepivo izkazalo za zelo varno.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija po pregtedu podatkov o spremljanju neietenih uiinkov po uvedbi
ceptjenja proti HPV v rutinske programe ugotavlja, da je cepivo varno.

Ved informacij o ceptjenju proti okuibi s HPV tahko dobite
Nacionatnega initituta za javno zdravje: www.niiz.si (Nateztjive

pri iotskem zdravniku ati na sptetni strani
botezni/Ceptjenje/Ceptjenje proti HPV)

Pripravil: Center zo nalezljive bolezni
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