Skiepai
yra
saugūs.

Efektyviausia
priemonė nuo
ŽPV yra skiepai.

Vakcina apsaugo
nuo ŽPV
sukeliamų vėžio
formų.

atnaujinti

Geriausia
skiepyti
jaunus, dar
neturėjusius
lytinių
santykių
paauglius.

SAVO

Imuninis atsakas,
paskiepijus
jauname amžiuje,
bus stipriausias.

Skiepyti
galima
berniukus
ir vyrus.

Kiekviena
lytiškai aktyvi
moteris gali
būti skiepijama
ŽPV vakcina.

Lietuvoje jau irgi galima
skiepytis.
Skiepai nuo ŽPV yra įtraukti į
nacionalinį imunoprofilaktikos
kalendorių.
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Kilus klausimų
kreipkitės į savo
gydytoją.

Šio lankstinuko leidimą remia GlaxoSmithKline, teikdama švietimo tikslams skirtą paramą.

Nepamiršk

APSISAUGOTI
nuo VĖŽIO

Mielosios,

Tai, ką turėtumėte daryti...

Kaip plinta ŽPV?

ar žinote, kad...
lytiniu keliu

liečiantis odai

graži suknelė neapsaugos jūsų
nuo žmogaus papilomos viruso
(ŽPV) infekcijos?!

Skiepykitės kompensuojamu
skiepu nuo ŽPV pagal
imunoprofilaktikos
kalendorių

11 metų
įvairių kūno sričių
odos karpos,
kartais - vėžys

gerklės, ryklės,
burnos karpos

gerklės, ryklės,
burnos vėžys

genitalijų
karpos

vulvos, varpos,
išangės vėžys

išangės karpos

gimdos
kaklelio vėžys

ŽPV - dažniausia lytiniu
keliu plintanti virusinė
infekcija. Užsikrėsti
ŽPV ir tapti jo
nešiotojomis galite net
ir po vienintelių lytinių
santykių.

25 metai

Kreipkitės į gydytoją
dėl pirmojo gimdos
kaklelio citologinio
tyrimo pagal
patikros programą

30 metų

Burna
Teiraukitės savo
gydytojo, ar jums
nereikia atlikti
ŽPV tyrimo

Ryklė
Lytiniai
Organai
Išangė
Oda

8-ios iš 10- ties
lytiškai aktyvių
moterų bent
kartą per
gyvenimą
užsikrečia ŽPV.

1-ai iš 10-ties moterų infekcija išlieka
ilgą laiką. Ilgai išliekanti ŽPV infekcija
yra pagrindinis vėžio išsivystymo
rizikos veiksnys.

Patikros programa vykdoma 25-60 metų
moterims, atliekant gimdos kaklelio
citologinį tyrimą kas 3 metus

Įvairūs ŽPV tipai gali sukelti skirtingų kūno
sričių pažeidimus.

didelės rizikos

60 metų

Kiekvienų lytinių santykių metu naudokite
prezervatyvus, kad sumažintumėte ŽPV
infekcijos tikimybę.

Skiepykitės ir vyresniame amžiuje, jei to nepadarėte anksčiau

Dažniausiai žmonės net nežino, kad yra
užsikrėtę ŽPV, tačiau lytinio kontakto
metu ar per odą gali perduoti virusą
kitiems.

mažos rizikos

