با واکسن  HPVاز کودک خود در برابر
رسطان محافظت کنید.
چهار نکته که باید در مورد واکسن  HPVبدانید:
.1

پیشگ�ی میکند.
واکسن  HPVاز رسطان
ی

پیشگ�ی میکند:
این واکسن از عفونتهای  ،HPVکه میتواند باعث ایجاد موارد زیر شود،
ی
•
•
•
•
•

رسطان دهان و گلو
رسطان دهانه رحم
رسطان مقعد
رسطان واژن و فرج
رسطان آلت تناسیل

ین
ها� که باعث ایجاد زگیل
همچن� از عفونت ی
پیشگ�ی میکند.
تناسیل میشوند،
ی

ص� نکنید.
 .2سن مهم است .برای واکسیناسیون ب
توصیه میشود که کودکان در کالس  ۶واکسن  HPVبزنند.

گ
سن� ن
سال�] نسبت به نوجوانها ت
جوا� ت
زدن این واکسن در ی ن
ش
آن�بادیهای
اثربخ� را دارد ،زیرا کودکان پیشنوجوان [قبل از ۱۳
به�ین
ت
بیش�ی تولید میکنند.
برای اینکه واکسن به ت
ارگ�ی در معرض  HPVواکسینه شوند.
به�ین وجه عمل کند ،افراد باید قبل از ش�وع فعالیت جنیس و قر ی
با واکسینه کردن به موقع فرزندانتان ،از ایشان برای یک عمر ت
به�ین محافظت را در برابر رسطانهای  HPVمیکنید.

 .3واکسن  HPVایمن ب[�خطر] است.

200,000,000

تاکنون
دوز واکسن  HPVتزریق شده است

.4

بیش از  1۵سال نظارت بر ن
ایم� واکسن نشان داده است که واکسن HPV
ایمن است .بیش از  200میلیون دوز از این واکسن به طور ایمن در رسارس
جهان تزریق شده است.

واکسن  HPVاثربخش است!
مطالعات انجام شده در کانادا و سایر کشورهای دارای برنامه واکسن  ،HPVنشان داده است که از زمان استفاده از
واکسن  ،HPVکاهش زیادی در عفونتهای  ،HPVپیش رسطان دهانه رحم و زگیل تناسیل ایجاد شده است.

 HPVچیست؟

برای ترجمه و اطالعات ت
بیش� ،کد  QRرا
اسکن کنید یا به immunizebc.ca/hpv
مراجعه نمایید.
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•  HPVمخفف ویروس پاپیلومای ن
انسا�
[ ]Human Papillomavirusاست.
ت
مقارب� است.
• از شایعترین عفونتهای

• از هر  ۴فرد واکسینه نشده که فعالیت جنیس دارند ۳ ،نفر در مقطعی از
گ
زند� خود به  HPVمبتال میشوند.
• انواع مختلفی از  HPVوجود دارد .ت
بیش� عفونتهای  HPVب� ض�ر هستند و
خودبهخود رفع میشوند .اما برخی عفونتها ممکن است منجر به رسطان یا
زگیل تناسیل شوند.

