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Υπό την αιγίδα Επιστημονικοί συνεργάτες

ο Kαρκίνος του Tραχήλου της Mήτρας  
προλαμβάνεται με Εμβολιασμό + Pap test
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καρκίνος τραχήλου της μήτρας 

•  Αποκλειστική αιτία ανάπτυξής του είναι 
η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων HPV (Ηuman Papilloma Virus).

•  Το υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης με τον ιό 
των ανθρώπινων θηλωμάτων διαπιστώνεται 
στις ηλικίες 18 - 24 ετών.

•  Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι  
ο 2ος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες 
κάτω των 45 ετών, ενώ προσβάλλει  
και μεγαλύτερες ηλικίες.

•  O ιός HPV αφορά όλες τις γυναίκες, αφού  
το 80% των γυναικών θα μολυνθεί από  
τον ιό αυτό, κάποια στιγμή στη ζωή του.

•  O ιός HPV μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή 
ακόμα και αν αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη.

•  Η χρήση του προφυλακτικού δεν παρέχει 
πλήρη προστασία.

•  Στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε περίπου  
550 νέες περιπτώσεις και 250 θανάτους  
από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Εμβολιασμός: ασπίδα προστασίας 

•  Η λοίμωξη από τον ιό HPV μπορεί  
να προληφθεί με τον εμβολιασμό.

•  Τα υπάρχοντα εγκεκριμένα διεθνώς εμβόλια 
προστατεύουν τα κορίτσια και τις γυναίκες 
έναντι των πιο συχνών ογκογόνων τύπων,  
16 και 18 του ιού HPV.

•  Ο εμβολιασμός έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών και χορηγείται 
δωρεάν σε όλα τα κορίτσια 12-15 ετών μαζί  
με τα υπόλοιπα παιδιατρικά εμβόλια,  
αλλά και στις έφηβες και νεαρές γυναίκες  
16-26 ετών που δεν πρόλαβαν να 
εμβολιαστούν στην ηλικία των 12-15 ετών.

•  Ο εμβολιασμός γίνεται ανεξάρτητα από την 
έναρξη ή όχι των σεξουαλικών επαφών.

•  Μακροχρόνιες μελέτες, διεθνώς, έδειξαν  
ότι ο εμβολιασμός προσφέρει έως και 100% 
προστασία από τους πιο συχνούς ογκογόνους 
τύπους του ιού HPV, τους τύπους 16 και 18.

•  Η διεθνής εμπειρία από την χρήση του εμβολίου 
έχει δείξει ότι είναι γενικά καλά ανεκτό και έχει 
ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας. Οι Αρχές Υγείας 
παγκοσμίως έχουν επίσημα τοποθετηθεί υπέρ  
της ασφάλειας και μαζικής χρήσης του εμβολίου.

•  Ο εμβολιασμός και ο τακτικός έλεγχος με Pap test 
παρέχουν σήμερα την καλύτερη δυνατή προστασία 
έναντι του καρκίνου του τραχήλου  
της μήτρας. 

•  Ο εμβολιασμός γίνεται σε τρεις δόσεις  
και ολοκληρώνεται σε διάστημα 6 μηνών.

• Ο εμβολιασμός δεν αντικαθιστά το Pap test.

To Pap test

•  Είναι μια απλή, ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση.
•  Μπορεί να διαγνώσει προκαρκινικές  

αλλοιώσεις και δυσπλασίες πολύ νωρίς,  
πριν αυτές εξελιχθούν σε καρκίνο. 

•  Γίνεται μετά την έναρξη της σεξουαλικής 
δραστηριότητας της γυναίκας, μεταξύ  
της 10ης και 20ης ημέρας του κύκλου,  
και σε συχνότητα που καθορίζει ο γιατρός.

•  Πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη 
γυναικολογική εξέταση, γιατί με το Pap test  
δεν ελέγχονται το ενδομήτριο, οι ωοθήκες,  
το αιδοίο και ο κόλπος. 

•  Καλύπτεται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ!!!ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΞΕΡΩ!!!

Η 6η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Πρόληψης του Καρκίνου  
του Τραχήλου της Μήτρας 
έχει στόχο την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση του κοινού,  
ώστε ο εμβολιασμός  
και το Pap test να γίνουν πράξη 
ρουτίνας για την προστασία  
από αυτόν τον καρκίνο.

ο εμβολιασμός σε συνδυασμό 
με το Pap test εκτιμάται ότι  
μειώνει την πιθανότητα 
ανάπτυξης καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας κατά 94%.

Είναι στο χέρι σου  
να προστατευθείς!
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