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ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ HPV … και πιθανώς 

διστάζετε να ρωτήσετε. 

 

 

 

Γεν. Νοσοκομείο 

Παθολογικής 

Ανατομικής                                            

Ξάνθης 

ΧΟΡΗΓΟΙ  
Φαρμακευτικός Σύλλογος Ξάνθης 

και  
Συνεταιρισμός Ξάνθης 



Tί είναι και πώς μεταδίδεται  

Ο ιός HPV είναι κοινός ιός σε άντρες και 

γυναίκες, που συνήθως μολύνονται με την 

έναρξη της σεξουαλικής ζωής. 

Οι ιοί HPV δεν προκαλούν μόνο καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου και 

του κόλπου.  

Προκαλούν επίσης καρκίνους της πρωκτο-

γεννητικής περιοχής, του στοματοφάρυγ-

γα, του λάρυγγα, του δέρματος κλπ σε 

άντρες και γυναίκες. 
 

Προστασία παρέχουν: 

1. Το προφυλακτικό, χωρίς να μηδενίζει 

την πιθανότητα λοίμωξης. 

2. Το εμβόλιο για τον ιό HPV  
 

Απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

1. Ετήσιος έλεγχος όλων των γυναικών με 

τεστ Παπανικολάου (η δοκιμασία αυτή 

είναι το πρώτο βήμα για την ανίχνευση 

του ιού). 

2. Υγιεινή ζωή και κανόνες προσωπικής 

υγιεινής (διακοπή καπνίσματος, υγιεινή 

διατροφή με χαμηλά λιπαρά και σάκχαρα 

και πλούσια σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 

βιταμίνες και μέταλλα). 

Εάν δεν εφαρμόζετε τα μέτρα, ανήκετε 

στις υποψήφιες ομάδες για να 

προσβληθείτε από τον ιό HPV. 



 

✓ Καλύπτονται επίσης γυναίκες και 

άνδρες ηλικίας 18-26 ετών, με 

αυτοάνοσα νοσήματα, μεταμόσχευση, 

λήψη ανοσοκατασταλτικών, κακοήθη 

νεοπλάσματα ή HIV λοίμωξη. 

 

   

 

 

 

 

 

Τελευταία κυκλοφορεί το 9δύναμο 

εμβόλιο, που προστατεύει σε ποσοστό 90% 

και περιλαμβάνει 9 στελέχη του ιού.   

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ  

ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ και ΑΓΟΡΙΑ  

9-18 ΕΤΩΝ 



Τα  HPV-εμβόλια αποδείχθηκαν μέχρι 

σήμερα πολύ ασφαλή. 

Συνήθως  σε ένα ζευγάρι και τα δυο 

άτομα μολύνονται, όχι όμως απαραίτητα. 

Η εμβολιασμένη γυναίκα πρέπει να 

συνεχίζει τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. 

 

Άννα Μπατιστάτου, «Κύτταρα Παπαρούνα», όταν η 

εικόνα του μικροσκοπίου γίνεται τέχνη.  

 

 

Ο εμβολιασμός για τον τράχηλο της 

μήτρας με τους ογκογόνους τύπους του  

ιού είναι πολύ πιθανό να προστατεύει 

άντρες και γυναίκες από άλλους  

καρκίνους, που οφείλονται στον HPV. 


