PRISTOPNA IZJAVA
DRUŠTVA ko-RAK.si

Spodaj podpisan/a prostovoljno izjavljam, da želim postati
član društva ko-RAK.si in za potrebe evidence posredujem
podatke:
Ime: __________________________________________
Priimek: _______________________________________
Datum rojstva: _________________________________
Naslov: ______________________________________

KORISTNI NASLOVI

t Društvo ko-RAK.si,
brezplačni telefon 080 16 11, info@ko-RAK.si, www.ko-RAK.si
t Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica, 05 33 01 000
t Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Nova Gorica,
05 330 86 00
t Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica,
05 33 83 200

Telefon: _____________________________________
Elektronski naslov: ____________________________
Društvo ko-RAK.si se obvezuje, da osebnih podatkov članov
ne posreduje nepooblaščenim osebam ali pravnim subjektom.
S podpisom se zavezujem, da bom deloval/a v skladu s
Statutom društva, sprejel/a društvena pravila in se po njih
ravnal/a.
Članstvo je prostovoljno.

Kraj in datum: _____________________________
Podpis:
________________________________________
Pristopno izjavo pošljite na naslov:
Društvo ko-RAK.si, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica

ko

Slika prikazuje virus HPV
genotipov HPV, 45 je takšnih, ki povzročajo okužbe
rodil in splovil.

K.si

Društvo ko-RAK.si je humanitarno in prostovoljno
društvo.

Kontakt: info@ko-RAK.si
www.ko-RAK.si

Zgibanko izdalo društvo ko-RAK.si,
april 2016.

Ho eš
Prepre iti
Vir usno
oku b o ?

ALI STE VEDELI, DA ...
Humani virusi papiloma (HPV) so družina virusov, ki
lahko pri človeku povzročijo različne spremembe. Ime so
dobili po tem, da povzročajo nenevarne a neprijetne
bradavice, ki jih z izrazom iz latinščine imenujemo
papilomi. Manjša skupina hudo ogrožajočih HPV pa lahko
okuži celice materničnega vratu. Če teh sprememb ne
pozdravimo, lahko iz njih nastane rak materničnega vratu.

OKU BA IN PRENOS
Okužimo se lahko vsi. Okužba s HPV se prenaša pri intimnih
telesnih kontaktih. Okužba je pogostejša pri mladostnikih in
mlajših odraslih. HPV se najhitrejše prenaša s spolnimi
odnosi.
Okužba poteka prikrito (ne povzroča simptomov).Tako
moški kot ženska sta prenašalca virusa HPV.

POSLEDICE OKU BE S HPV
Večina okužb mine brez posledic. Včasih pa se razvije dolgotrajna okužba, ki lahko vodi: v predrakave spremembe ali
raka materničnega vratu, nožnice, zunanjega spolovila pri
ženskah, penisa pri moških in anusa pri obeh spolih. Druge s
HPV povezane bolezni so še genitalne bradavice in papilomi
grla.

ALI JE CEPIVO VARNO?
Cepivo je varno, kar kažejo izsledki raziskav, opredeljeni
na osnovi več kot desetletnega opazovanja in nenehnega spremljanja morebitnih neželenih učinkov pri več
kot 200 mio cepljenih osebah. Tudi v Sloveniji nismo
zabeležili resnih neželenih učinkov.

KONTRAINDIKACIJE CEPLJENJA

RAK MATERNI NEGA VRATU (RMV)
Je bolezen, pri kateri se normalne celice materničnega vratu
spremenijo v rakave. Spremembe v celicah potekajo posto
poma, kar lahko traja 10 do 15 let. Skoraj vsi primeri RMV (več
kot 99%) so povezani z okužbo z visokorizičnimi genotipi HPV.
Z rednimi ginekološkimi pregledi in odvzemi brisov odkrije
mo vsake spremembe v celicah in z uspešnim zdravljenjem
preprečimo raka.

V primeru, da je oseba v preteklosti imela nevarno
alergijsko na katerokoli od sestavin, ki jih vsebuje tudi
cepivo proti HPV.
V primeru, da je oseba že imela reakcijo na prejšnji
odmerek cepiva proti HPV.
V primeru nosečnosti.
V primeru hujše akutne bolezni, močno zvišani telesni
temperaturi.

NE ELENI U INKI CEPLJENJA

KOMU JE CEPLJENJE NAMENJENO?

OKU BO S HPV LAHKO PREPRE IMO
t Odložitev prvega spolnega odnosa v obdobje
večje zrelosti
t Zvestoba enemu partnerju oziroma čim manjše
število spolnih partnerjev
t Uporaba kondoma (nepopolna zaščita)
t Cepljenje proti HPV

Namenjeno je ljudem od 9. leta naprej. Najbolj
učinkovito je cepljenje v otroški dobi, med 10. in 13.
letom starosti, pred prvim spolnim odnosom.
Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so že imele
spolne stike, saj morda še niso bile izpostavljene virusom
HPV. Trenutno je v Sloveniji cepljenje neobvezno in
brezplačno za deklice v šestem razredu ter za zamudnice
do 18. leta oz za šolajoče se ženske do 26. leta.

KAJ PA CEPLJENJE DE KOV?
Glede na izsledke raziskav in priporočila po svetu je
cepljenje priporočljivo tudi za dečke. Okužba s HPV pri
dečkih povzroča predrakave spremembe in raka penisa,
zadnjika, grla in genitalne bradavice.

Neželeni učinki cepljenja so blagi in prehodni.
Najpogostejši pojav je rdečina/oteklina na vbodnem
mestu.
Cepiva (tako kot vsa zdravila) lahko povzročijo resne
težave, npr. alergijske reakcije, vendar je tveganje, da bi
katero koli cepivo resno škodovalo ali povzročilo smrt,
izredno majhno.

KJE DOBITI INFO O CEPLJENJU
t
t
t
t
t
t

Šolski zdravnik/zdravnica
Osebni zdravnik/zdravnica
Ginekolog/ginekologinja
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), www.nijz.si
NIJZ, OE Nova Gorica, Vipavska c.13, 5000 Nova Gorica
Društvo ko-RAK.si, www.ko-RAK.si

