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Human papilloma virüsü, rahim ağzı kanserinin 
önlenmesi ve diğer HPV ile ilgili kanser hastalıkları 

hakkında daha fazla bilgi edin!

NADİR PERİ MASALI 

#cooltas



2



3

BU SON BİRKAÇ YIL ÇOK HIZLI GEÇTİ! 

Ne kadar hızlı büyüdün!

Çoktan gerçek bir genç erişkin oldun!

Sağlığını korumayı öğrenme vaktin geldi.
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Bu virüs hayatımızda var olmakta.

Kadın ya da erkek olmamız fark etmeden, etrafımızda var olmaya devam 

etmekte.

Ne yazık ki, kaçınılmaz bir virüs. Özellikle kızları ve kadınları tehlikeye 

attığını bilmek çok önemli çünkü eğer virüs bir kadının vücudunda uzun 

süre kalırsa, ciddi bir hastalığa sebep olabilir. Bu ciddi hastalığın adı 

rahim ağzı kanseri. 

VİRÜS
Bu virüsün adı Human papilloma virüsü, veya kısaca HPV.

HPV’nin birkaç türü var. Bazıları özellikle çok riskli çünkü bahsettiğimiz 

tehlikeli hastalığa, rahim ağzı kanserine, sebep olabilir.

Çevremizde ve vücudumuzun içinde 

birçok virüs ve bakteri vardır. 

Virüsler, çeşitli h
astalıklara neden 

olan patojenik mikroplardır.

Eminim bu çok ciddi, sözde tümörlü 

veya kanserli hastalıkları zaten 

duymuşsundur. Bunlara çoğunlukla 

virüsler neden olmaz ve ne yazık 

ki her zaman tedavi edilemezler. 

Ancak bir virüsün neden olduğu 

tek bir kanser türü vardır. O da 

rahim ağzı kanserinin kötü huylu 

tümörüdür.

Şimdi, rahim ağzı kanseri 

hakkında konuşmak ve bununla 

ilgili bütün önemli bilgileri sana 

vermek istiyorum. Umarım seni 

bilgilendirdikten sonra kendi 

sağlığına daha çok dikkat edersin.
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Hayatında gerçekten hoş bir 
çocukla tanıştığın ve birbirinizi 
sevmeye başladığınız dönem gittikçe 
yaklaşıyor.  

Birbirinizi daha da çok sevdikçe 
birbirinize hem duygusal hem 
de fiziksel olarak daha da yakın 
olacaksınız.
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Eminim ki iki kişi birbirini sevdiğinde sadece duygusal değil fiziksel 
de bir ilişki olduğunu biliyorsundur. Biz de buna cinsel hayat deriz. 
Muhtemelen sınıfında cinsel eğitim dersleri görmüşsündür veya bu 
konuyu ebeveynlerin ya da arkadaşlarınla konuşmuşsundur.
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HPV ÇOĞUNLUKLA CİNSEL YOLLA BULAŞIR AMA 

NEYSE Kİ VİRÜSE KARŞI KENDİMİZİ KORUYABİLME 

ŞANSIMIZ VAR .
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Eğer bir kişi virüsü 
taşıyorsa, virüsü 

özellikle cinsel ilişki sırasında farkında 

olmadan partnerine bulaştırabilir.

HPV virüsü bizim vücudumuza 

girdiğinde bağışıklık sistem
imiz virüsle 

savaşmaya başlar. Eğer bağışıklık 

sistemimiz yeterince güçlüyse 

hızlıca virüsü yener. Bu sayede 

HPV enfeksiyonu genelde tedavi 

gerektirmeden geçer.

Ama biz HPV enfeksiyonu 

ile hayatımızda birkaç defa 

karşılaşabiliriz.
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RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ
Eğer bağışıklık sistemimiz virüse karşı savaşamazsa ve virüs vücudumuzda 
kalmaya devam ederse, vücudumuzda rahim ağzı kanseri oluşabilir.

Eğer HPV vücudumuzda kısa bir süreliğine kalırsa, rahim ağzı kanseri 
oluşma ihtimali daha düşüktür. Bu yüzden HPV enfeksiyonunu önlemek 
çok önemlidir.

HPV enfeksiyonunu 
kaptığımızda farkında 

olmayız çünkü başlangıçta 
herhangi bir belirti göstermez. 
Enfeksiyon genellikle geçicidir 
ve birkaç hafta veya ay içinde 

geçer. Ancak virüs yine 
geri dönebilir!
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HPV ENFEKSİYONU SIRASINDA NELER OLUYOR?
HPV enfeksiyonu devam ederse, virüste bir değişiklik başlar. Buna kanser 
öncesi evre denir. İlk başta hiçbir şey hissedemezsin ve herhangi bir acıya 
neden olmaz ama ciddileşebilir.

KENDİMİ NASIL RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI KORUYABİLİRİM?
Ne düşünüyorsun? Sence başka kansere sebep olan virüsler var mı? 
Cevap oldukça kolay: Hayır, yok. Ancak, birçok diğer hastalık türü gibi 
HPV enfeksiyonu da aşıyla önlenebilir.
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AŞILANMA VE 
TARAMA
Aşılanarak HPV’nin vücudumuzda 

enfeksiyon ve daha sonra ciddi bir 

hastalık oluşturmasını engelleyebiliriz.

 
Kızların, anneleriyle kadın doğum 

uzmanı adı verilen doktorları ziyaret 

ettiği günler yaklaşıyor. 

u.a

Doktor, zaman zaman senin için her 

şeyin yolunda olup olmadığını muayene 

edecektir. Buna kadın hastalıkları 

muayenesi denir.

Muayene sırasında yapılan taramalar 

çok önemlidir çünkü çok erken bir 

aşamada değişiklikleri tes
pit edebilir.

AŞILANMA VE TARAMANIN 

BİRLİKTE YAPILMASI EN İYİ 

KORUNMADIR.

KIZLAR VE ERKEKLER

HPV sadece kızlarda değil 
erkeklerde de değişikliklere 
sebep olabileceğini biliyor 

muydun? Bu yüzden 
aşılanma erkekler için 

de önemlidir.
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SEVGİLİ  GENÇ 
ARKADAŞIM 
(ERKEKLER İÇİN)!

Şimdi sıra sende. Sadece sağlığını 

korumak için değil aynı zamanda 

kızların ve kadınların sağlığına özen 

göstermek için neler yapabileceğini 

bilmen çok önemli.

Eğer HPV senin vücudunun içine 

girerse, kolayca diğer kızlara ve 

erkeklere genelde cinsel ilişki sırasında 

bulaşabilir. Bu şekilde rahatsız 

edici semptomlar veya bazen ciddi 

hastalıklar senin veya sevdiklerinin 

vücudunda gelişebilir.

Gerçek bir şövalye ol! Partnerini koru, 

ona iyi bak, onun daha sonra bu 

hastalıkla savaşmasını önle ve aynı 

zamanda kendini de koru!



UNUTMAYIN!
BU HASTALIK ÖNLENEBİLİR !

LÜTFEN AŞILANMA KONUSUNDA AİLENE 
DANIŞ! EĞER HEMFİKİRSENİZ, AŞILANMAYI 

TALEP ET ÇÜNKÜ BU DÜNYADA SEN ÇOK 
ÖNEMLİSİN!

Bilmelisin ki bu hastalık var olmakta, 
bunun ne anlama geldiğinden emin ol, 

ve bu hastalık önlenebilmekte.



Aşılanmayı ortak bir karar olarak alın.
Ebeveynlerinizle olasılıklar/fırsatlar hakkında konuşun!

Daha fazla bilgiye veya yardıma ihtiyacınız varsa,
bizimle iletişim kurmakta tereddüt etmeyin!

www.malyvavirag.hu
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