
Ebeveynler,öğretmenler ve yetiştirme hakkı olanlar için 
HPV aşısı hakkında etraflı bilgilendirme

Cinsellik,
ergenlik, aşı: 
vücudunu tanı!

Güvenlikle - Mutlaka - HPV ye 
karşı aşılandım Güvenlikle - Mutlaka

  Beni korur!  
  Etrafı korur!  

  Beni korur!  
  Etrafı korur!  

HPV ye karşı aşılandım    Çocuğumu nerede HPvirüsüne karşı  
  aşılattıra bilirim?  
Aşı yapmaya izinli olan bütün doktorlara gidebilirsiniz. Örneğin 
çocuk ve genç doktorlarına, kadın doğum uzmanına, Ürologlara ve 
aile doktorlarına. Bilgilendirme: www.impfen-info.de

   HPV aşısının ücreti nedir?  
18 yaşına kadar bütün hastalık kasaları (normal ve bir çok özel 
kasalar) aşı ücretini karşılarlar. Bahn-BKK 19 yaşına kadar bu 
ücreti üstleniyor.

Sağlık hizmetlerini destekleyen doktorlar cemiyeti e. V. (ÄGGF) 65 seneden 
beri Almanya genelindeki okullarda gençlerin ve onların çevresinindekilerin 
sağlık problemleri ile meşgul olmaktadır. Doktorlar gençlerin seksüel yaşamı, 
aşılanma ve ön tedbir amaçlı muayeneler hakkındaki sorularına ve emin 
olmadığı konular da bilimsel temellere dayanan ve kalıcı bilgiler vereceklerdir. 
Parola: ‚‘Senin vücudunun işlevini ve ihtiyaçlarını tanıman, değerlendirmen ve 
koruman gerek‘‘. Yaşlarına ve gelişimlerine uygun olarak bu konu hakkında 
doktorlar bilgilendiriyorlar. Almanya’daki bütün okullarda, kültüre uygun, 
başarılı bir şekilde tekrar değerlendirilerek hazırlanan korunma planlanması 
sağlık eğitiminde eşsizdir ve pek çok ödül almıştır. 
Daha fazla açıklama için: www.aeggf.de

BAHN-BKK yaklaşık 680000 üyesi ile Almanya’nın sayılı işletme 
sigortalarından biridir. Almanya genelinde açılmış olan bu hastalık sigortası 
korunma ağırlıklı olarak çalışmaktadır, performansını daha da geliştirmekte 
ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uygulanmaktadır. Güvenilir, yenilikçi ve 
daima bir adım önde olan sağlık sigortası transport ve lojistik bölümü ve de 
özel müşterilerine tam uygun ek hizmetler vermektedir. BAHN-BKK bütün 
müşterilerine kanunen standart olan hizmetlerinin dışında, özel ekstralarla 
çekici bir servis sunmaktadır. Daha fazla açıklama için: www.bahn-bkk.de

Bizi korur! Bizi korur! 

aufgeklärt    
Das DOCtorial

Daha fazla bilgilendirilmek 
istiyor musunuz?
Bizi YouTube kanalımızda 
ziyaret edebilirsiniz.
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Bulaşmış veya hasta ve böylece 
diğerleri için bulaşıcı

Eğer hiç kimse aşılanmamış 
ve böylece HP-virüsüne 
karşı bağışıklı değilse, bu 
insanlar hastalığı başkaları-
na kolayca bulaştırabilirler.

Sadece çok az insanın 
aşılanmış olması yeterli 
değildir, buna rağmen 
pek çok kişiye bu virüs 
bulaşabilir.

Ne kadar çok insan aşılanmış-
sa, patojen 
virüsler o kadar az 
yayılabilir, ve böylece 
bağışıklığı olmayanlar da 
korunmuş olurlar. 
(Sürü bağışık

     HP virüsün bulaşmasından sonra hangi  
  hastalıklar ortaya çıkar?  
Almayada senede 6250 kadın ve 1600 erkek HP virüsunun sebep 
olduğu kansere yakalanıyor ve binlercesinde de kanser öncesi hü-
cre değişikliği görülüyor. Ayrıca 100.000 üzerinde insan da genital 
siğilden hastalanıyor.

     Aşılanma en iyi korunmadır!  
WHO (dünya sağlık örgütü) ne göre bu geçerlidir: ‚‘Sağlıklı içme 
suyundan başka hiçbir önlem aşılanma kadar hayat kurtarıcı 
olmamıştır.‘‘

     Çocuğumuzu ve diğerlerini koruyalım  
Eğer yeterince insan virüse karşı aşılanırsa, aşılanamamış insanla-
ra örneğin hamile olanlara veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar da 
korunmuş olur. 

     HPV hakkındaki en mühim bilgiler  
HPV ist die Abkürzung für Humane PapillomViren.

     Diğer ülkeler ne yapıyor?  
İngiltere, Avustralya, Kanada ve Norveç gibi ülkelerde okullardaki 
aşılama programları ve/veya erkek çocukların da ilave olarak aşılanması, 
aşılanma sayılarının belirli bir şekilde artmasına ve dolayısıyla HPV yü-
zünden oluşan hastalıkların gerilemesine sebep olmuştur.

    Ne gibi yan etkiler ortaya çıkabilir?  
HPV aşısı genel olarak uyumludur. Öbür aşılar gibi HPV aşısı da, geçici 
olarak bazı reaksiyonlara sebep olabilir. Aşı yapılan yerde ağrı, şişlik, 
kızarma görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, ateş, yorgunluk ve halsizlik 
de olabilir.Robert Koch Enstütüsüne göre 2007 senesinden itibaren bazı 
sıradışı tek vakalar hariç hiçbir şekilde sıhhatimizi uzun süre etkileyici yan 
etkiler görülmemiştir. www.rki.de

    HPV aşısı bütün yetişkin gençler içindir  

Bağışıklık hücreleri bu 
yabancı cisim üzerine 
hücum ederler. Onun 

dış şeklini kopyelerler 
ve bu bilgileri hafıza 

hücrelerine gönderirler.

Hafıza hücreleri 
gönderilen bilgileri 
depolarlar ve onları 
çok uzun bir zaman 

hatırlayabilirler.

Eğer vücut herhangi bir zaman
 HP virüsü ile temasa geçerse, 

hafıza hücreleri hemen alarm verir ve 
büyük miktarda uygun olan antikor 
üretilir.

Antikorlar  HPV 
virüsünün etrafını çe-
virerek, hastalık yap-
madan önce onları 
parçalarlar. Böylece 
hem çocuğunuz 
hastalıktan korunmuş 
olur, hem de başka 
insanlara bulaşması 
önlenmiş olur.

İğne üst kola yapılarak 
aşı maddesi vücuda 
verilir. Aşı maddesinin 
içinde hastalık yapan virüs 
yoktur, sadece özellikle 
hazırlanmış  virüs kılıfına 
benzeyen parçacıklar vardır. 
Vücudun bağışıklık sistemi bu 
parçacıkları yabancı cisim 
olarak tanır.
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    HPV aşısı ne derece güvenlidir?  
2007 senesinden beri aşağı yukarı 300 milyon aşı dozu kullanılmıştır. 
Dünya sağlık organizasyonu aşının çok güvenilir, iyi bir uyum 
sağlayan ve uzun süren tesiri olduğunu kanıtlamıştır. 
www.who.int, www.pei.de

Beş ay aralıklı iki kere aşılanma 

* daha sonra aşılanma (gecikmiş olarak aşılanma) mümkündür. 18 yaşına kadar yapılan aşıların ücreti,
 hastalık kasaları tarafından karşılanır.         
** hastalık kasalarının aşı ücretini karşılamaları genellikle şahıstan şahısa değişebilen bir karardır.

14 yaşına kadar yapılan aşılanmalarda ebeveyinlerin izni gereklidir. 
14 yaşından sonra aşılananın kendi görüş ve karar verebilme yeteneğine bağlıdır, 
ki bu özellikle 16 yaşından itibaren varsayılır. Tazeleme aşısı şu 
anda tavsiye edilmiyor.

0-2-6 aylık aralarla yapılan 
3 aşı dozu 

Gerekiyorsa 18 yaşından sonra da **Öngörülen aşılanma yaşı

9-17 yaş 
arasındakilerin HEPSİ!

En uygunu ilk cinsi temastan 
önce aşılanmaktır, fakat 

sonradan aşılanma da etkili 
ve önemlidir.
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9-14 yaş arası 15-17 yaşları*
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Öngörülen aşılanma şeması Öngörülen aşılanma şeması

Bütün dünyada hastalığa sebep olan 200 
den fazla HPV-tipi var.

40 HPV tipi  cinsel temas esnasında 
cilt ve mukosadan bulaşır. Bunlar en sık 
görülen cinsel yolla geçen 
enfeksyonlardır.

Bunların  15i yüksek rizikolu olup 
kansere ve kanser öncesi hücre 
değişikliklerine yol açabilirler.  25i ise 
düşük riskli olup genital siğile sebep olurlar.

Seksuel aktif insanların yüzde 80i yaşamları boyunca 
en azından bir kere bu  HP virüslerin en az bir 
tanesiyle enfekte olmuşlardır.

    Ne zaman, nasıl, ve ne sıklıkla HP virüsüne karşı 
  aşı olunmalıdır?  

     HPV aşısı bizi neye karşı korur?  
Güncel olarak iki aşı tipi bulunur.
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Bulaşanların yüzde 10u bu virüsle başarılı bir şekilde 
mücadele edemezler. Böyle durumlarda kanser öncesi 
hücre değişmesi ve kanser riski, anüs ve cinsel bölge-
de, ağız ve boğaz bölgesinde çok yüksektir, ve de çok 
bulaşıcı siğillere de sebep olabilir.

Dünyada hemen hemen her yirminci kanserin sebepi HPV dir.

˜80%

˜90%

˜70%

˜10%

HPV virüsünün dokuz türüne karşı koruma sağlar

HPV virüsünün iki türüne karşı koruma sağlar

  HPV’nin sebep olduğu hastalıklar aşıya rağmen %10 ve 30 arasında 
görülebilir. Bu yüzden aşılanmış kadınlar da 20 yaşından itibaren düzenli 
olarak kanser erken tanınması için kadın hastalıkları doktoruna gitmelidirler.

  HPV’nin sebep olduğu kanser ve kanser 
 öncesi hücre değişmelerinden korur.

  Ve iyi huylu ama tedavisi çok uzun süren 
 rahatsız edici siğillerden %90 korur.

  HPV’nin sebep olduğu kanser ve kanser öncesi 
hücre değişmelerden aşı %70 korur.

Preservatif ile HP virüslarından tam korunma olmaz. 
Ama vaktinde yapılan HPV aşısı güvenli korumayı sağlar.



Güvenlikle - Mutlaka HPV ye karşı aşılandım

Bizi korur! Bizi korur! 

  Beni korur!  
  Etrafı korur!  

  Beni korur!  
  Etrafı korur!  


