


HPV NEDİR, NEYE NEDEN OlURil 

Human Papilloma Virüs yani HPV, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon -
ların en yaygın olanlarındandır. Onlarca tipi mevcuttur. 
Rahim ağzı kanserlerinin %70'inde Tip 16 ve Tip 18 
etkenken, 31-33-35-39-45-52-58 gibi tipler de 
kanser açısından yüksek risklidir. Tip 6 ve 
Tip 11 genital siğillerin %90'ına yol açsa 
da kanser açısından düşük riskli grup-
ta yer almaktadırlar. HPV tiplerinin 
çoğu hastada belirti vermeden 
varlığını sürdürür. 

Yüksek riskli tipler kadınlarda 
servikal kanser, vulva, vajina, 
orofarinks, anüs kanserlerine 
neden olurken erkeklerde ağız, 
yutak, penis ve anüs kanserine 
neden olur. 

HPV l + J'liği kanser 

demek değildirl 

HPV testinizin(+) olması ya da geni
tal siğillerinizin bulunması kanser oldu -
ğunuz anlamına gelmez. HPV teması olan 
herkes kanser olmaz. Ancak tıbbi kontrollerin 
düzenli yapılması gerekir. 

HPV ne kadar vavuındır? 

Kadınların %80'i hayatında bir kere HPV ile karşılaşır. HPV enfeksi -
yonu riski ilk cinsel ilişkiyle bile %46'dır. Sigara kullanımı ise HPV en
feksiyonu riskini tam 434 kat arttırır. 



BİR DERMANI YOK MUDUR?



HPV aşısı neden bu kadar pahalı?



HPV enfeksiyonuna
yakalanmak ayıp mı?



?



"HPV Aşısı ücretsiz Olsun" Davanışması 
Aslına bakarsanız mücadele ediyoruz da. Kadın Dayanışma Komi
teleri olarak "HPV Aşısı Ücretsiz Olsun" diyenler olarak yan yana 
geliyoruz, etkinlikler, söyleşiler düzenleyerek daha fazla sayıda 
insanı HPV ve yol açtığı hastalıklar konusunda bilgilendiriyoruz. 
Bir yandan da elimizden geldiğince, dayanışmamız elverdiğince 
HPV aşısını kadınlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Boyun eğmeyenle
rin dayanışması sayesinde aşılanan kadınların sayısı 200'e ulaştı. 
Bizimle dayanışma gösteren herkese aşılanan tüm arkadaşlarımız 
adına teşekkür ediyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği ile bir
likte Gök bük Köyevi'nde 19 genç kadın aşılandı. Hemen sonra -
sında İskenderun'da Hataylı eczacıların dayanışmasıyla 20 genç 
kadın daha aşılandı. Dayanışmamızı daha da büyütmek için 
birçok şehirden eczacı odaları ile iletişim halindeyiz. Kadın Daya -
nışma Komiteleri pek çok yerellikte HPV aşısı ve sağlık hakkımız 
üzerine bilgilendirici toplantılar, buluşmalar organize ediyor. Tüm 
bunları "hayırseverlik" için değil, ücretsiz ve kamusal olması ge
reken bir hizmetin bu mücadele ile gündeme gelmesi ve sağlık 
hakkımızı kazanmak için yapıyoruz. 

Mücadelemiz hukuki zeminde de sürüyor. Aşı ücretlerinin iadesi 
için başlatılan hukuki mücadelenin sonuna kadar takipçisiyiz. 






