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Tas ir cilvēka papilomas 
vīruss. Tas var izraisīt 
gan labdabīgus, gan 
ļaundabīgus dažādu 
orgānu audzējus.1

Jebkāda veida 
dzimumkontakta laikā – 
ādas, gļotādas saskarē.

Kā var inficēties ar CPV?

Jā, CPV var izraisīt vēzi, bet ne 
vienmēr. 

Vai CPV izraisa vēzi? Meitenēm un zēniem vecumā no 9 līdz 14 gadiem – 2 devas
Pusaudžiem un pieaugušajiem vecumā no 15 gadiem – 3 devas

Lielākoties šai infekcijai nav simptomu, 
vismaz acīmredzamu pazīmju. Tātad 
Tu vari pat nezināt, ka esi inficējies un 
nezinot nodot šo vīrusu citiem.1

Kādi ir CPV infekcijas simptomi?
MEITENES no 12  līdz 17 gadiem ieskaitot – 
pie ģimenes ārsta valsts apmaksāta vakcīna.
ZĒNI no 9 gadu vecuma, vīrieši līdz 
26 gadu vecumam un sievietes no 18 
līdz 45 gadu vecumam – vakcinācijas 
kabinetos MAKSAS vakcīna.

Kur es varu vakcinēties?

Gandrīz visi seksuāli aktīvi cilvēki dzīves laikā 
inficēsies ar CPV. Šīm vīrusam ir vairāk nekā 150 
dažādu tipu un labā ziņa – lielākā daļa no tiem ir 
absolūti nekaitīgi! Taču, ja CPV infekcija pati neizzūd, 
tā var izraisīt vēzi.1

Kam ir ar CPV saistīta vēža risks?

85% 
no visiem 
seksuāli 

aktīvajiem 
cilvēkiem dzīves 

laikā inficējas 
ar CPV.4

4.5%
visu vēža 
gadījumu 

pasaulē ir CPV 
izraisīti 2

99% 
dzemdes 

kakla vēža 
gadījumu ir 

saistīti ar 
CPV3

Vakcinēties – tas Tevi pasargās no 
biežāk izplatītajiem CPV veidiem.4

Meitenēm vecumā no 12 gadiem 
līdz pat 18. dzimšanas dienai.5,6

Ko es varu darīt?

Ar CPV var inficēties zēni un meitenes, vīrieši un sievietes4
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Kas ir CPV?

Dzemdes kakla vēzis sievietēm

Anālā kanāla vēzis

Mīksti izaugumi – kārpiņas – uz dzimumorgāniem

Kādas slimības vai audzēji ir saistīti ar CPV?


