
 
 

 

 ما هو فيروس الورم الحليمى البشري؟

 

سرطان يعتبر فيروس الورم الحليمى البشري من أكثر الفيروسات انتشارا في العالم وهو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم وسرطانات أخرى مثل ال

الرجال. ىوالرجال، سرطان الفم والبلعوم وسرطان القضيب لد ءالنسا ىالشرجي لد  

.ىومناطق جلديه اخر التناسليةاألعضاء  علىالي الثآليل  باإلضافة  

 

بعدوي فيروي الورم الحليمي البشري؟ اإلصابةكيف تتم   

 

بدون فيروس الورم الحليمي الشائع ينتشر بسهولة من خالل االتصال المباشر وقت إقامة عالقات جنسية. اإلصابة بالعدوى تكون في أغلب األحيان 

  المصاب بالعدوى ال يعي إمكانية نقله الفيروس إلى شخص آخر.  عالمات خارجية والشخص

 

 

 ما هي طرق الوقاية من فيروس الورم الحليمي؟

 

بهذا الفيروس اإلصابةهو أحد الطرق اللتي تقي من  اللقاح أو التحصين-  

 

؟ اللقاحلمن يوصي بأخذ   

 

من الصف الرابع االبتدائي سنة ١٨-٩العمرية  يوصي لألوالد والبنات من الفئة-  

كبيبيكاللقاح المتوفر مجاني في مدارس -  

ألولياء االمور ألخذ اإلذن بإعطاء اللقاح. استمارةيتم إرسال -  

اللقاح عبارة عن جرعتين.-  

سنة٢٦-٩ويوصي بأخذ اللقاح لمن لديه ضعف مناعة من سن -  

المرتبطة بالفيروس الورم الحليمي البشري االلتهاباتوذلك للحد ّمن تكرار ل مالي بمقابيُنصح بالتلقيح أيضا للنساء وكبار السّن من الرجال -  

في عالقة عاطفية جديدة ءالبدأو للحماية من الفيروس قبل     

 س.وفيرمان الوقاية الكاملة من اليوصى بتلقي جميع الجرعات في المواعيد المحددة من أجل ض -

  
يوصي بتطعيم االوالد أيضا؟لماذا   

 
 التوصية بشأن تطعيم األوالد ناجمة عن نفس األسباب التي ألجلها يقدَّم التطعيم للبنات:

 والتي تظهر على األعضاء التناسلية.يسببها الفيروس من أجل وقاية األوالد والبنات من األمراض الخبيثة ومن الثآليل التي  -
من أجل تفادي انتقال الجرثومة من شخص آلخر.-  
 

آمن؟هل التطعيم   
التطعيم آمن جدا. -  
الم، احمرار وانتفاخ في مكان الحقنة.أيمكن ان تظهر اعراض موضعية مثل -  
 

 

 البشري؟ ما مدى أهمية تلقي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي

  مهمة لمنع السرطان والثآليل في األعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء. -

 والثآليل اللتي حدثت قبل اخذ اللقاح.اللقاح ال يعالج السرطانات -

 .لفحص عنق الرحم حتي لو اكملن سلسلة التطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي pap testمن المهم للنساء ان يجرين الفحص -


