Theo Thống kê thì có thể ba trên 4 người bị nhiễm VPH một lúc nào đó trong cuộc
sóng cuả họ ..
VI Khuẩn VPH:Virus du Papillome Humain : như Ung Thư cổ Tử Cung -bệnh
mồng gà nơi âm đạo - những căn bệnh lây Nhiễm qua tình dục -..
Vậy Phải tránh bằng cách như thế nào ?
Vi Khuẩn này VPH có vẻ như vô hại vì nhiều người bị nhiểm không mang bệnh
.Nó đưới hình dạng mụn cóc nơi bộ phận sinh dục .Sinh thiếc rất cần để phá thiện ung
thư cổ tử cung hoặc các chứng tiền ung thư cần phải được giảỉ phẩu hoăc là nguyên
nhân cuả 11 ung thư khác nhau .
Tiêm chủng ngưà VPH rất hữu hiệu để tránh nhiểm trùng các mẩn mụn mọc ở
vùng âm đạo ( sinh dục) , các nhiễm trùng ở cổ tử cung (đua tới tiền Ung Thư. Ở các
trường học tiểu bang Québec việc tiêm chủng ngư ả Miễn phí này đả cho kết quả tốt
dệp cho các học sinh nữ và nam lớp 4 tiểu học ( tiêm làm 2 lều ). Một văn kiện chấp
thuận dược gửi cho các phụ huynh học sinh trong lịch học cuả các em . Tất cả các nữ
sinh từ 9 tới 18 tuổi và những người từ 9 tới 26 tuổi mà hệ thống miển nhiểm kém dêu
được tiêm nhiễm miển phí .
Tiêm chủng rất cần thiêt cho moị người nam va nữ lớn tuổi giúp giảm đi các
trường hợp tái xuất các vết thưonng do VPH gây ra hơặc tránh bị nhiểm VPH trước
mọi quan hê tình dục .
Thuốc chủng ngưà rất an toàn và không có liên hệ đến các thái độ tình dục nguy
hại đả được tiêm chủng của các giới trẻ .
Các dân nhập cư và Tỵ nạn ít có dịp được kiểm nghiểm về VPH ( Như kiểm tế bào cổ
tử cung khi khám sản khoa với tên làTest PAP ) .Ví vậy tiêm Chũng giúp tránh đưôc
các trường hợp nậng .
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