- A fost introdus recent în ţara noastră;
începând cu noiembrie 2008 se
desfăşoară prima campanie naţională de
vaccinare, la fete de 10-11 ani;
- Se comercializează 2 tipuri de vaccin
anti-HPV: Cervarix şi Gardasil (3);

LA CINE APARE INFECŢIA CU
HPV?
În mod sigur nu la fetele de 10-11 ani,
vizate de campania Guvernului!
- Infecţia cu virusul HPV apare la femeile
active sexual, nu la fetiţe!
- Obiceiurile sexuale sunt un factor
determinant în infecţia cu HPV (9).

CÂND APARE CANCERUL DE
COL UTERIN?
- Acest cancer apare după infecţia cu
virusul HPV (unul din tipurile oncogene)
pe un „col uterin receptiv” -adică deja
afectat de boli cu transmitere sexuală
(gonoree, candidoză, trichomoniază)precum şi de alţi factori favorizanţi precum
fumatul (7);
- Leziunile produse la nivelul colului uterin
vor determina o modificare la nivelul
genelor oncogene, provocând formarea
cancerului; aceste modificări pot fi
produse şi de către contraceptive orale
precum şi alţi factori mai puţin cunoscuţi
(8);
- Progresia de la infecţia iniţială la
leziunile preinvazive şi, ulterior, cancer
invaziv (cancer în fază tardivă), necesită o

perioadă de chiar şi 10 ani sau mai mult
(10).

CÂT DE EFICIENT E VACCINUL?
Nu se ştie încă!
- În momentul de faţă nu există încă date
care să dovedească eficienţa vaccinării
anti-HPV în prevenţia cancerului invaziv.
Va trece încă destul timp până când astfel de
date vor deveni disponibile, pentru că
vaccinul se utilizează pe plan mondial de
doar câţiva ani, în timp ce perioada de la
infectarea cu HPV până la apariţia cancerului
invaziv este frecvent de peste 10 ani (11);
- Din acelaşi motiv, există prea puţine date
inclusiv despre efectele pe termen lung ale
acestui vaccin (12).

CE ŞTIM SIGUR DESPRE VACCIN?
- Că vaccinul nu vindecă o infecţie deja

existentă! (4);
- Că are efecte secundare!

CARE SUNT EFECTELE
SECUNDARE?
-

mâncărime, roşeaţă sau durere la locul
injecţiei, febră, greţuri;
şoc anafilactic şi epilepsie;
paralizii;
atacuri de panică şi tulburări circulatorii;
stare de rău, dureri de cap şi de spate;
căderea părului şi amenoree secundară
(lipsa menstruaţiei);

- tulburări de sensibilitate, dureri articulare,
erupţii pe piele, oboseală accentuată,
ameţeli;
- lipsa poftei de mâncare, depresie;
- ameţeli, tremurături, parestezii (senzaţie
de arsură) la picioare şi la faţă;
- meningită virală;
- deces (14, 17).
Până în iunie 2008, în SUA erau
înregistrate aproape 9.000 de efecte
adverse, inclusiv 10 pierderi de sarcină
(17).
CAZURI MORTALE: În SUA s-au raportat
25 de decese posibil asociate cu Gardasil
(16). Alte două decese după vaccinare s-au
constatat în Germania şi Austria (15).

Din aceste motive, noi nu
încurajăm vaccinarea.
Decizia vă aparţine.
DE CE ESTE GREŞITĂ ACEASTĂ
PREVENŢIE (VACCINAREA)?
- Premizele de la care se pleacă pentru
prevenirea cancerului de col sunt greşite;
se crede că vaccinul va rezolva totul şi nu
se iau în considerare cauzele directe ale
infecţiei şi bolii: relaţiile sexuale de la o
vârstă fragedă; partenerii multipli;
contractarea bolilor cu transmitere
sexuală
(gonoree,
etc.);
fumatul;
folosirea contraceptivelor orale, etc. Toţi
aceşti factori favorizează producerea
cancerului de col uterin.
- În locul eliminării cauzelor, riscăm să ne
îmbolnăvim copiii (fetele) administrându-le

un vaccin încă insuficient testat şi mai ales
cu multe efecte secundare.

DACĂ NU MĂ VACCINEZ, CUM
MĂ POT APĂRA DE CANCER?
- Evitaţi factorii fazorizanţi de mai sus;
- Efectuaţi Testul Babeş-Papanicolau
de două ori pe an, dacă aţi început
activitatea sexuală (16).

DE CE NUMIŢI VACCINAREA
“EXPERIMENT PERICULOS”?
Pentru că vaccinul HPV nu este pe deplin
testat, evaluarea sa urmând să se încheie
în sept. 2009 (16). Copiii dvs. au fost aleşi
să fie „cobai”.

DE CE AR APROBA GUVERNUL
ADMINISTRAREA UNUI VACCIN
INSUFICIENT TESTAT?
Pentru că „este vorba despre bani”. Marile
concerne farmaceutice acordă comisioane
importante distribuitorilor de medicamente
şi nu ar fi prima dată când statul lezează
interesele cetăţenilor, preferându-le pe
cele ale afaceriştilor.

CUM ÎMI POT FERI COPIII DE
ACEST VACCIN?
Orice părinte are dreptul de a refuza
vaccinarea copilului său, semnând o
declaraţie pe propria răspundere. Nici un
vaccin
nu
poate
fi
administrat
“obligatoriu”.
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DACĂ AVEŢI COPII SAU
INTENŢIONAŢI SĂ AVEŢI,
ACEST PLIANT VĂ PRIVEŞTE!

Mai multe informaţii la

www.provitabucuresti.ro/gardasil-cervarix/

ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ
”PRO-VITA”

VACCINUL
“ANTICANCER”
UN EXPERIMENT PERICULOS!

pentru născuţi şi nenăscuţi
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CE ESTE VACCINUL
"ANTICANCER DE COL UTERIN "?
- Un vaccin cu scopul declarat de a preveni
infecţia cu virusul HPV (papilomavirusul
uman, care poate duce la cancer de col
uterin) (1);

