
HPV JE 
RAKOVINOTVORNÝ 
VÍRUS, PROTI 
KTORÉMU EXISTUJE 
ÚČINNÁ PREVENCIA
HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny 
aj dlhú dobu po nákaze vírusom.

U dospelých sú účinnou prevenciou 
preventívne prehliadky a očkovanie.

U detí je účinnou prevenciou očkovanie. 
Očkovanie proti HPV je hradené 
zo zdravotného poistenia pre 12-ročné deti.

HPV - ľudský papilomavírus



Vedeli ste?

Aké môžu byť následky 
nákazy HPV vírusom?

    HPV infekcia sa týka mužov, 
žien aj detí.

   Bežne sa s HPV vírusom stretne 
za život 8 z 10 ľudí.

   Existuje 150 typov vírusu: niektoré 
môžu spôsobiť rakovinu alebo 
genitálne bradavice.

    HPV sa prenáša nielen pohlavným 
stykom, ale aj kontaktom s kožou 
alebo sliznicou osôb infikovaných 
vírusom HPV.

   Dostupná je prevencia vo forme 
preventívnych prehliadok a očkovania.

    HPV môže spôsobiť rakovinu krčka 
maternice, genitálne bradavice, ale aj 
iné nádory, napr. rakovinu vulvy, vagíny 
alebo konečníka. 

    S výnimkou rakoviny krčka maternice, 
na tieto typy rakovín neexistuje žiadny 
skríningový program, ktorý by problém 
rozoznal, preto bývajú odhalené 
neskoro.

    HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny 
aj dlhú dobu po nákaze vírusom.  

    Nákazou HPV sú ohrození aj muži, 
u ktorých vírus môže spôsobiť rakovinu 
konečníka alebo genitálne bradavice. 



   Vakcína je vhodná pre všetky vekové 
kategórie a obe pohlavia.

   Očkovanie u detí je ideálne pred 
sexuálnym debutom.

   Očkovanie proti HPV je hradené zo 
zdravotného poistenia pre 12 ročné deti.

   Účinnosť očkovania je však dokázaná aj 
v prípade aplikácie sexuálne aktívnym 
ľuďom.

   Ak už je človek nakazený jedným typom 
HPV, očkovacia látka ho môže ochrániť 
pred zvyšnými HPV typmi obsiahnutými 
vo vakcínach proti HPV.

 Nákaze HPV sa dá včas predísť. 

U dospelých sú účinnou prevenciou 
preventívne prehliadky u gynekológa 
resp. urológa.

 U detí je účinnou prevenciou očkovanie.

Aké sú formy prevencie?

Kto môže byť očkovaný?
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