
Părinţilor 
___________ 

 
 

 
Obiect: Invitaţie la vaccinarea împotriva VIRUSULUI PAPILLOMA (HPV) pentru 
prevenirea carcinomului cervical uterin. 
 
Dragi părinţi, 

 
V-am rezervat o programare pentru a-i oferi fiicei dumneavoastră vaccinarea împotriva 
virusului uman Papilloma (HPV) 

Programarea pentru administrarea ___________doze de vaccin este fixată pentru 

data ________________la orele___________ la centrul de vaccinare aflat în 

______________________________________________________________________ 

În caz de imposibilitate în această dată, şi/sau pentru informaţii ulterioare, vă rugăm să 

telefonaţi la  n. _______________________ 

Minora trebuie să fie însoţită de unul din părinţi. În cazul în care părintele nu poate fi 
prezent, va putea împuternici în scris un înlocuitor. În împuternicirea, semnată de părinte, va 
fi necesară indicarea numelui şi prenumelui persoanei care însoţeşte minora. Este necesară de 
asemenea copia documentului de identitate a părintelui. Vă amintim să aduceţi carnetul de 
vaccinări.  

Dacă fiica dumneavoastră a efectuat deja vaccinarea în alt sediu, vă invităm să ne 
comunicaţi data vaccinării pentru înregistrarea în fişa personală.  

 
 Cu această ocazie vă semnalăm unele informaţii care privesc sănătatea fiicei 
dumneavoastră, în aşa fel încât vaccinarea să fie un gest conştient.  

Cancerul de col uterin, în Italia loveşte în fiecare an mii de femei, şi este cauzat de un 
virus foarte comun, virusul uman papilloma (HPV).  

Tulpinile 16 şi 18 ale acestui virus (cele mai întâlnite şi periculoase), sunt de fapt în 
grad de a provoca leziuni care, dacă nu sunt individualizate şi tratate, pot provoca în timp, 
infecţia responsabilă de carcinomul colului uterin  

Astăzi, împotriva virusului uman papilloma, care se transmite, de obicei, imediat după 
începerea activităţii sexuale, nu există nici o cură; vaccinarea reprezintă aşadar o armă 
eficace pentru prevenirea infecţiei. De aceea Regiunea Toscana, prin intermediul  Serviciului 
Sanitar Regional, oferă tuturor adolescentelor care au reşedinţa în Toscana, cu vârsta de 
unsprezece ani împliniţi, posibilitatea de a se vaccina gratuit. 

Vaccinarea este deosebit de avantajoasă deoarece:   

- Garantează o protecţie eficace înainte de un contagiu eventual cu virusul HPV, 
care se dobândeşte de obicei imediat după începerea activităţii sexuale, care 
variază în funcţie de principiile de comportament care inspiră viaţa persoanelor.  

- Răspunsul sistemului imunitar, la doisprezece ani e mai mare decât acela observat 
la fetele şi femeile cu alte vârste.  

Să aşteptaţi „câţiva ani” pentru că „fiica mea este încă mică” poate fi o greşeală pentru că  
s-ar pierde o oportunitate excelentă de a răspunde foarte bine vaccinării, şi de a fi protejaţi 
în mod sigur înainte de orice posibilitate de contagiu. 

Înainte de introducerea vaccinării împotriva HPV, screeningul periodic (Pap Test) era 
unicul instrument la dispoziţie pentru prevenire care a permis individualizarea precoce ale 



leziunilor cauzate de virusul Papilloma (HPV). Astăzi, combinaţia vaccinare şi pap-test 
reprezintă modalitatea cea mai eficace şi completă pentru prevenirea cancerului de col uterin.  

Este important să precizăm că vaccinarea însoţeşte dar nu înlocuieşte screening-ul 
periodic (Pap Test) recomandat la momentul actual, la fiecare 3 ani, femeilor cu vârsta 
cuprinsă între 25 şi 64 ani.   

Vaccinul este sigur.  Eventuale  efecte colaterale uşoare care se pot manifesta în 
urma vaccinării (umflătură şi roşeaţă în locul injecţiei, stare generală rea sau uneori febră 
uşoară) dispar în mod spontan fără nici o consecinţă în câteva zile. 

Vaccinarea trebuie amânată în caz de boli febrile în fază acută.   

Contraindicaţiile pentru folosirea vaccinului sunt sarcina şi reacţiile alergice grave la 
medicamente şi/sau componente ale vaccinului (excipiente), de comunicat personalului sanitar. 

Pentru informaţii vă puteţi adresa medicului pediatru sau medicului de familie, sau 
centrului de vaccinare sau Igienă Publică al Regiei USL. 

 

Alte informaţii sun disponibile pe site-urile internet acreditate:  

http://www.regione.toscana.it/iointantomivaccino 

 


