
   stophpv.dk پر جا کر مزید پڑھیں۔

 ہم ایچ پی وی - ویکسینیشن کی حمائت
کرتے ہیں

 Statens Serum Institut
 Lægemiddelstyrelsen
 Danske Regioner
 Lægevidenskabelige Selskaber
 Dansk Selskab for Almen Medicin
 Praktiserende Lægers Organisation
 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
 Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
 Dansk Pædiatrisk Selskab
 Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 Fagligt Selskab for Konsultations-  
og Infirmerisygeplejersker

 Fagligt Selskab for Gynækologiske  
og Obstetriske Sygeplejersker

 Sex & Samfund
 Patientforeningen Kræft i Underlivet
 Danmarks Apotekerforening
 Praktiserende Speciallæger i Gynækologi
 Dansk Dermatologisk Selskab

 Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft

-Sundheds) ڈینش ہیلتھ اتھارٹی
styrelsen) ڈینش کینسر سوسائٹی 

(Kræftens Bekæmpelse) اور ڈاکٹروں
 کی ایسوسی ایشن یہ سفارش کرتے ہیں

 کہ لڑکیاں اور لڑکے جب 12 سال کے ہو
جائیں تو ان کی ایچ پی وی - ویکسینیشن

.کر دی جائے۔
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ایچ پی وی - ویکسینیشن
 سرطان کے خلاف خود ہماری 

اور دوسروں کی حفاظت
کرتی ہے

 ایچ پی وی - ویکسینیشن سرطان
 اور اعضائے تناسل کے مّسوں کے

خالف حفاظت کرتی ہے
 ایچ پی وی- ویکسینیشن رحم کی گردن کے سرطان، مقعد

 میں سرطان، فرج میں سرطان اورعورتوں کے بیرونی
 جنسی اعضا کے سرطان بشمول اعضائے تناسل کے

 مّسوں کی صورتوں میں بڑے حّصہ کے خالف حفاظت
 کرتی ہے۔ ایچ پی وی دہانے، حلق اور مردانہ عضو تناسل

 میں سرطان کا باعث ہو سکتا ہے، تاہم ہمیں یہ معلوم
 نہیں ہے کہ ایچ پی وی- ویکسینیشن سرطان کی ان

قسموں کے خالف حفاظت کرتی ہے۔

 یہ خاکہ ظاہر کرتا ہےکہ ایک سال میں سرطان کے کس قدر
واقعات کا باعث ایچ پی وی ہوتا ہے۔

مرد عورتیں

رحم کی گردن کا سرطان
375

مقعد کا سرطان
9040

عورتوں کے بیرونی جنسی اعضا اور فرج میں سرطان
60

منہ اور حلق کا سرطان
55160

مردانہ عضو تناسل کا سرطان
30




