
Защита от HPV 
за гей и би мъже 

Предпазване от брадавици 
и рак причинени от HPV

Схема за поставяне на ваксината предпазваща 
от HPV 6, 11, 16 и 18 при хора над 14 години:

Ваксинирането е курс от три инжекции, 
поставени мускулно:

 
• 1-ва инжекция: 

   на избраната дата
 

• 2-ра инжекция: 
  2 месеца след 1-ва инжекция

 
• 3-та инжекция: 

  6 месеца след 1-ва инжекция

Как се предава HPV инфекцията?
 
HPV е най-често срещаната сексуално 
предавана инфекция според Центровете за 
контрол и превенция на заболяванията на 
САЩ (CDC). 
 
HPV се разпространява главно от контакт на 
кожа с кожа. Почти всички сексуално активни 
хора се заразяват с HPV в определен момент от 
живота си. Рискът нараства с броя на 
сексуалните партньори.

Може ли да се предотврати инфекция с HPV?
 
Презервативите не гарантират защита от HPV, 
защото вирусът може да бъде предаден от 
контакт на кожа с кожа, области, които не са 
покрити от презервативи.
 
Най-добрият начин да се предпазиш от HPV е 
ваксината срещу HPV. 
 
Ваксината се казва Gardasil и предпазва от 
четири типа HPV, а именно HPV 6, 11, 16 и 18, 
които са отговорни за причиняването на 
ракови заболявания и генитални брадавици.
 
В Обединеното кралство се препоръчва на 
всички гей и би мъже до 45 години, 
включително, да се ваксинират срещу HPV.
 
Ваксината е налична в България. Консултирай 
се с вирусолог, инфекционист или онколог. 

Какво е човешки папилома вирус (HPV)
и защо е опасен?
 
Има над 100 типа HPV и голяма част от тях 
нямат симптоми и обикновено отшумяват 
сами.
 
HPV типовете, които остават, могат да доведат 
до ракови заболявания. HPV типове 16 и 18 
причиняват по-голямата част от 
HPV-асоциираните ракови заболявания, като 
рак на ануса, гърлото и пениса при мъжете и 
рак на маточната шийка при жените.
 
HPV типове 6 и 11 причиняват генитални 
брадавици.

Защо е важно гей и би мъжете да бъдат 
ваксинирани против HPV?
 
Рискът от рак на ануса при гей и би мъжете е 
по-висок, отколкото при хетеросексуалните 
мъже. Освен това, ако живееш с ХИВ, този риск 
се увеличава. 
 
При гей и би мъжете е по-вероятно да се 
появят генитални брадавици, т.нар. кондиломи 
по ануса и пениса.
 
Ваксинирането на момичетата против HPV 
означава, че техните партньори получават 
известна защита срещу HPV. Докато гей и би 
мъжете правят секс с неваксинирани срещу 
HPV партньори.
 
Ваксинацията срещу HPV е найефективният 
начин да се предпазиш от брадавици по 
пениса и ануса, както и рак предизвикан от 
HPV.

Източници: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gardasil 
https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm 
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/hpv-human-papillomavirus-vaccine/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25925419

Тази дигитална брошура цели да предостави информация относно 
възможностите за предпазване от HPV и не замества консултацията с 
вирусолог, инфекционист или онколог. Фондация АЙВЪР не носи 
отговорност за пациентски действия.
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