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Новата вакцина штити од 
болести кои ги предизвикува 
хуман папилома вирусот- 
канцер на грлото на матката, 
претканцерови лезии на 
женските генитални органи и 
брадавици на гениталиите.

Досега оваа вакцина е 
регистрирана во 54 земји.

Неодамна на Клиниката за гине ко-
логија беше најавено дека и кај нас 
прв пат ќе се применува вакцина 

против канцер на грлото на матката. Ви-
русот ХПВ, особено од типовите 16 и 18 е 
приближно во 70 проценти одговорен 
за појавувањето на болести кои го вклу-
чуваат канцерот на грлото на матката, 
претканцерозни лезии кај женските ге-
нитални органи, а ХПВ од типот 6 и 11 е 
одговорен во 90 отсто од случаите за 
брадавици на гениталиите. 

Вакцината е најефективна ако им се 
даде на младите пред тие да стапат во 
активен полов живот, при што можат да 
се заразат со вирусот, со кој се заразени 
дури 50 отсто од сексуално активното 
население. 

Во Македонија секоја година од канцер на грлото на матката 
заболуваат околу 200 жени, со индиција од 22,32 проценти на 
100.000 жени, што е многу високо во споредба со развиените 
земји, каде што тоа се движи од 6 до 10 проценти. Во светот оваа 
болест е втора по честота кај жените и втора водечка причина за 
смртност од канцер кај жените.

Користењето на вакцината се препорачува од Светската здрав-
ствена организација и од други здравствени организации во по-
веќе од 70 земји во светот. Податоците говорат дека за само една 
година се дадени 5 милиони дози, кои пациентките одлично ги 
поднеле и немало никакви несакани дејствија. Во светот секоја 
година заради ХПВ се дијагностицираат 500.000 нови случаи на 
заболени од канцер на грлото на матката, а 300.000 од нив уми-
раат, што е голем медицински проблем. 

"Направивме напори да ги следиме 
светските трендови и да ја донесеме вак-
цината што побрзо кај нас. Таа се пре-
порачува за девојчиња и за жени од 9 до 
26 години и за момчиња од 9 до 15 го-
дини. Цената е 8.600 денари за една доза 
(135 евра), а треба да се примат три дози 

ВАКЦИНА ПРОТИВВАКЦИНА ПРОТИВ
Х УМАН ПАПИЛОМА ВИРУС Х УМАН ПАПИЛОМА ВИРУС 
И ВО МАКЕДОНИЈАИ ВО МАКЕДОНИЈА

"ОТВОРЕНА ВОЈНА" 

ПРОТИВ ХПВ

СЕ ОБИДУВАМЕ ЦЕНАТА СЕ ОБИДУВАМЕ ЦЕНАТА 
ДА ЈА НАМАЛИМЕ ЗА ДА ДА ЈА НАМАЛИМЕ ЗА ДА 
БИДЕ ДОСТАПНА И ЗА БИДЕ ДОСТАПНА И ЗА 
ПОШИРОКАТА ПОПУЛАЦИЈА,ПОШИРОКАТА ПОПУЛАЦИЈА,
Д-Р АДЕЛА СТЕФАНИЈАД-Р АДЕЛА СТЕФАНИЈА

во рок од шест месеци. Со оглед на тоа 
дека стандардот на граѓаните на Маке-
донија е навистина мал, се обидуваме 
ние, гинеколозите, цената да ја нама ли-
ме за да може вакцината да биде достап-
на и за пошироката популација. Одиме и 
кон тоа да издејствуваме девојчињата на 
12-годишна возраст вакцината да ја при-
маат задолжително, како што е, на при-
мер, во Велика Британија, во САД, во Ав-
стралија. Интересот е голем, веќе се при-
јавени 60 кандидати речиси подеднакво 
и од женска и од машка популација. Го-
лем е интересот и кај 24-26-годишните 
девојки и жени за тоа дали и тие можат 
да ја примат оваа вакцина и каков ќе 
биде нејзиниот ефект доколку се при-
ми на нивна возраст", потенцира ди-
рек тор ката на Клиниката за гине ко ло-

гија, д-р Адела Стефанија. 
Таа напомнува дека се во тек кли нич-

ки испитувања за ефикасноста на вак-
цината кај жените на возраст од 26 до 45 
години, за да може да се прошири ин ди-
кационото подрачје и на повозрасната 
популација, иако вакцината најпози тив-
но делува доколку се даде кај младата 
популација, почнувајќи од 11-тата годи-
на. Ова е најидеалната возраст за девој-
чињата пред да почнат со сексуалниот 
живот, бидејќи тогаш заштитата е стопро-
центна. 

Доктор Стефанија вели дека вакци-
ната немаше да пристигне на Клиниката 
за гинекологија доколку за тоа не помог-
неа од Министерството за здравство, Би-
рото за лекови и од Здружението на ги-
не колозите. 


