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RUMANO

Virusul papilomei umane (HPV) se transmite foarte ușor. În 
general, infecția cu HPV nu provoacă simptome și virusul 
dispare. Dar dacă infecția persistă, aceasta poate provoca 
verucile genitale, iar unele dintre variantele sale pot provo-
ca unele tipuri de cancer atât la bărbați cât și la femei. Din 
fericire, există vaccinuri care protejează împotriva acestor 
variante de virus. Vaccinul în Spania este inclus în progra-
mul de vaccinare pentru fete la vârsta de 12 ani și este 
gratuit. La băieţi, vaccinul este autorizat, dar nu este inclus 
în programul de vaccinare. Aceasta înseamnă că, în 
prezent, vaccinul pentru băieţi nu este gratuit.

VACCINAREA SELECTIVĂ
În prezent, în Spania, zece comunități autonome au decis să recomande 
acest vaccin, deasemenea adulților care au anumiți factori de vulnerabilita-
te. Aceasta înseamnă că, dacă sunt îndeplinite criteriile, vaccinul este 
gratuit în aceste comunități. În restul comunităților autonome, vaccinarea 
selectivă a adulților nu este finanțată de sistemul național de sănătate.

În continuare, vom include o listă cu aceste comunități autonome și princi-
palele populații incluse în fiecare caz:

-  Femeile cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
-  Femeile cu alte probleme a sistemului imunitar, care primesc   
 tratament imunosupresor sau care au primit transplanturi de   
 organe solide sau progenitori hematopoietici (până la vârsta 
 de 26 de ani)
-  Femeile supuse conizării * (fără limită de vârstă)
-  Bărbați homosexuali, bisexuali și alți bărbați care fac sex cu   
 bărbați (fără limită de vârstă)
-  Lucrătorii sexuali (fără limită de vârstă)

ASTURIAS

- Femeile supuse conizării * până la un an după intervenție
- Femeile cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
- Femeile lucrătoare sexuale (până la 26 de ani)

ARAGON

-  Femeile supuse conizării * până la un an după intervenție
-  Bărbați și femei cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
-  Bărbați homosexuali, bisexuali sau alți bărbați care fac sex cu  
 bărbați (până la 26 de ani)
-  Lucrătorii sexuali (până la 26 de ani)
-  Persoanele care au suferit abuzuri sexuale (până la 26 de ani)

CATALONIA

- Femeile supuse conizării * (fără limită de vârstă)

INSULELE BALEARE



- Femeile supuse conizării * (de la 25 la 45 de ani)
- Femeile cu boală inflamatorie intestinală (de la 18 la 65 ani)

INSULELE CANARIAS
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-  Femeile cu HIV (până la vârsta de 26 de ani)
-  Femeile care iau tratament imunosupresiv sau sunt paciente   
 cu transplant hematopoietic (până la vârsta de 26 de ani)
-  Femeile supuse conizării * (până la 50 de ani)

- Femeile supuse conizării * (până la 45 de ani)

MADRID

-  Femeile supuse coniziării * (de la 20 la 45 de ani)

MURCIA

- Femeile care nu au fost vaccinate anterior (până la 26 de ani)
-  Femeile cu HIV (fără limită de vârstă)
-  Femeile supuse conizării *, cu imunodeficiență datorată
 oricărei cauze, care au nevoie sau vor avea nevoie de un   
 tratament imunosupresor sau destinatare de transplant de   
 organe solide sau precursori hematopoietici (fără limită 
 de vârstă).

NAVARRA

-  Femeile supuse conizării * până la un an după intervenție

PAÍS VASCO

Notă: Acest tabel se face cu informații actualizate în 2018, dar se 
poate schimba în viitor. Este recomandabil să consultați medicul de 
familie dacă aveți întrebări, în special dacă aveți HIV sau ați avut 
anterior o leziune  asociată cu HPV.

* Conizarea: Procedura 

chirurgicală utilizată la femeile

diagnosticate cu neoplazie 

intraepitelială cervicală 

moderată sau mai avansată 

sau adenocarcinoma 

endocervicală in situ.
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