
Інформація про вакцину проти ВПЛ для батьків
Вступ

ВПЛ (вірус папіломи людини) — це поширений вірус, який легко передається від людини до людини через шкіру або статевий
контакт. Існує багато типів вірусів ВПЛ. Вони можуть викликати бородавки на статевих органах (генітальний або слизовий ВПЛ)
або на кистях рук або стопах (шкірний або неслизовий ВПЛ ). Деякі типи генітального ВПЛ вважаються високоризикованими та
можуть викликати рак.

Ваша дитина може отримати щеплення, щоб запобігти певним інфекціям ВПЛ, які можуть викликати рак, а також тим типам, які
викликають генітальні та анальні бородавки. Вакцина є безпечною та ефективною. Рекомендується для хлопчиків і дівчаток у
віці приблизно 11–12 років. Вакцина в цьому віці (до початку статевого життя) забезпечує найкращий захист Вашої дитини від
інфекції, викликаної ВПЛ, до досягнення нею дорослого віку.

Як ВПЛ може вплинути на мою дитину?

Інфекція ВПЛ може викликати:

Генітальні бородавки.•
Рак ротової порожнини або горла.•
Рак анального каналу.•
Рак шийки матки, вульви або піхви.•
Рак статевого члена.•

Під час вагітності інфекція ВПЛ може передаватися дитині. Ця інфекція може спричинити появу бородавок у горлі та роті дитини.

Які заходи я можу вжити, щоб знизити ризик виникнення ВПЛ у моєї дитини?

Щоб знизити ризик інфікування генітальним ВПЛ у Вашої дитини, вона повинна отримати вакцину проти ВПЛ до початку
статевого життя. Найкращий час для вакцинації — у віці від 11 до 12 років, хоча її можна вводити дітям віком від 9 років. Якщо
Ваша дитина отримає першу дозу до 15 років, вакцинацію можна зробити у вигляді 2 ін'єкцій з інтервалом 6–12 місяців. У деяких
ситуаціях може знадобитися 3 дози.

Якщо Ваша дитина розпочне вакцинацію до 15 років, але не отримає другу дозу протягом 6–12 місяців після введення
першої дози, їй потрібно буде 3 дози для завершення вакцинації. Коли Ваша дитина отримає першу дозу, важливо
записатися на наступне щеплення і прийти на цей візит.

•

Підліткам, які не отримали щеплення до 15 років, потрібно буде ввести 3 дози протягом шести місяців після введення
першої дози.

•

Якщо у Вашої дитини слабка імунна система, їй може знадобитися 3 дози.•



Які ризики та переваги вакцини проти ВПЛ?

Переваги

Основною перевагою вакцинації є запобігання певним видам раку, зокрема:

Рак шийки матки, вульви та піхви у жінок.•
Рак статевого члена у чоловіків.•
Рак ротової порожнини та рак анального каналу у чоловіків та жінок.•

Ризик виникнення цих видів раку нижчий, якщо Ваша дитина отримає щеплення до початку статевого життя.

Вакцина також запобігає генітальним бородавкам, викликаним ВПЛ.

Ризики

Ризики, хоча й невеликі, включають побічні ефекти або реакції на вакцину. Повідомлялося про незначну кількість реакцій, але
вони можуть включати:

Болючість, почервоніння або набряк у місці ін'єкції.•
Запаморочення або непритомність.•
Гарячку.•
Нудоту.•
Біль у м'язах або суглобах.•

Кому не слід робити вакцину проти ВПЛ або краще почекати, перш ніж її зробити?

Деяким дітям не слід робити вакцину проти ВПЛ або їм краще почекати. Обговоріть ризики та переваги вакцини з лікарем Вашої
дитини, якщо Ваша дитина:

Мала тяжку алергічну реакцію на інші щеплення.•
Має алергію на дріжджі.•
Має підвищену температуру тіла.•
Нещодавно перехворіла.•
Вагітна або може бути вагітною.•

Підсумок
ВПЛ (вірус папіломи людини) — це поширений вірус, який передається від людини до людини через шкіру або
статевий контакт. Він може передаватися під час вагінального, анального або орального статевого акту.

○

Ваша дитина може пройти вакцинацію для запобігання інфікування ВПЛ та раку. Найкраще зробити щеплення до
початку статевого життя.

○

Вакцина проти ВПЛ може захистити Вашу дитину від генітальних бородавок і певних видів раку, включаючи рак
шийки матки, горла, ротової порожнини, вульви, піхви, анального каналу та статевого члена.

○

Вакцина проти ВПЛ є безпечною та ефективною.○
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