
 

 

 

 

 
 

 

                   

  

Наскільки важлива 
вакцина проти ля 
дітей 9-12 років і 
підлітків? Запитаємо тата
Крістен.

Наскільки важлива 
ВПЛ двакцина проти ВПЛ для 

дітей 9-12 років і 
підлітків? Запитаємо тата 
Крістен. 

Наша дочка Крістен насолоджувалася нормальним, щасливим дитинством. Вона 
добре вчилася, грала в регбі, на віолончелі та гітарі. Її життя було сповнене 
обіцянок. Вона закінчила коледж, маючи перед собою успішну кар’єру. Потім 
сталася трагедія. У неї виявили рак шийки матки. Через одинадцять місяців вона 
померла у віці 23 років. 

Ти намагаєшся захистити своїх дітей. Ти пам'ятаєш гарні часи. Ти бережеш 
спогади. Ти молишся, щоб це ніколи не повторилося. Це не повинно статися. Рак 
шийки матки має одну основну причину: ВПЛ. І через це його можна майже на 
100% запобігти. Вакцина проти ВПЛ могла врятувати життя Крістен. Захистіть 
своїх дітей. Вакцинуйте їх. 

−Батько Крістен 

Крістен померла від раку шийки матки, спричиненого вірусом папіломи людини 
(ВПЛ). ВПЛ є дуже поширеним вірусом, який передається статевим шляхом. 
Більше половини чоловіків і жінок інфікуються ВПЛ в якийсь момент свого 
життя, але більшість не знають, коли це відбулося. 

Інфекції ВПЛ можуть викликати рак шийки матки у жінок і рак статевого члена у 
чоловіків. ВПЛ також може викликати рак горла та ротової порожнини, 
анальний рак і генітальні бородавки як у чоловіків, так і у жінок. 

Але ви можете допомогти захистити свою дитину від цих видів раку за 
допомогою вакцини проти ВПЛ. 

Ця публікація була підтримана грантом номер H23/CCH922507 від Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC). 
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Коли моя дитина повинна отримати 
щеплення? 
Всі дівчатка та хлопчики повинні отримати вакцину 
проти ВПЛ, зазвичай у віці від 9 до 12 років. Дітям 
віком від 9 до 14 років зазвичай потрібні два 
щеплення. Підліткам віком від 15 років потрібно 
три щеплення. 

Заплануйте наступні щеплення вашої дитини до 
виходу з клініки. 

Якщо почати серію у віці 9-14 років: 

Щеплення від ВПЛ №1 

(Сьогоднішня дата) 

Щеплення від ВПЛ №2 

(6-12 місяців після №1) 

Якщо ви починаєте серію у віці 15 років або старше: 

Щеплення від ВПЛ №1 

(Сьогоднішня дата) 

Щеплення від ВПЛ №2 

(1-2 місяців після №1) 

Щеплення від ВПЛ №3 

(4 місяці після №2) 

Вашій дитині потрібні всі щеплення для повного 
захисту! 

Чому вакцинація проти ВПЛ проводиться в 
такому ранньому віці? 
Вакцина проти ВПЛ діє набагато краще у віці 9-12 
років, ніж якщо її вводити пізніше. Дітям, 
щепленим раніше, достатньо двох ін'єкцій замість 
трьох. З цих причин краще не чекати. 

Від яких видів  раку  може  запобігти вакцина  
проти ВПЛ? 
Вакцина захищає від типів ВПЛ, які викликають:

 • рак шийки матки, піхви та вульви у жінок
 • рак статевого члена у чоловіків
 • анальний рак і рак горла у жінок і чоловіків. 

Чи безпечна вакцина проти ВПЛ? 
Так. Вакцина проти ВПЛ дуже безпечна. Десятки 
мільйонів людей у всьому світі вже отримали 
вакцини проти ВПЛ. Коли виникають побічні 
ефекти, вони зазвичай незначні, наприклад біль, 
почервоніння або набряк на руці, де була 
зроблена ін'єкція. Менш поширеними побічними 
ефектами можуть бути лихоманка, непритомність, 
головні болі або алергічні реакції. 

Деякі підлітки можуть знепритомніти після 
будь-якої медичної процедури, включно з 
вакцинацією. Попросіть свого лікаря 
поспостерігати за дитиною, яка сидітиме чи 
лежатиме протягом приблизно 15 хвилин після 
того, як їй зробили щеплення. 

Серйозні побічні ефекти від вакцини проти ВПЛ 
зустрічаються рідко. Важливо повідомити лікаря 
або медсестру, якщо у вашої дитини серйозна 
алергія, включаючи алергію на дріжджі. 

Наскільки ефективна вакцина проти ВПЛ? 
Вакцина проти ВПЛ дуже ефективна в запобіганні 
поширених типів ВПЛ, які можуть призвести до 
раку. 

Рівень інфікування ВПЛ значно знизився в 
країнах, де вводяться вакцини проти ВПЛ. 

Чи потрібні жінкам ПАП-тести після щеплення 
проти ВПЛ? 
Так. Кожна жінка має регулярно здавати 
ПАП-тести, починаючи з 21 року, оскільки вакцина 
не захищає від усіх типів ВПЛ. 

Де можна дізнатися більше? 
Щоб дізнатися більше про вакцину проти ВПЛ, 
поговоріть з лікарем або медсестрою вашої 
дитини. Ви також можете відвідати сайт:  
cdc.gov/vaccines/teens. 

«Мною було прийнято рішення вакцинувати свого сина 
проти ВПЛ, тому що вакцина може запобігти 
поширенню вірусу хлопчиками та допоможе запобігти 
генітальним бородавкам і деяким раковим  
захворюванням». — Патріс 
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