
Корисна інформація про

ВПЛ
ВПЛ — це дуже заразний вірус, який може призвести до раку 
в більш пізньому віці. Вакцинація проти ВПЛ захищає від раку. 
Всім дітям в 5 класі пропонується безкоштовна вакцинація  
у шкільної медсестри. 

Захворювання, що викликає ВПЛ 
ВПЛ — це абревіатура, що означає 
«вірус папіломи людини». Цей вірус 
передається статевим шляхом.  
Існує багато різних типів ВПЛ, 
деякі з яких можуть призвести 
до раку в більш пізньому віці. 

Більшість людей заражаються 
ВПЛ в якийсь момент життя, але 
багато хто не знає про це через 
відсутність симптомів. Найчастіше 
інфекція проходить сама по собі, 
але іноді може бути затяжною.  
У такому разі збільшується ризик 
пізніше у житті захворіти на рак 
горла, шийки матки, статевих 
органів (піхви, вульви або пенісу) 
або анального отвору. 

Щороку близько 800 жінок і 300 
чоловіків у Швеції хворіють тією чи 
іншою формою раку , викликаного 
ВПЛ.

Вакцина має профілактичну дію
Вакцинація запобігає зараженню 
більшістю типів ВПЛ, які можуть 
викликати рак. Щоб уникнути 
зараження, краще за все зробити 
щеплення в ранньому віці до 
початку статевих відносин. Якщо 
ви вже інфіковані одним або 
декількома типами вірусу ВПЛ, 
вакцина не захистить від них.

Вакцина перевірена і багато 
використовується  
Вакцину проти ВПЛ отримали 
мільйони людей по всьому світу. 
Дослідження, проведені в Швеції 
та інших країнах, показали, що 
вакцина є ефективною і безпечною. 

У Швеції всі щеплення від ВПЛ 
реєструються в Національному 
реєстрі вакцинації. Це означає,  
що можна ретельно стежити  
за тим, щоб вакцина була безпечною  
і давала очікуваний ефект  
в майбутньому. 

ПРОЦЕС ВАКЦИНАЦІЇ

Шкільна медсестра вводить 
вакцину у вигляді ін'єкції в плече. 
Вакцина вводиться в двох дозах 
з інтервалом не менше півроку. 
Якщо при отримані першої дози 
дитині виповнилося 15 років або 
більше, то потрібно три дози.  

Перед вакцинацією
Якщо у вас є питання або побою-
вання з приводу вакцинації, звер-
ніться до шкільної медсестри. 

Після вакцинації
Після ін’єкції місце уколу на плечі 
може трохи боліти, почервоніти, 
набрякнути або свербіти. Може 
також спостерігатись короткочасне 
підвищення температури, головний 
біль і загальне відчуття нездужан-
ня. Алергічні реакції зустрічаються 
дуже рідко. 

Якщо ви стурбовані тим, як 
почувається ваша дитина після 
вакцинації, вам слід звернутися  
до шкільної медсестри або медич-
ного закладу. 
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Потрібна додаткова інформація? 
Якщо ви хочете дізнатися більше перед вакцинацією, будь ласка, зв'яжіться зі шкільною медсестрою вашої дитини. 

Також читайте детальніше на: 

• www.folkhalsomyndigheten.se
• www.1177.se
• www.lakemedelsverket.se

ШВЕДСЬКА ПРОГРАМА ВАКЦИНАЦІЇ
Вакцинація проти ВПЛ є частиною шведської програми вакцинації. 
Нижче ви знайдете перелік щеплень, що пропонуються всім дітям  
в Швеції для запобігання серйозних захворювань.
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Дитяча поліклініка (BVC) ШКОЛА

Дози 1 і 2: 
Ротавірус

Дози 1, 2 і 3: Дифтерія, правець, коклюш, 
поліомієліт, гемофільний грип, гепатит В, 
пневмококова хвороба

Доза 4: Дифтерія, 
правець, коклюш, 
поліомієліт

Доза 1: 
Кір, паротит, 
краснуха

Доза 2: 
Кір, паротит, 
краснуха

Доза 5: 
Дифтерія, 
правець, коклюш

Дози 1 і 2: 
ВПЛ

http://Folkhalsomyndigheten.se
http://1177.se
http://Lakemedelsverket.se
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