
ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 

ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ВІРУСУ

ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЧ)

У МІСТІ КАТОВІЦЕ



Що таке ВПЛ?

Це вірус папіломи людини, який характеризується висока 

заразність як у жінок, так і у чоловіків

Відомо понад 200 типів вірусу.

ВПЛ не здатний функціонувати самостійно, переважно

проникаючи в клітини епідермісу та слизових оболонок.

Більшість інфекцій проходить спонтанно, але 

в 0,8 % інфікованих клітин він викликає рак.
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Чим ВПЛ небезпечний

для людини?

ВПЛ - це поширений вірус, що вражає як 
чоловіків, так і жінок.

Він відповідає за утворення бородавок, 
уражень шкіри, відомих як кондиломи, 
і злоякісних пухлин.

За оцінками, кількість жінок і чоловіків, 
які є носіями ВПЛ у світі, становить 660 мільйонів. 
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Це фактор, який щороку спричиняє 
595 000 випадків раку.
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Чим ВПЛ небезпечний

для людини?

Типи ВПЛ, що викликають генітальні інфекції, 

класифікуються як високого або низького ризику. 

Типи високого ризику можуть призвести 

до розвитку раку. 

Дослідження пов'язують 99,7 % випадків 

раку шийки матки з інфікуванням онкогенними 

типами ВПЛ 16 і 18, причому типи 16 і 18 

викликають до 70 % інфекцій, що призводять 

до ракових уражень. 

Щорічно в Польщі реєструється приблизно 3 200 

нових випадків раку шийки матки. 

Щороку 1 700 польських жінок

помирає з цієї причини.



Чи ВПЛ вражає лише жінок?

У контексті проблеми, проблема

до цього часу, 4 з 10 випадків

захворювання на ВПЛ спостерігаються у 

жінок. 

Чоловіки можуть бути носіями ВПЛ.
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Як можна інфікуватися ВПЛ?

Єдиним джерелом інфекції є чоловік, і інфекція передається 

статевим шляхом.

Інші шляхи зараження можливі, але рідкісні. 

Ризик інфікування існує з моменту ініціації. 

20% підлітків інфікуються протягом першого року після початку 

статевого життя.

50% інфікуються протягом перших трьох років після початку 

статевого життя. 

Приблизно 80% сексуально активних людей будуть інфіковані 

ВПЛ до 50 років.



Як можна ефективно

захиститися від ВПЛ?

Тільки вакцинопрофілактика захищає від ВПЛ. 

Вакцину можна робити дівчаткам і хлопчикам після 9 років

Клінічні дослідження, проведені для вакцини проти ВПЛ, 

яка існує з 2006 року, довели її ефективність та безпечність.

Вакцина відшкодовується більш ніж 70 країнами і 

використовується в більш ніж 130 країнах світу. 

Вакцина проти ВПЛ дає тривалий і стійкий імунітет.



Профілактика

інфікування 

ВПЛ
Вакцина проти ВПЛ 
вводиться за двома схемами.

Схема I: дві дози 

внутрішньом'язово 

з інтервалом від 5 до 13 місяців; 

Схема II: три дози,

друга ін'єкція через 2 місяці 

після першої дози, третя ін'єкція 

через 6 місяців після першої.



Факти

та статистика

2006 - Реєстрація першої квадривалентної

вакцини проти ВПЛ. 2008 - Присудження Нобелівської

премії Харальду цур Хаузену за визначення ролі ВПЛ в етіології раку шийки матки. 

Країни, які запровадили фінансовані державою

програми вакцинації проти ВПЛ: Швеція, Австралія, 

Нова Зеландія, Австрія, Хорватія, Чехія, Ізраїль, Італія, Сербія, 

Швейцарія, Німеччина, Англія, Норвегія. 

У країнах з універсальними програмами вакцинації проти

ВПЛ спостерігалося зниження рівня інфікування ВПЛ 

на 83% серед дівчат у віці від 13 до 19 років і на 66% серед

жінок у віці від 20 до 24 років. 

У Швеції спостерігалося зниження захворюваності на

88% серед жінок, вакцинованих до 17 років, і на 53% серед

жінок, вакцинованих у віці від 17 до 30 років



Безпека вакцинації проти ВПЛ

7 клінічних досліджень III фази, 

проведених на більш ніж 29 000 жінок і чоловіків

вакцина добре переносилася. 

Вакцина була впровадженав національні програми 

вакцинації по всьому світу. 

Було введено понад 270 мільйонів доз. 

Безпека вакцини проти ВПЛ відстежувалася 

протягом 9 років у більш ніж 15 клінічних 

дослідженнях за участю понад 1 мільйона дітей, 

підлітків та дорослих.



Безпека вакцинації проти ВПЛ

Не виявлено зв'язку між вакцинацією 

та виникненням аутоімунних захворювань, 

синдрому передчасного виснаження яєчників, 

смерті. Найбільш поширеними побічними 

реакціями на вакцини проти    ВПЛ є місцеві 

реакції, запаморочення і головний біль, 

непритомність, нудота, біль і набряк і 

почервоніння в місці введення. 

Зазвичай реакції на вакцинацію легкі 

проходять спонтанно і не викликають побоювань.



УВАГА!! Вакцинація проти ВПЛ не звільняє жінок від 

регулярного цитологічного дослідження. 

Тільки вакцинація та регулярні цитологічні дослідження 

є адекватною профілактикою раку, спричиненого ВПЛ.



ПАМ'ЯТАЙТЕ 

Профілактика будь-якого захворювання набагато краще

її лікування.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ .

Kонтакт

575 955 101

hpv@cm-silesia.pl

Вакцинація проводиться Центром медицини та стоматології ТОВ "SILESIA MED 

Sp. z o.o." в рамках "Програми профілактичних щеплень проти вірусу папіломи 

людини (ВПЛ) в місті Катовіце", який фінансується містом Катовіце та коштами 

ЮНІСЕФ.
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