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Що таке ВПЛ?

Це вірус папіломи
людини, 
який має високий
рівень інфікування
як серед жінок, 
так і серед чоловіків.

Відомо понад 200 типів
вірусу.
Ми можемо розділити
віруси ВПЛ на два типи: 

- типи високого ризику
- типи низького ризику

Кількість носіїв вірусу
в усьому світі
становить приблизно
660 мільйонів. 
Щороку в Польщі
з'являється близько
3200 нових випадків
захворювання, 
а понад 1700 польських
жінок помирає від нього.



Чому це небезпечно для нас?

1 2 3 4 5

Він поширений; 
80% сексуально 
активних 
людей 
зіткнуться з ним.

Він вражає 
як жінок, 
так і чоловіків.

Віруси ВПЛ 
викликають -
новоутворення 
(кондиломи, 
бородавки), 
- рак

Низькогенні типи 
можуть залишатися 
в сплячому стані 
- рецидив інфекції 
- можливий при 
- значному 
- зниженні імунітету

Типи високого 

ризику 

викликають 

більшість 

інфекцій і 

можуть 

призвести до 

раку.



Чи потрібно
вакцинуватися лише
жінкам?

Всупереч поширеній думці, 

що ВПЛ вражає лише жінок, 

4 з 10 випадків раку, 

спричиненого ВПЛ, 

виникають у чоловіків. 

Чоловіки також

можуть бути носіями вірусу.



Як ми можемо заразитися?

Єдиним джерелом

інфекції є чоловік. 

Вірус передається

статевим шляхом,

Рідше- через контакт шкіра-до-шкіри. 

Іншими шляхами зараження є,

наприклад, солярії, 

басейни, 

сауни та спільні рушники



Як я можу 

захиститися 

від ВПЛ?

Не існує ліків для 

боротьби з вірусом 

після інфікування.

Тільки профілактика, 

тобто вакцинація та регулярні 

цитологічні обстеження, захищає від ВПЛ.

Вакцину можна робити 

дівчаткам і хлопчикам після дев'яти років. 

Вона дає довготривалий імунітет.



Як виглядає вакцинація?

Вакцина проти ВПЛ 

вводиться за схемою ІІ та ІІІ доз. 

У цьому випадку вводяться дві дози

внутрішньом'язово

з інтервалом від 5 до 13 місяців. 

Спочатку лікар проведе кваліфікаційний

огляд, а потім акушерка зробить ін'єкцію.



Чи можу я почуватися
погано після щеплення?

Зазвичай небажані поствакцинальні
реакції

вони м’які та зникають самі по собі
- не треба їх боятися!

Що може статися?

температура,

запаморочення і головні болі,
непритомність,
нудота,
біль, набряк і почервоніння в місці уколу.



Цитологічне дослідження слід проводити

регулярно в рамках профілактики

раннього виявлення раку шийки матки. 

За допомогою цього дослідження

ми можемо перевірити, 

чи присутні в зібраному матеріалі аномальні

клітини. 

Профілактичні скринінги

- запорука успіху в боротьбі за здоров'я!

Профілактика -

важливе питання!



Дякуємо за увагу!
Чи потрібно

щось уточнити?

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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