
Все, що необхідно знати про щеплення від ВПЛ 
батькам, опікунам та вчителям

Сексуальність, 
статеве дозрівання, 
вакцинація: 
знай своє тіло!

Надійно вакцинований 
від ВПЛ

  Захисти мене!  
  Захисти інших!  

  Захисти мене!  
  Захисти інших!  

від ВПЛ     Де можуть вакцинувати мою дитину 
  проти ВПЛ?  
У всіх уповноважених фахівців, таких як педіатр, гінеколог, 
уролог та сімейний лікар. Додаткова інформація про вакцинацію 
проти ВПЛ: www.impfen-info.de

   Скільки коштує вакцинація проти ВПЛ?  
До 18 років витрати покриваються всіма державними та більшістю 
приватними касами лікарняного страхування. BAHN-BKK покриває 
витрати на щеплення від ВПЛ до 19 років.  

Медичне товариство сприяння здоров‘ю (ÄGGF) вже понад 65 років займається 
в німецьких школах питаннями зміцнення здоров‘я підлітків та їх оточення. Його 
лікарі надають науково-обґрунтовану та достовірну інформацію, в тому числі 
з питань та сумнівів стосовно інтимного здоров‘я, щеплень та профілактичних 
оглядів. Під гаслом: „Вчитися пізнавати, цінувати та захищати власне тіло з його 
здібностями та потребами“ товариство інформує відповідно до віку та розвитку 
дітей. Його інформаційно-просвітницька, культурно-чутлива та багаторазово 
успішно оцінена профілактична концепція навчання в галузі здоров‘я для всіх 
типів шкіл є неповторною в Німеччині і вже була неодноразово нагороджена.  
Додаткова інформація: www.aeggf.de

BAHN-BKK – нараховуючи більше ніж 680.000 клієнтів, являється одніїю 
з найбільших корпоративних медичних страхових компаній Німеччини. Як 
загальнонаціональна відкрита каса лікарняного страхування з акцентом на 
профілактичні заходи, вона працює постійно над подальшим розширенням 
своїх послуг та адаптацією їх до потреб клієнтів. Надійна, інноваційна та завжди 
на крок попереду, вона є касою лікарняного страхування як для бізнес-клієнтів 
у галузі транспорту та логістики, так і для приватних клієнтів, і пропонує 
індивідуальні додаткові послуги. Завдяки ЕКСТРА-послугам, що не входять в 
спектр передбачених законодавством стандартних страхових послуг, BAHN-BKK 
пропонує винятково атрактивний сервіс для всіх своїх Клієнтів. 
Додаткова інформація: www.bahn-bkk.de

Захисти нас!Захисти нас!
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Хочете дізнатися 
більше?
Відвідайте наш 
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інфікований або хворий і, через 
це заразний для інших

Якщо ніхто не 
вакцинований проти ВПЛ 
і, в результаті не має 
імунітету, тобто не 
захищений від ВПЛ, це 
дає можливість вірусам 
дуже легко 
поширюватися.

Недостатньо, якщо 
вакцинується лише 
незначна кількість 
людей. Велика кількість 
людей все-рівно 
інфікується. 

Якщо багато людей буде 
вакциновано, збудники 
інфекцій можуть 
поширюватися лише в дуже 
обмеженому обсязі. Таким 
чином захищені також люди 
без імунітету. 
(Колективний імунітет)

     Які захворювання можуть виникнути 
  після інфікування ВПЛ?  
Щороку 6.250 жінкам та 1.600 чоловікам діагностують рак, пов‘язаний 
з ВПЛ, і ще десяткам тисяч  - передракові захворювання. Понад 
100.000 тисяч людей потерпають від генітальних бородавок. 

     Вакцинація - це найкращий самозахист!  
Заява Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ): „Окрім здорової 
питної води, жоден захід не врятував стільки життів, як вакцинація“. 

     Захистити свою дітину та інших  
Тільки, якщо достатня кількість людей має імунітет проти ВПЛ, наприклад, 
за допомогою щеплення проти ВПЛ, будуть захищені також ті, хто не може 
бути вакцинований, наприклад, люди з імунодефіцитом або вагітні жінки.

     ВПЛ як на долоні  

     Що роблять інші країни?  
Завдяки програмам вакцинації в школах та / або додаткової вакцинації 
хлопчиків в таких країнах як Англія, Австралія, Канада або Норвегія, вже 
давно досягнуто вищий рівень вакцинації, і таким чином, успішно знижено 
рівень захворювань, пов‘язаних з ВПЛ.

    Які побічні ефекти можуть винникнути?  
Вакцини проти ВПЛ, як правило, добре переносяться. Як і інші вакцини, 
вакцина проти ВПЛ  може викликати тимчасові реакції на щеплення. До 
них належать біль, припухлість і почервоніння в місці щеплення, головний 
біль, запаморочення, підвищення температури, втома і слабкість. Згідно з 
даними інституту Роберта Коха, за винятком поодиноких випадків, не було 
зареєстровано жодних тривалих побічних ефектів або несприятливих 
наслідків для здоров‘я з моменту виходу на ринок у 2007 році.  Додаткова 
інформація: www.rki.de

    Вакцинація проти ВПЛ для всіх підлітків   

клітини, що забезпечують 
захист, накидуються на 

„чужорідних агентів“. 
Вони сканують їх 

зовнішню форму і 
передають цю інформацію 

в клітини пам‘яті.

Клітини пам‘яті 
зберігають 

інформацію і можуть 
пригадувати її дуже 

довго.

Якщо організм коли-небудь зіткнеться 
з вірусами НР, клітини пам‘яті подають 
зразу сигнал тривоги. Негайно 
виробляється величезна кількість 
відповідних антитіл.

Антитіла оточують 
віруси НР і знешкодять 
їх до того, як вони 
встигнуть заразити 
людину. Ваша дитина 
надійно захищена і не 
може заразити нікого 
іншого цими вірусами 
НР.

За допомогою уколу в 
область плеча вакцина 
вводиться в організм. 
Вакцина не містить 
патогенних вірусів, а лише 
спеціально виготовлені 
складові частини, які зовсім 
схожі на оболонки вірусу НР. 
Захисна система розпізнає 
„чужорідних агентів“ і піднімає 
по тривозі спецпідрозділи 
оборони.
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    Наскільки безпечна вакцина проти ВПЛ?  
Близько 300 мільйонів доз вакцин було введено з 2007 року. Щорічні звіти 
Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ) підтверджують дуже високу 
безпеку, добру переносимість та довготривалу ефективність вакцинації 
проти ВПЛ. Додаткова інформація: www.who.int та www.pei.de 

2 дози щеплення з інтервалом 
0 - 5 місяців

* Вакцинація у більш пізньому віці також можлива (так звана надолужуюча вакцинація).   
 Витрати на щеплення покриваються всіма державними касами лікарняного страхування 
 до 18 років.

** Покриття витрат касами лікарняного страхування, як правило, є індивідуальним рішенням.
   

До 14 років Вашій дитині потрібна Ваша згода на вакцинацію. 
Далі все залежить від її індивідуальної здатності розуміти та приймати рішення. 
Як правило, це з 16 років. Ревакцинація наразі не рекомендується.

3 дози щеплення з інтервалом 
0 - 2 - 6 місяців

у разі потреби з 18 років**рекомендований вік вакцинації

ВСІМ від 9 до 17!
В ідеальному варіанті до 

першого статевого 
контакту. Але і після нього 

щеплення залишається 
ефективним та важливим. 

0
1
2
3
4
5
6

у віці від 9 до 14 років у віці від 15 до 17 років*
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звичайний графік вакцинації звичайний графік вакцинації

Понад 200 типів ВПЛ являються поширеними 
збудниками хвороб у всьому світі.

40 з них передаються статевим шляхом через 
контакт зі шкірою та слизовими оболонками. 
Вони являються одними з найпоширеніших 
інфекцій, що передаються статевим шляхом. 

 15 з них є типами високого ризику, які 
можуть викликати рак та передракові 
захворювання, та       25 є типами низького 
ризику, що викликають генітальні бородавки 
(кондиломи). 

80 % сексуально активних людей інфікуються один або 
більше разів протягом життя принаймі одним з цих типів    
             ВПЛ - багато хто з них вже під час першого 
сексуального контакту.

    Кому, коли і як часто робити щеплення  
  від ВПЛ?  

     Від чого захищає вакцина проти ВПЛ?  
Нині доступні 2 вакцини.

2

3
4

5

10 % не можуть успішно побороти інфекцію. В такому 
випадку існує високий ризик виникнення передракових 
та ракових захворювань в анальній / генітальній області 
та області рота / горла, а також висококонтагіозних 
генітальних бородавок.  

У всьому світі майже кожне 20-те онкологічне захворювання 
зумовлене інфікуванням ВПЛ.

˜80%

˜90%

˜70%

˜10%

9-валентна вакцина

Двовалентна вакцина

В залежності від вакцини залишається залишковий ризик захворювань, 
пов‘язаних з             ВПЛ,  у межах 10 - 30 %. Тому навіть вакциновані жінки 
старше 20 років повинні регулярно проходити обстеження для раннього 
виявлення раку у гінеколога.

Захисна дія проти 

        раку та передракових захворювань, пов‘язаних з ВПЛ

  доброякісних, але тривалих в лікуванні і обтяжливих 
генітальних бородавок - 90 % 

  Захисна дія тільки проти 
 раку та передракових захворювань, 
 пов‘язаних з ВПЛ 70 % 

Презервативи не забезпечують надійного захисту від вірусів HP. 
А своєчасна вакцинація проти ВПЛ забезпечує!



Надійно вакцинований від ВПЛ

Захисти нас! Захисти нас!

  Захисти мене!  
  Захисти інших!  

  Захисти мене!  
  Захисти інших!  


