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Dotyczy zaproszenia na szczepienie przeciwko HPV 
 
Szanowni rodzice/opiekunowie, 
 
pragnę zaprosić Wasze dziecko na kolejne szczepienie w ramach Krajowego Programu Szczepień. 
Będzie to szczepienie przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Od tego roku na 
szczepienie to oprócz dziewczynek zapraszani będą także chłopcy. 
 
Gdzie i kiedy Wasze dziecko może się zaszczepić? 
W zaproszeniu dołączonym do tego listu podano informację, gdzie i kiedy Wasze dziecko może 
otrzymać pierwsze szczepienie. Drugie szczepienie odbędzie się za pół roku. Przypominam, że 
szczepienia są bezpłatne. Na wizytę proszę przynieść kartę szczepień (vaccinatiekaart) i świadectwo 
szczepienia (vaccinatiebewijs). 
 
Dlaczego szczepienie jest ważne? 
Osiem na dziesięć osób zaraża się wirusem HPV raz lub kilka razy w życiu. Po dwóch dawkach 
szczepionki Wasze dziecko będzie miało zapewnioną dobrą ochronę przed rakiem, który może być 
wywołany przez HPV. 
 
Dla dziewcząt i chłopców 
Obecnie wiemy, że oprócz raka szyjki macicy, HPV może w późniejszym wieku również wywoływać 
raka jamy ustnej i gardła, odbytu lub penisa. Dlatego ważne jest, aby chronić przed tym wirusem 
również chłopców. Dzieci mogą się zaszczepić w roku, w którym ukończą 10 lat. Szczepiąc dzieci 
jeszcze przed pierwszym kontaktem z wirusem, zapewniamy im najlepszą ochronę. 
 
W razie pytań 
Macie pytania dotyczące wirusa HPV lub szczepionki? Można je zadać lekarzowi lub pielęgniarce z 
przychodni pediatrycznej. Dane kontaktowe podano w zaproszeniu dołączonym do niniejszego listu. 
Również na stronie rvp.nl/hpv oraz w broszurze znajdziecie wiele informacji na temat HPV i rejestracji 
danych dotyczących szczepienia Waszego dziecka. 
 
Serdecznie pozdrawiam, 
Jeanne-Marie Hament, lekarz 
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