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Szanowni rodzice/opiekunowie,
pół roku temu Wasze dziecko otrzymało zaproszenie na szczepienie przeciwko HPV, czyli
wirusowi brodawczaka ludzkiego. Jest ono częścią Krajowego Programu Szczepień.
Z naszych informacji wynika, że Wasze dziecko nie otrzymało jeszcze tej szczepionki. Dlatego
oferujemy mu kolejną szansę na zaszczepienie się.
Dlaczego szczepienie jest ważne?
Osiem na dziesięć osób zaraża się tym wirusem raz lub kilka razy w życiu. Wirus HPV może w
późniejszym wieku wywoływać nowotwory u kobiet i mężczyzn, na przykład raka jamy ustnej
i gardła, odbytu, szyjki macicy lub penisa.
Dlatego zaproszenie na szczepienie otrzymują zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Po dwóch
dawkach szczepionki Wasze dziecko będzie miało zapewnioną dobrą ochronę przed rakiem,
który może być wywołany przez HPV.
W razie pytań
Być może macie jeszcze dalsze pytania lub Wasze dziecko obawia się szczepienia? Można
porozmawiać o tym z pielęgniarką lub lekarzem z przychodni pediatrycznej. Dane
kontaktowe podano w zaproszeniu dołączonym do niniejszego listu. Więcej informacji na
temat wirusa HPV i rejestracji danych dotyczących szczepienia można też znaleźć na stronie
rvp.nl/hpv.
Gdzie i kiedy Wasze dziecko może się zaszczepić?
W zaproszeniu dołączonym do tego listu podano informację, gdzie i kiedy Wasze dziecko
może otrzymać pierwszą dawkę szczepionki. Drugie szczepienie odbędzie się za pół roku.
Przypominam, że szczepienia są bezpłatne. Na wizytę proszę przynieść zabrać ze sobą kartę
szczepień (vaccinatiekaart) i świadectwo szczepienia (vaccinatiebewijs).

Wasze dziecko otrzymało już pierwszą szczepionkę przeciwko HPV?
Jeśli tak, proszę potraktować ten list jako zaproszenie na drugie szczepienie. Dzięki drugiej
dawce Wasze dziecko będzie miało zapewnioną dobrą ochronę przed wirusem HPV. Mogło
się zdarzyć, że pierwsze szczepienie nie zostało zarejestrowane. W takim przypadku proszę
skopiować lub zrobić zdjęcie wypełnionego świadectwa szczepienia. Kopię/zdjęcie
świadectwa można następnie przesłać do nas pocztą e-mail lub wysłać pocztą na adres
zwrotny podany powyżej.
Serdecznie pozdrawiam,
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