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Шановні батьки або опікуни xxxxxx! 
 
У якості менеджера Програми національної імунізації Нідерландів запрошую вашу дитину 
отримати щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ). Цього року отримати щеплення 
запрошуються дівчата та хлопці. Вам вирішувати, чи отримає щеплення ваша дитина. Щеплення 
є безкоштовними. 
 
Де та коли ваша дитина може отримати щеплення? 
У запрошенні, яке додається до цього листа, вказано, де та коли ваша дитина може отримати 
перше щеплення. Друге щеплення здійснюється через шість місяців. Візьміть на прийом карту 
вакцинації та довідку про щеплення. 
 
Чому щеплення є такими важливими? 
Вісім з десяти людей щонайменше раз у житті заражаються ВПЛ. Після двох щеплень ваша 
дитина буде надійно захищеною від раку, який може викликати ВПЛ. 
 
Доступно для дівчат та хлопців 
Тепер відомо, що на додачу до викликання раку шийки матки ВПЛ також може викликати рак 
ротової порожнини, глотки, заднього проходу та пеніса у пізнішому віці. Тож важливо також 
захистити й хлопців. Діти можуть отримати щеплення у рік, коли їм виповнюється десять років. 
Найкращим способом захистити дітей є вакцинація до контакту з вірусом. 
 
Є питання? 
Якщо у вас є питання про ВПЛ або щеплення, це можна обговорити з лікарем або медсестрою у 
місцевому Центрі молоді та сім'ї. Контактні дані наведені у запрошенні, яке додається до цього 
листа. Також багато інформації про ВПЛ та щеплення доступно у брошурі та за адресою 
rijksvaccinatieprogramma.nl/english. 
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