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Дата 1 January 2023 
Тема Запрошення пройти вакцинацію від ВПЛ 
  
 Шановний(а) …! 
 
Запрошуємо вас пройти вакцинацію від ВПЛ (вірусу папіломи людини). 
Можливо, ви нічого не чули про цей вірус, але вісім з кожних десяти людей 
інфікуються ним протягом життя. У 2023 році молодь віком до 26 років 
включно зможе безкоштовно пройти вакцинацію від ВПЛ.  
Ця вакцинація є добровільною. 
 
Чому важливо пройти вакцинацію? 
ВПЛ є дуже заразним. Вірус ВПЛ передається через торкання руками або 
через поцілунки під час інтимного контакту, а також через статевий акт. 
 
Згодом цей вірус може призвести до появи декількох видів раку, включно з 
раком ротової порожнини й глотки, раком анального каналу, шийки матки й 
чоловічого статевого органу. Дві дози вакцини забезпечують гарний захист 
від видів раку, що спричиняються ВПЛ. 
 
Запишіться на прийом 
Записатися на прийом просто й легко: 
 
Онлайн: hpvafspraak.nl 
 
У полі входу вкажіть свій DigiD. 
Виберіть дату, місце й час. 

Телефоном: 0800 – 1608 
(безкоштовний) 
Вас попросять надати 
підтвердження вашої особи (за 
допомогою паспорту, ІД-картки або 
посвідчення водія). 
 

 
Для забезпечення захисту потрібно отримати ДВІ дози! 
Запишіться на прийом одразу, щоб також отримати другу дозу вакцини 
(принаймні за п'ять місяців) — це безкоштовно. Для забезпечення 
довготривалого захисту потрібно отримати дві дози вакцини. Починаючи з 
2024 року вакцинація від ВПЛ буде платною.  
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Вакцинація від ВПЛ безпечна 
З 2009 року в Нідерландах вакцинацію від ВПЛ пройшли понад мільйон 
підлітків. Увесь цей час ми відстежували побічні ефекти. Довготривалих 
побічних ефектів не виявлено. Однак, відразу після введення вакцини, ви 
можете відчувати невелику втому або біль у руці, а також може з'явитися 
підвищена температура.  
 
Є питання? 
Для отримання додаткової інформації про ВПЛ, вакцину або реєстрацію та 
потрібні дані див. брошуру, додану до цього листа, або завітайте на веб-
сайт www.hpvkeuzehulp.nl. Також ви можете проконсультуватися з 
лікарем або молодшим медичним персоналом у нашому анонімному чаті за 
адресою JouwGGD.nl. 
 
 
 
З повагою, 
 
Жан-Марі Хамент, дипломований лікар (Jeanne-Marie Hament , MD) 
Менеджер, Програма національної імунізації RIVM 
         
 
  
  
  
  


