
Tất cả bé trai và bé gái từ 11 tới 12 tuổi 
nên tiêm vắc-xin HPV và tiêm xong  
tất cả các mũi trước tuổi 13.

Vắc-xin được tiêm ở độ tuổi này  
để các bé có thời gian phát triển  
khả năng miễn dịch tốt nhất. 

Thanh thiếu niên dưới 26 tuổi, nếu vẫn 
chưa được tiêm khi còn bé, nên tiêm xong 
chuỗi vắc-xin này càng sớm càng tốt. 

Vắc-xin ngừa HPV* 
Phòng bệnh ung thư cho bé trai và bé gái 

Tiêm vắc-xin  
HPV là cách tốt  

nhất để phòng ngừa 
viêm nhiễm HPV  
và các ung thư gây  

ra bởi HPV.

www.mdanderson.org/HPV

• Hãy tư vấn với bác sĩ của cháu về vắc-xin ngừa HPV.
• Vắc-xin ngừa HPV an toàn và có hiệu quả.
• Hầu hết bảo hiểm và những chương trình trợ cấp  

tiêm chủng sẽ trả phí tiêm ngừa HPV. 

Tiêm đầy đủ  
các mũi vắc-xin 
HPV để được  
bảo vệ hoàn  

toàn.

*human papillomavirus



HPV*
Mọi phụ huynh nên biết

HPV là một loại vi-rút. Nó phổ biến tới 
mức gần như tất cả mọi người sẽ bị 
nhiễm vi-rút này ít nhất một lần trong đời. 

Hầu hết các ca viêm nhiễm đều có thể tự khỏi 
trước khi xét nghiệm ra.

Nếu cơ thể không thể tự khỏi, vi-rút  
HPV có thể gây ra các bệnh ung thư 
dưới đây:

NAM
vòm họng
dương vật
hậu môn

Viêm nhiễm HPV cũng gây ra sùi mào gà  
ở bộ phận sinh dục nam và nữ.

*human papillomavirus

Cứ mỗi 20 
phút ở Mỹ 

sẽ có một ca 
bệnh ung thư 

gây ra bởi 
HPV.
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NỮ
vòm họng
cổ tử cung
hậu môn
âm đạo
âm vật


