
Tiêm vắc-xin HPV 

Human papillomavirus, hay 
HPV, ảnh hưởng đến cảnam 

lẫn nữ  và có thể dẫn tới  
sáu loại ung thư khác nhau.

Khoảng 8 trong 10 người  
lớn sẽ bị nhiễm HPV trong  đời,  

nhưng nếu con bạn tiêm vắc-xin HPV,  
các em sẽ không cần phải lo lắng đến  

thế về nguy cơ này. 

Nếu con bạn từ 9 đến 26  
tuổi, các em nên tiêm vắc-xin HPV.  
Vắc-xin có  hiệu quả nhất khi tiêm  

lúc 11-12 tuổi. 

Nếu  trong độ tuổi từ 27 tới 45, trao đổi với bác sĩ 
của bạn về  lợi ích của việc tiêm vắc-xin HPV.

Đa số  bảo hiểm và chương 
trình hỗ trợ vắc-xin đài thọ 

chi phí tiêm vắc-xin. 
Hỏi bác sĩ của con bạn  

về vắc-xin HPV.

Vắc-xin HPV là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống 
nhiễm HPV và các loại ung thư liên quan đến HPV. 
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Những câu trả lời về tính  
an toàn của vắc-xin HPV

Vắc-xin HPV có an toàn không? 
Vắc-xin HPV có an toàn. Hơn 135 triệu liều đã được tiêm tại Hoa Kỳ với 
hơn 15 năm nghiên cứu và giám sát an toàn. Có bằng chứng chắc chắn 
đảm bảo tính an toàn của vắc-xin HPV.

Tính an toàn của vắc-xin HPV được xác định như thế nào? 
Tính an toàn của vắc-xin được giám sát cẩn thận. Vắc-xin HPV được thử 
nghiệm qua nhiều năm trước khi nó được công bố và tính an toàn của 
vắc-xin vẫn thường xuyên được kiểm tra.

Vắc-xin HPV có tác dụng phụ không? 
Tác dụng phụ giống với những tiêm chủng khácvà bao gồm đau tạm thời, 
mẩn đỏ hoặc sưng ở vết tiêm, chóng mặt, uể oải, buồn nôn và đau đầu. 
Những tác dụng phụ này nhẹ và sẽ giảm trong vòng một hoặc hai ngày.

Vắc-xin HPV có gây vô sinh không? 
Vắc-xin HPV không gây vô sinh. Nó có thể giúp bảo vệ khỏi bị vô sinh bởi 
vì vắc-xin ngăn chặn tiền ung thư và ung thư.

Vắc-xin HPV có gây sinh non không? 
Vắc-xin HPV không gây sinh non. Nó ngăn chặn một số bệnh ung thư có 
thể làm tăng nguy cơ sinh non. Phụ nữ đang mang thai nên trao đổi với 
bác sĩ của mình

Vắc-xin HPV có thể gây mãn kinh sớm ở phụ nữ trẻ không? 
Vắc-xin HPV không gây mãn kinh sớm hoặc các vấn đề về sinh sản khác. 


