
لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

Human Papilloma Virus Vaccine

احــِم ابــنــتــك مــــــن سرطــان عـــنــــق الرحـــــم .. احــــرص على تـــطـــعـــيـــمــــهــــا
Protect your daughter from cervical cancer & get her vaccinated



الفئة العمرية المستهدفة للقاح
الــــــجــــــــرعــــــــات لإلنـــــــــاث:

هناك لقاح لسرطان عنق الرحم !

فيروس الورم الحليمي البشري شائع جداً ويسبب السرطان

بعدوى  الناس سيصابون  من    80%
فـي  البشري  الحليمي  الورم  فيروس 

حياتهم

يسبب  البشري  الحليمي  الورم  فيروس 

عنق  سرطان  أنواع  جميع  من    90%

الرحم في جميع أنحاء العالم

فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يؤدي إلى 6 أنواع من السرطانات من ضمنها سرطان عنق الرحم

كثر أنواع السرطانات شيوًعا بين النساء سرطان عنق الرحم هو رابع أ

90%

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يمنع سرطان عنق الرحم

- اللقاح المتوفر حالًيا فعال ضد 9 أنواع فيروسية والتي تسبب معظم 

  حاالت سرطان عنق الرحم حول العالم

- يمكن أن يمنع اللقاح اإلصابة بأكثر من %90 من سرطانات فيروس الورم 

  الحليمي البشري

- يوفر اللقاح حماية آمنة وفّعالة وطويلة األمد

- يعطى اللقاح في الذراع

جرعتين بفاصل 6 أشهر

9-14 سنة

3 جرعات 0-2-6 أشهر

15-26 سنة

إال أن المجموعة المستهدفة في برنامج التحصين الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة حالًيا هي 13-14 سنة (جرعتان)

 اآلثار الجانبية الشائعة تشبه اللقاحات األخرى (صداع، وألم وتورم واحمرار في مكان الحقن)

 يمنع أخذ اللقاح في حاالت فرط الحساسية ألحد مكونات اللقاح أو الحمل



3 doses 0-2m-6m

15-26 years

2 doses 6 months apart

9-14 years 

However, the current target group in the National Immunization Programme in the UAE is 13-14 years (2 doses)

Target group for HPV vaccine
It is indicated for females as following :

There is a vaccine for cervical cancer !

Human Papilloma Virus (HPV) is very common & causes cancer

HPV causes 90% of all cervical 

cancers around the world

80% of people will get an HPV 

infection in their lifetime

HPV can lead to 6 types of cancer including cervical cancer and others 

Cervical cancer is the Fourth most common cancer in women

90%

HPV vaccine can prevent cancer

- The currently available vaccine contains 9 viral species. It is 

   effective against these species that cause most of cervical 

   cancer cases around the world 

- HPV vaccine could prevent more than 90% of HPV cancers 

- HPV vaccine provides safe, effective and long lasting protection

- The vaccine is given in the upper arm 

Common side effects of the HPV vaccine are similar to other vaccines 

(Headache, pain, swelling and redness at injection site)

Vaccine is Contraindicated in hypersensitivity to any vaccine component and pregnancy



800342

Getting HPV vaccine for your daughter now is 
better than treating cervical  cancer later in life!

For any queries kindly contact your school doctor or nurse or 
DHA call centre 800342

ِ
Protect your daughter from cervical cancer & get her vaccinated


