
Giới thiệu về tiêm phòng vi rút sinh u nhú ở người (HPV) 

 

Mở đầu 

Bắt đầu từ năm học 2019/20, các học sinh nữ đủ điều kiện từ các trường tiểu 

học được tiêm vắc xin vi rút sinh u nhú ở người (HPV) theo Chương trình Tiêm 

chủng Trẻ em Hồng Kông (HKCIP). Thỏa thuận này được thực hiện dựa trên 

các khuyến nghị do Ủy ban Khoa học về Các bệnh có thể Phòng ngừa được 

bằng Vắc xin (SCVPD) và Ủy ban Khoa học về AIDS và Các bệnh lây truyền 

qua đường tình dục (SCAS) thuộc CHP để đưa vắc xin HPV vào HKCIP. 

 

Các Đội Tiêm chủng Học đường (SIT) của Sở Y tế (DH) đến thăm các trường 

học để tiêm miễn phí liều vắc xin HPV 9 chủng đầu tiên cho các học sinh nữ 

tiểu học và liều thứ hai cho các học sinh nữ khi các em học lớp 6 tiểu học trong 

năm học tiếp theo. Các nữ sinh tiểu học đủ điều kiện không học ở Hồng Kông 

có thể tiêm vắc xin HPV tại các văn phòng của SIT theo lịch hẹn. Để xác minh 

ban thân đủ điều kiện, những học sinh này phải cung cấp các giấy tờ tùy thân 

hợp lệ (ví dụ: giấy khai sinh hoặc Chứng minh thư Hồng Kông) và các tài liệu 

liên quan, bao gồm cả thư do trường của họ cấp, chứng minh họ đang học 

trường tiểu học lớp 5 hoặc lớp 6 (hoặc tương đương) tại các trường học thuộc 

địa phương. Để đặt lịch hẹn hoặc nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với SIT 

trong giờ hành chính theo số 2615 8580. Ngoài ra, phụ huynh có thể sắp xếp 

tiêm vắc xin HPV cho con mình tại các phòng khám tư nhân (chi phí nhìn chung 

sẽ vào khoảng 3000-7000 HKD cho một gói vắc xin đủ liều). 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thông cáo báo chí do DH ban hành 

vào ngày 11 tháng 10 năm 2018. 

 

HPV là gì? 

HPV là tên của một nhóm vi rút bao gồm hơn 150 loại. Khoảng 40 loại vi rút 

này lây nhiễm qua vùng sinh dục của nam giới và phụ nữ. HPV có thể gây ra 

những thay đổi tế bào tiền ác tính và ung thư ác tính ở cổ tử cung, âm đạo, âm 

hộ và hậu môn. 

Vắc xin HPV là gì? 

Vắc xin HPV là vắc xin phòng bệnh nhằm ngăn ngừa ung thư cổ tử cung cũng 

như các loại bệnh hoặc ung thư khác liên quan đến HPV. Ở Hồng Kông, HPV-

16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 chiếm khoảng 90% các trường hợp ung thư cổ tử 

cung. Tất cả 7 loại vi rút trên đều có trong vắc xin HPV 9 chủng. 



Làm sao để được tiêm phòng vắc xin HPV? 

Phụ huynh của các học sinh nữ thuộc các trường tiểu học 5 và 6 sẽ được nhận 

thêm thông tin về HPV và mẫu đơn đồng ý tiêm chủng. Nếu bạn thêm thắc mắc, 

vui lòng liên hệ SIT theo số điện thoại 2615 8577 vào giờ hành chính..

 

 

Hiểu hơn về vắc xin HPV  

Các tác dụng phụ của vắc xin HPV là gì? 

Vắc xin HPV khá an toàn. Hầu hết các học sinh không có phản ứng nghiêm 

trọng sau khi tiêm phòng HPV. Các tác dụng phụ thường gặp khi tiêm thường 

tương tự như các tác dụng phụ do tiêm chủng khác, chẳng hạn như: 

1. Tác dụng phụ nhẹ và kéo dài, bao gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn 

nôn và mệt mỏi.2. Đau nhức, sưng tấy chỗ tiêm, đau nhức tại chỗ tiêm  

Có bất kỳ mối lo ngại về an toàn nào với vắc xin HPV không? 

Vắc xin HPV đã được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều năm. Sau khi kiểm 

tra rộng rãi các bằng chứng khoa học và thông tin về các phản ứng có hại sau 

khi tiêm vắc xin HPV, Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế ở nước ngoài 

đã kết luận rằng vắc xin HPV an toàn, hiệu quả và không có bằng chứng nào 

cho thấy việc tiêm phòng HPV sẽ gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. DH 

sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo về các trường hợp có phản ứng có hại sau khi 

tiêm chủng sau khi triển chương trình. 

Vì sao trẻ em phải tiêm vắc xin HPV từ sớm? Tiêm vắc xin có khuyến 

khích quan hệ tình dục sớm không? 

Vắc xin HPV có hiệu quả tốt nhất đối với những phụ nữ chưa từng nhiễm vi rút 

HPV và do đó được khuyến cáo sử dụng cho các bé gái ở độ tuổi phù hợp 

trước khi bắt đầu có hoạt động tình dục. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêm 

ngừa HPV không khiến cho trẻ có nhiều khả năng hoạt động tình dục hoặc bắt 

đầu quan hệ tình dục ở độ tuổi nhỏ hơn. 

 

Nếu trường học của bạn không tham gia vào chương trình tiêm chủng HPV, 

phụ huynh của các nữ sinh tiểu học đủ điều kiện có thể liên hệ với SIT trong 

giờ hành chính theo số điện thoại 2615 8577 để được tư vấn thêm. 


