
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 

2012. szeptember 20.-i ülésére 

EGYEBEK 
 
 

Tárgy:    HPV védőoltásra támogatása 
 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
 
Előkészítő:   Murárikné Kaldenecker Éva védőnő 
 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 
HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS – MÉHNYAKRÁK KIALAKULÁSÁT MEGEL ŐZŐ 
VAKCINA támogatásával keresték meg többen a Polgármester Urat. Az ezzel kapcsolatosan 
az alábbi előterjesztés teszem: 

 

Mi ellen nyújt védelmet a HPV-vakcina? 

A HPV (humán papillómavírus) egy igen gyakori vírus, amelynek több mint 100 
típusa ismert és világszerte a leggyakoribb szexuális úton terjedő vírusos fertőzés, amely a 
férfi és női belső és külső nemi szervek, a végbél és a száj nyálkahártyáján is okozhat 
tüneteket, panaszokat. Továbbá statisztikai adatok alapján, az összes létező rákos 
megbetegedés több mint 6%-a vezethető vissza HPV fertőzésre. 

A méhnyakrák kialakulásáért az esetek túlnyomó részében is ezek a különböző HPV vírusok 
felelősek. Magyarországon a halálozási statisztikát figyelembe véve - a mellrák után - a 
leggyakoribb daganatos betegség a nők körében a méhnyakrák, amely évről évre igen nagy 
számban szedi áldozatát. 

Ezért is bír olyan nagy jelentőséggel, hogy sikerült olyan HPV elleni vakcinát kifejleszteni, 
amely csaknem 100%-os védelmet nyújt a méhnyakrákot okozó HPV négy típusa ellen. 

 



Miért javasolt a védőoltás fiatal lányoknak? 
 

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a jelenleg forgalomban lévő vakcina típusai ellen csak abban 
az esetben alakul ki a megfelelő immunválasz, amennyiben az oltáskor egyik human 
papillomavírus sincs jelen a szervezetben, illetve  a vakcina nem gyógyítja meg a már 
meglévő HPV-fertőzéseket, genitális szemölcsöket, 
rákmegelőző vagy rákos állapotokat. 

Így tehát ajánlott a lányoknak/nőknek a szexuálisan aktív 
időszakot megelőzően megkapniuk a vakcinát. 
Napjainkban a szexuális élet megkezdése igencsak korai 
életszakaszra tevődött át (természetesen ez mindenkire nem 
vonatkozik, ma is sokan később szánják rá magukat), és 
már a 12-15 éves lányokat érintheti az oltás beadatása. 

Újhartyánon 2012-ben a 10-16 éves korosztályra 
vonatkozó lányok száma: 84. 

 

 

 

Milyen rendben történik a vakcina beoltása?  

Jelenleg két oltóanyag van forgalomban a HPV okozta megbetegedés ellen a Cervarix és a 
Silgard.  A Cervarix vakcinába foglalt human papillomavírus két típusa a HPV-16. és -18.-as, 
amelyek a méhnyakrák esetek kb. 70%-áért felelősek. A Silgard emellett a HPV 6 és 11 
típusú vírusok ellen is védelmet nyújt, amelyek a nemi szerveken kialakuló szemölcsökért 
felelősek. 

A méhnyakrák elleni védőoltások a természetes immunitást erősítik. Védőoltások alkalmazása 
során gyakori, hogy a teljes hatás elérése érdekében egynél több adagra van szükség. Az első 
adag előkészíti az immunrendszert, a második (2 hónap múlva beadott) pedig továbbfejleszti a 
védekezést. Amikor a harmadik adagot is beadják (hat hónappal az első oltás után) nagyon 
erős és tartós immunválaszt váltanak ki, létrehozva ezzel a legjobb védekezést a jövőben 
esetlegesen előforduló vírusfertőzéssel szemben. 

Milyen mellékhatásai lehetnek a vakcinának?  

Mint minden más oltóanyagot, a méhnyakrák elleni oltóanyagot is forgalomba 
hozatala előtt több ezer különböző lány/nő bevonásával, klinikai vizsgálatokkal tesztelték. Az 
eredményeket éveken át folyamatosan elemezték és vizsgálták. A tanulmányok nem mutattak 
ki semmilyen komolyabb mellékhatást, az oltás körüli fájdalom fordult elő leggyakrabban.  

 

Az adott évben lányokra 
vonatkozó születési szám 

ÉV LÁNYOK SZÁMA 

1996 16 

1997 12 

1998 12 

1999 10 

2000 10 

2001 12 

2002 12 



Összefoglalva tehát elmondható, hogy… 

� A HPV elleni védőoltásnak köszönhetően igen nagymértékben lecsökkenhet egy 

esetlegesen kialakuló méhnyakrák veszélye. Még nem ismert, hogy a HPV-vakcina 

mennyi ideig biztosít védelmet, de a kutatásokban 5 éve kísérik figyelemmel a nőket, és 

ez idő alatt a védettség megfelelő volt.  

� Jövőre nézve a serdülőkorú lányok szervezett oltása és az évente végzett méhnyakszűrés 

együttes alkalmazása révén a HPV okozta rákos megbetegedések előfordulása 94%-kal 

csökkenthető lenne összehasonlítva azzal, ha nem történik semmilyen beavatkozás. 

� A vakcina „csak” megelőzésre szolgál, terápiás célra nem használható. Éppen ezért 

nagyon fontos, hogy lehetőleg minden a célcsoportba tartozó lány még az esetleges 

fertőzés kialakulása előtt megkaphassa a védőoltást.  

 

HATÁROZATI JAVASLATOM: 

A méhnyakrák elleni védelem tekintetében mindkét vakcinával hasonló jó eredmények 

érhetők el. Viszont a családok költségvetésébe elég nehezen vagy egyáltalán nem szorítható 

be a magas (kifizetendő ár: kb 30.000/oltóanyag), államilag nem támogatott áruk miatt. 

Továbbá a védelem kialakulásához háromszoros ismétlésre van szükség, ami egy gyermek 

esetén majdnem 100.000 Ft plusz költséget jelent a családja számára. Szerencsés esetben 

bizonyos akciók keretében olcsóbban beszerezhetők, de ritkán. 

Tehát a méhnyakrák elleni védőoltás anyagi támogatását az önkormányzat részéről a 10-16 

éves korosztály számára javasolnám. 

 

Újhartyán, 2012.09.12. 

Murárikné Kaldenecker Éva 

védőnő 

sk. 

 

 


