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A FIÚK SZÁMÁRA IS ELÉRHETŐVÉ TENNÉK A RÁKOS MEGBETEGEDÉSEK ELLENI VAKCINÁT

Késve, de megkapják a méhnyakrák elleni oltást
Felrótták az egészségügyi 
minisztériumnak civil 
szervezetek, hogy ígéretével 
ellentétben nem biztosította 
a 11 és 18 év közötti lányok 
számára az ingyenesen 
hozzáférhető méhnyakrák 
elleni oltást. Tar Gyöngyi, 
a Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság vezetője 
lapunknak elmondta, ag-
godalomra nincs ok, habár 
akadozik az ellátás, minden 
igénylő megkapja az oltást.

» BÍRÓ BLANKA

T ucatnyi civil szervezet szó-
lította fel az egészségügyi 
minisztériumot, hogy ígére-

téhez híven biztosítsa a méhnyak-
rák kialakulásának megelőzését 
szolgáló, ingyenes HPV (humán-
papiloma-vírus) elleni oltást a 
11 és 18 év közötti lányoknak. A 
minisztérium beszerzett ugyan 40 
ezer dózis vakcinát, az oltóanyag 
el is jutott a családorvosokhoz, 
ám annak jelentős részét máso-
dik dózisként adják be, így a je-
lentkezők közül sokan nem kap-
ták meg az ellenszert. Az Anyák 
az Anyákért Egyesület szerint 12 
ezer adagot emlékeztető dózis-
ként adtak be, ugyanakkor a há-
ziorvosok azoknak is félretették 
a második dózist, akik ebben az 

időszakban kapták meg az elsőt, 
hogy biztosak legyenek abban, 
hogy a megszabott időintervallu-
mon belül rendelkezésükre áll az 
emlékeztető adag. A civil szerve-
zetek felróják a minisztériumnak, 
hogy az akadozó ellátás növeli az 
állami intézmények iránti bizal-
matlanságot, hiszen egy hónapja 
megígérték, hogy lesz vakcina, de 
most már hiába viszik a szülők a 
lányaikat a háziorvoshoz, azzal 
szembesülnek, hogy nincs oltó-
anyag – sorolják a civilek.

Fiúk számára is elérhetővé 
tennék a vakcinát
Aggodalomra nincs ok, aki kérte 
a méhnyakrák elleni oltást, ha 

némi késéssel is, de megkapja 
– szögezte le megkeresésünkre 
Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság 
vezetője. Hozzátette, valóban je-
lenleg azt a néhány adagot, amit 
kaptak, a második, emlékeztető 
dózisnak adják be, hiszen ez 
esetben fontos, hogy ne fussa-
nak ki a két dózis között előírt 
időintervallumból. „Aki leteszi 
a kérést a háziorvosnál, bizto-
san megkapja a HPV elleni ol-
tást, ha nem is azonnal. Viszont 
még mindig időben, hiszen ke-
vés a valószínűsége, hogy ebben 
a korban a kislány megkezdi a 
szexuális életet” – mutatott rá 
a tisztifőorvos. Emlékeztetett, 

a szeptember elején kiadott mi-
niszteri rendelet kitolta a jogo-
sultak életkorát, így már nem-
csak a 11–14 éves lányok, hanem 
a 14–18 évesek is részesülhetnek 
ingyenes védőoltásban, ugyan-
akkor, aki feliratkozott, abban 
az esetben is megkapja, ha idő-
közben betöltötte a 18. életévét. 
Jelenleg azt próbálják elérni, 
hogy a fi úkra is kiterjesszék a 
HPV-oltást, ugyanis a vírus az 
ő esetükben is előidézhet rákos 
megbetegedéseket.

Országos szinten 
összesített kérések
Az oltóanyag-ellátás akadozása 
azzal magyarázható, hogy még 

mindig kevesen igénylik a vakci-
nát. 2008-ban kudarccal végző-
dött a HPV elleni oltáskampány, 
egymillió euró értékű oltóanyag-
nak járt le a szavatossága, és még 
a megsemmisítésért is fi zetnie 
kellett a kormánynak, így most 
csak az igénylések alapján szerzik 
be. A szülők benyújtják a kérést a 
háziorvoshoz, az igényléseket or-
szágos szinten összesítik, majd ez 
alapján elindítja a minisztérium a 
közbeszerzést – részletezte a fo-
lyamatot Tar Gyöngyi. Megjegyez-
te, nem lehet bemérni a kérések 
számát, és kockázatos előre túl 
sok oltóanyagot vásárolni.

Románia a második helyen áll 
az Európai Unióban a méhnyak-
rák előfordulása szempontjából 
Bulgária után, és az első helyen 
az elhalálozások számát illetően. 
Az országban évente 3300 nőt di-
agnosztizálnak méhnyakrákkal, 
és közülük 1700-an halnak bele 
a betegségbe. A méhnyakrák az 
egyetlen gyakori daganatos meg-
betegedés, amely védőoltással és 
rendszeres szűréssel megelőzhe-
tő. A védőoltás abban segít, hogy 
a HPV okozta kóros elváltozások 
ne kezdődjenek meg a méhnya-
kon. A humánpapiloma-vírusnak 
egyébként több mint száz típusa 
van, ezek közül legalább 13 okoz-
hat rákos megbetegedést. A vírus 
elsősorban szexuális úton terjed, 
és a legtöbb aktív szexuális életet 
élő ember megfertőződik vele. A 
HPV-fertőzés nagyon sokszor tel-
jesen tünetmentes.

A miniszteri rendelet szerint 11–18 év közötti lányok kaphatnak a méhnyakrák elleni ingyenes védőoltást
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