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Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kőbányai Önkormányzat védőoltási
programja alapján a 2006. január 1. és 2006. december 31. között született
fiúgyermekek számára a 2019. évben igényelhető a méhnyakrák és nemi szervi
szemölcsök elleni, 9 komponensű (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) védőoltás.
Az oltásra való jogosultság feltétele a törvényes képviselővel együttesen, életvitelszerűen is a X. kerületben
az állandó lakóhely. A méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni, két oltásból álló
védőoltás-sorozat 5000 Ft szülői önrész fizetése mellett igényelhető. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, 2006-ban született fiúgyermekek szülői önrész biztosítása nélkül
kaphatják meg a védőoltást. A védőoltás önkéntes, annak beadásához a szülő/gondviselő írásbeli
nyilatkozata szükséges, melyet május 1. és június 15. között lehet benyújtani.
Milyen betegségeket okoznak a Humán Papillomavirusok (a továbbiakban: HPV)?
A HPV jellemzően a bőr, a szájüreg, a légutak, a nemi szervek és a végbél hámrétegében szaporodik.
Az egész világon, így hazánkban is elterjedt. Élete során az emberek 50-80%-a átesik valamilyen
HPV-fertőzésen. A „nem rákkeltő” típusok szemölcsöket okoznak a bőrön (talpon, tenyéren) és a külső
nemi szerveken. Ezek jóindulatú elváltozások, de igen makacsok, kezelésük kellemetlen,
hosszadalmas és gyakran kiújulnak. A „rákkeltő” típusok úgynevezett rákmegelőző és rákos
elváltozásokat okozhatnak (méhnyakrák, hüvely-, szeméremtest-, hímvessző- és végbél laphámrák,
valamint a szájüregi rákok egyes típusai). A vakcina azon HPV típusokkal szemben nyújt védettséget,
amelyek e betegségek többségét okozzák. A férfiak egyrészről terjesztői a fertőzésnek, másrészről
maguk is megbetegedhetnek.
A védőoltásról:
Az oltóanyag a HPV adott típusainak tisztított fehérjéit tartalmazza (vagyis nem tartalmaz élő vírust),
hatékony és jól tolerálható. Az Európai Betegségmegelőzési Központ ajánlása szerint a vakcina a
szexuálisan még nem aktív korosztályban a leghatékonyabb. Hazánkban a gyógyszertári forgalomban
levő 9 komponensű HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) elleni védőoltás kedvezmény nélkül kb. 60 000
forintba kerül. A teljes védettség kialakulásához fél éven belül 2 oltás beadása szükséges. A védőoltás
a saját immunrendszert készíti fel a meghatározott HPV-típusok által okozott
fertőzések kivédésére. További információt a www.hpvdoktor.hu
és a www.ogyi.hu honlapokról kaphat.
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