HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS
Kedves Szülők!
Segítséget szeretnénk adni Önöknek ahhoz, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni a HPV elleni
védőoltás beadatásáról.
A HPV, azaz a humán papilloma vírus egy olyan kórokozó, mely leggyakrabban szexuális úton
terjed, mind a nők, mind a férfiak körében.
A vírusnak több típusa van, ezeket két fő csoportba sorolják: vannak köztük magas és alacsony
kockázatúak. A magas kockázatú típusok tartós jelenléte felelős bizonyos rosszindulatú
daganatok kialakulásáért. Ilyen, nagy rizikójú HPV-típusok okozzák a méhnyakrákok 99–100%-át.

A méhnyakrák kialakulása védőoltással és
rendszeres szűrésekkel nagyrészt kivédhető!
A HPV elleni védőoltás a szexuális élet megkezdése előtt beadva a leghatékonyabb.
Erről az önkéntes, ingyenesen igényelhető oltásról a szülőknek/gondviselőknek kell szeptember elején
írásban nyilatkozniuk.
Javasoljuk, hogy gyermekükkel együtt beszéljenek erről a témáról, így hozzák meg a döntést az oltás
beadásáról!
Pár oldalban összegyűjtöttük Önök számára a legfontosabb információkat, a leggyakoribb kérdéseket,
tévhiteket a HPV-fertőzéssel és a védőoltással kapcsolatban.

TÉVHITEK A HPV-FERTŐZÉSRŐL
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Mikor és milyen oltást kapnak a lányok?
A 2014-ben bevezetett HPV elleni önkéntes védőoltást azok a lányok kaphatják meg iskolai
kampányoltás keretében ingyenesen, akik betöltötték a 12. életévüket, és az általános iskola
7. osztályát végzik, függetlenül attól, hogy ki a fenntartója az intézménynek, ahová járnak.
A vakcinát a felkarba adja be az iskolaorvos. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra
van szükség 5 hónap különbséggel. Az oltást írásban, a tanév elején kiosztott beleegyező
nyilatkozaton lehet igényelni. Az iskolaorvos és a védőnő figyel arra is, hogy van-e az oltás
beadásának a gyermek esetében bármiféle ellenjavallata.
Az iskolai kampányoltás során a kilenckomponensű oltóanyagot igényelhetik a szülők. Ez a
jelenleg elérhető legtöbbféle HPV-komponenst tartalmazó oltóanyag, mely összesen kilenc
HPV-típus ellen alakít ki védettséget. Ezek közül hét méhnyakrákot okozhat. A kilenckomponensű
védőoltás várhatóan védelmet nyújt azon HPV-típusok ellen, amelyek a méhnyakrákos esetek
kb. 90%-át okozzák.
Az oltóanyagban található további kétféle HPV-komponens a nemi szemölcsök kialakulásáért
felelős HPV-típus ellen hat, így a védőoltással megelőzhető a HPV okozta nemi szemölcsök
kb. 90%-a is.
Több településen önkormányzati finanszírozás keretében az ott állandó lakhellyel rendelkező
7. osztályos fiúk számára is igényelhetik már a szülők az ingyenes oltás beadását.
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Miért 7. osztályos korban kapják meg a lányok az ingyenes védőoltást?
Az oltás hatékonysága függ attól, hogy hány éves korban adják be. A legnagyobb hatékonyságot a szexuális élet megkezdése előtti, 10-15 éves korú lányok és fiúk esetén bizonyították.
Az újabb klinikai vizsgálatok igazolják, hogy szexuálisan már aktív lányoknál és felnőtt
nőknél is hatásos a védőoltás, függetlenül attól, hogy korábban volt-e HPV-fertőzésük vagy
nem. Az ő esetükben az oltás nem ingyenes.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HPV ELLEN
Mi ellen véd, milyen hatást fejt ki a HPV elleni vakcina?
Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi vírus megjelenése esetén
gyorsabban termeljen ellenanyagot, ezáltal a szervezetünk sikeresen kivédheti a fertőzést.
A HPV elleni védőoltás tehát meg tudja előzni a tartós fertőzést a vírus azon típusai esetében, amelyek fehérje-komponensei megtalálhatók a vakcinában.
A HPV-oltóanyagok bizonyos daganatos megbetegedések és rákmegelőző állapotok
elsődleges megelőzésére szolgálnak, azonban a meglévő HPV-fertőzést vagy a HPV okozta
nemi szervi szemölcsöket, daganatokat megszüntetni, meggyógyítani már nem képesek.

Biztonságos-e az oltóanyag?
Az oltóanyag nem tartalmaz sem élő vírust, amely szaporodhatna a szervezetben, sem
genetikai anyagot, amelyek a sejtekbe beépülve megváltoztathatná azok működését. Az
oltásban a HPV-nek csak egy részecskéje, az ún. fehérjeburok van benne, ez biztosítja, hogy
az immunrendszerünk védettséget tudjon kialakítani.
A HPV örökítőanyaga, azaz a DNS-e nincs benne a védőoltásban, emiatt az oltás nem
okozhat daganatos betegséget.

NI VÉDŐOLTÁSRÓL (FORRÁS: WWW.ANTSZ.HU)
Milyen mellékhatásai lehetnek a védőoltásnak?
A védőoltás mellékhatása lehet néhány napig fennálló karfájdalom, láz, fejfájás.
A védőoltással összefüggésbe hozható súlyos mellékhatást eddig nem tapasztaltak.
Világszerte több mint 100 millió adag HPV-vakcinát adtak már be.
A mellékhatások jelentése az egészségügyi szakemberek kiemelt feladata.

Fontos hangsúlyozni, hogy a védőoltással járó esetleges kellemetlenség
jóval kisebb kockázat, mint amit a védőoltás hiányában esetleg kialakuló
daganatos megbetegedés jelenthet!
Mennyi ideig nyújt védelmet a HPV elleni vakcina?
Kutatások szerint a HPV elleni védőoltás hosszantartó védettséget nyújt, emlékeztető oltás
szükségessége eddig nem igazolódott.

Mi a helyzet, ha a szülő és a gyermek nem ért egyet a védőoltás
szükségességével kapcsolatban?
A HPV elleni védőoltás önkéntes. Kiskorú esetében a választható védőoltásokról mindig a
szülő/gondviselő dönt. Véleménykülönbség esetén mindenképp érdemes nyíltan beszélni
egymással, meghallgatni a másik érveit. Szükség esetén a házi (gyermek)orvos, az iskolaorvos
vagy az iskolavédőnő is segítséget tud nyújtani a döntéshez a részletes tájékoztatással.
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És kérjük, a későbbiekben se feledjék:
A HPV elleni védőoltás, a nem túl korai életkorban megkezdett,
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További információ:
hpvdoktor.hu
malyvavirag.hu
A tájékoztató megjelenését az MSD Pharma Hungary Kft. tette lehetővé.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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