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szErEtnÉm biztonságban tudni a családomat

így mindkEttEn mEgkaptuk 

a mÉhnyakrák EllEni VÉdôoltást, 

És figyElünk a szûrÉsrE is.

az Ön lánya mEgkapta 

már a VÉdôoltást?

bEszÉlJEnEk rÓla!

www.anyalanya.hu 

felelôs iskola, diákokból felelôs felnôtt

Az Ön gyermekének iskolája is elkötelezett a betegség-megelôzés és a 
felelôs nevelés iránt, és csatlakozott a „Beszélj róla Anyuddal!”- Méhnyakrák 
Prevenciós Programhoz és Pályázathoz. A kezdeményezés célja, hogy minél 
több család beszélgessen otthon a méhnyakrák megelôzésérôl, tájékozódja-
nak, és tegyenek meg mindent a betegség elkerülése érdekében!

Az anyalanya.hu honlapon minden fontos információ és két tájékoz-
tató rövidfilm is megtalálható a tinik és szüleik számára a betegség 
megelôzésérôl. Kérjük, tekintse meg a szülôk számára készült 3 perces 
kisfilmet, és töltse ki a hozzá kapcsolódó kvízt, amivel  segítheti gyermeke 
iskoláját, hogy megnyerhesse a  200.000Ft-os pénzjutalmat. Lányát pedig 
biztassa, induljon a program részeként kiírt pályázaton, ahol a diákok 
értékes ajándékokat nyerhetnek. A pályázati kiírást szintén itt olvashatja.

www.anyalanya.hu



kedves Édesanya, tisztelt szülô!

Mi szülôk, ha gyermekünk jövôjérôl gondolkodunk, elôször az iskoláztatása, 
azután anyagi jólétének megteremtése jár a fejünkben. Természetesen 
mindez fontos, de érdemes a sort a gyermek egészségével is kiegészíteni. 
A védôoltással és rendszeres szûréssel ma már minimálisra csökkenthetjük 
a méhnyakrák kockázatát. 
Lányos anyaként eljött az idô, hogy beszéljünk a méhnyakrákról, most, 
amikor a kislányok lassan igazi felnôtt nôvé válnak.  

Hadas Krisztina, 
a „Beszélj róla Anyuddal!” program szóvivôje
fôszerkesztô, szerkesztô-riporter (TV2)

A program szakmai támogatói:

Beszéljen Ön is  gyermekével a méhnyakrák-
megelôzésrôl! Keressék fel együtt lánya házi 
gyermekorvosát vagy háziorvosát, tudjon meg mi-
nél többet a méhnyakrák-megelôzés lehetôségeirôl 
és kérje Ön is a védôoltást gyermekének!

méhnyakrák – van megoldás

•  A méhnyakrák nem öröklôdik, hanem a humán papillomavírus (HPV) 
rákkeltô típusai okozzák. A HPV fertôzés nem ritka, a nôk közel 80%-a 
megfertôzôdik valamikor élete folyamán, a fertôzések felét a rákkeltô 
típusok okozzák.  

•  Bár a betegség nemi úton terjed, az óvszer nem biztosít védelmet 
a fertôzés ellen, mert a HPV a nemi szervek környékén a bôrfelületek 
érintkezésével is terjed.

•  A méhnyakrák különlegessége, hogy hosszú évek, akár egy évtized 
alatt alakulhat ki, miközben a betegséget kiváltó vírus nem okoz 
tüneteket. 

•  A méhnyakrákot okozó HPV fertôzés kivédésére ma már elérhetô 
védôoltás. A serdülô lányok immunrendszere reagál legjobban az 
oltóanyagra, ezért ebben az életkorban a legelônyösebb az oltás 
alkalmazása. 

•  Évente közel 450 nôt veszítünk el hazánkban a méhnyakrák miatt, ez 
a második leggyakoribb rákos megbetegedés a 15-45 év közötti nôk 
körében. Ennek ma már nem szabadna így lennie, hiszen a méhnyakrák 
megelôzhetô.

Az „Összefogással a méhnyakrák ellen” prevenciós program keretein belül 
2011. július 15-ig a lányok és fiatal nôk a szokásos térítési díjjal szemben 
közel 50%-os megtakarítással, az oltásonkénti közel 30.000 Ft-os ár 
helyett akár 15.900 Ft*-ért juthatnak a méhnyakrák elleni védôoltáshoz. 
A védôoltás alkalmazása során a védettség kialakulásához 3 oltás szüksé-
ges, melyet fél év alatt kell beadni. 
A programról érdeklôdjön házi gyer-
mekorvosánál vagy háziorvosánál.

*ajánlott fogyasztói ár az egyik méhnyakrák 

elleni oltóanyagra. (Magyarországon kétféle 

védôoltás elérhetô.)


