
Katonai segítség a rák ellen 
2013.04.29. 

 

A Honvédelmi Minisztérium anyagi segítségével a medinai önkormányzat ingyenessé 

teszi a méhnyakrákot is okozó HPV-vírus elleni oltást a helyi fiatalok számára. A 

járáshoz tartozó települések fele támogatja jelenleg valamilyen mértékben a 

vakcina beadatását. 

 

Ingyenessé kívánja tenni az érintett medinai fiatalok számára a többek között 

méhnyakrákot is okozó HPV-vírus elleni védőoltást a medinai önkormányzat – 

tájékoztatott Vén Attila polgármester. A több tízezer forintba kerülő oltássorozat 

költségének fedezetét a Honvédelmi Minisztérium (HM) által Medinának nyújtott 

támogatás egy részéből fedezik. Mint ismeretes, a HM négy év alatt százmillió forintos 

támogatást biztosít a falunak annak kapcsán, hogy Medina helyet biztosít az épülő új 

NATO-radarnak, amelynek révén teljessé válik az ország és a katonai szövetség 

légvédelme. 

 

Vén Attila elmondta: a HM-mel már megállapodtak abban, hogy erre az egészségügyi 

célra is felhasználható legyen a támogatás. Azt viszont még nem döntötték el, hogy mely 

korosztályhoz tartozó fiatalok részesüljenek az ingyenes vakcinában. Ez egyébként 

kizárólag orvosszakmai kérdés. Az ideális ugyanis az, ha a nemi élet megkezdése előtt 

adják be a – szexuális úton terjedő vírus elleni – vakcinát, ezért az általános gyakorlat 

szerint az injekciókat a 13-14 éves gyerekek kapják. Az oltásokat ezzel együtt jóval 

idősebb korban is hasznos beadatni. 

Medinán azt tervezik, hogy idén a 13-18 év közötti fiatalokat, lányokat és fiúkat is 

beoltanák, amennyiben az orvosilag indokolt. Ebben az esetben 63-an kaphatnák meg a 

három injekcióból álló ingyenes oltássorozatot. Ez az önkormányzatnak gyerekenként 

mintegy 45 ezer forint, összesen mintegy 2,8 millió forint kiadást jelentene. A 

következő évtől pedig a mindenkori 13 éves korosztály oltását finanszírozná az 

önkormányzat. Ez évente kb. 10 gyerekkel kalkulálva nagyjából félmilliós költség lenne.  

Alapítvány is segíthet 

A szekszárdi járás több településén támogatják valamilyen mértékben a HPV-vírus elleni 

oltásokat, elsősorban a lányok számára. A sióagárdi képviselők az elsők között döntöttek 

erről, a község 2008 óta járul hozzá ilyen módon az agárdi lányok egészségének 

megőrzéséhez. Két oltást az önkormányzat, egyet pedig a Sióagárd Jövőjéért 

Alapítvány áll. 

Őcsényben is öt éve kezdték az oltási programot. A községben azok a 13-14 éves lányok 

kapják ingyenesen mind a három oltást, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülnek – tájékoztatott Fülöp János polgármester. A kevésbé rászorulók részére az 

oltások költségeit ötven százalékban állják. A támogatást nemcsak az őcsényieknek, 

hanem a helyi iskolába más településekről bejáró lányoknak is biztosítja a község. 

 



Bátaszéken 2009-ben döntöttek a 13 éves lányok HPV-oltásának támogatásáról. A 

jelenlegi képviselőtestület ezt mandátumának lejártáig, 2014-ig vállalta. A város a 2. és 

3. vakcina árát állja, az elsőt a szülőknek kell fizetniük. Mint azt a városházán 

megtudtuk, idén 34 lánygyermek jogosult támogatásra, közülük 10-en veszik igénybe a 

lehetőséget. A bátaszéki programhoz csatlakoztak környező települések is, így 

Alsónyéken, Bátán, Pörbölyön és Várdombon is hasonló konstrukcióban működik a 

védőoltás támogatása. 

A cél jó, de sok helyen nem jut rá pénz 

A vírus elleni vakcina jelenleg államilag nem támogatott, így az sok család számára 

megfizethetetlenül drága. Ezért igyekszik számos önkormányzat anyagilag segíteni az 

érintetteket. Sok helyen viszont nem jut rá pénz. 

A szekszárdi járás településeinek felében nincs támogatott oltás. Jelenleg Decsen sincs, 

bár ott korábban négy éven keresztül biztosította az önkormányzat a vakcinát. A szűkös 

költségvetés miatt azonban idén erről le kellett mondani. Biczó Ernő polgármester azt 

mondta: ha javul az önkormányzat anyagi helyzete, újból támogatni fogják a védőoltást.  
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