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A Mályvavirág Alapítvány bemutatkozása

� AZ ALAPÍTVÁNY SZÜLETÉSE

A Mályvavirág Alapítvány 2013. május 30-án alakult a
méhnyakrák megelõzésére és a méhnyakrákos nõk gyógyulá-
sáért. 2015-tõl a petefészekrák is a szirmaink alá tartozik.

Nagy-Tóth Ildikó (sokan Tóth Icóként ismerik) méhnyakrák-
jának történetébõl született egy könyv Minden anyuka meg-

gyógyul!/Libellus címmel. Ebbõl jött létre az alapítvány és az a
„Mályvavirág szellemiség”, amely egyre hatékonyabban segíti
az érintetteket és a betegség megelõzését.

Nagy-Tóth Ildikó így ír a könyvében: 2011. augusztus 19-én szü-
letett meg második kislányom, császármetszéssel. A hathetes el-
lenõrzésen már látható volt valamilyen elváltozás, de a levett sejt-
kenet negatív eredménye után úgy gondoltuk, hogy nagyon nagy
baj nem lehet. Pár héttel késõbb, a már meglévõ tünetek erõsödé-
se után kúpkimetszésre fektettek be, de csak szövettani mintát tu-
dott az orvosom venni. A szövettan rosszindulatú méhnyak-
daganatot mutatott, a CT egy nyirokcsomóáttétet valószínûsített.

2011. december 7-én Dr. Pálfalvi László Wertheim-mûtétet vég-
zett el. Sajnos az utólagos szövettan is azt mutatta, hogy már áttét
volt a nyirokcsomóban, így radiokemoterápiát kaptam az Orszá-
gos Onkológiai Intézetben.

Minden nap írtam, bezárkózva, tele kérdésekkel, és folyton azt
éreztem, hogy bármi történik, nehézségekbe ütközöm. Soha vé-
get nem érõnek tûnt, sokszor pedig azt éreztem, lehet, hogy azzal
lesz vége, hogy meghalok. Rengeteg érzés – pozitív is, negatív is
– verekszik egymással ilyenkor.

A kételyek, kérdések arra ösztönöztek a kezelés után, hogy keres-
sek olyan betegszervezetet, ahol kifejezetten méhnyakrákkal fog-
lalkoznak. Szerettem volna odaadni segítségül a naplómat, benne
azzal a testi és lelki úttal, amelyet bejártam, valamint a tapasztalt
megoldásokkal, válaszokkal. Kerestem, de sajnos nem találtam
ilyen szervezetet.

A naplót kiadtuk; címe: Minden anyuka meggyógyul! A napló
végén megadott levélcímre rengeteg sorstárs írta, hogy elszi-
getelve érzi magát. A kérdés bizalmasságának feloldására a

legjobb lépés volt ez a könyv, hiszen kinyitotta az utat az érin-
tetteknek, a kérdéseiknek és az összekapcsolódásainknak.

Ezek az elõzmények vezettek oda, hogy Nagy-Tóth Ildikó be-
tegségének kezelése alatt megismert nagyszerû emberekkel
létrehozta a Mályvavirág Alapítványt 2013-ban. „Büszke va-

gyok arra, hogy a mai napig is ezekkel az emberekkel dolgoz-

hatok” – írja Nagy-Tóth Ildikó.

A kuratórium hét fõbõl áll: Dr. Bartha Tünde szülész-nõ-
gyógyász orvos, Debrecen, Dr. Major Tamás szülész-nõ-
gyógyász, egyetemi docens, Debrecen, Dr. Tóth Miklós nyu-
galmazott jogász, Horváth Szilvia, Nagy-Tóth Ildikó, Sallai

Krisztina, Szabó Andrea. Mindannyian napi szinten, tevéke-
nyen dolgozunk a céljaink elérése érdekében.

Megalakulásunkkor két célt tûztünk ki:

� minden nõben tudatosítsuk a méhnyakrák megelõzésének
lehetõségeit és az egyéni felelõsség mértékét,

� az érintettek összefogását, egészségük helyreállítását.

Azzal a látomással dolgozunk, hogy egy nõt se veszítsünk el
méhnyakrákban Magyarországon.

� MUNKÁNK

Tevékenységünket két pillérünk mentén szervezzük:

� Összekötõ kapoccsá váltunk a lakosság, a szakmai intézmé-
nyek és az érintettek között. A megelõzés lehetõségeit haté-
kony és a gátlásosságot oldó felvilágosításokkal, rendezvé-
nyekkel és kiadványokkal terjesztjük. Az utóbbihoz tartozik
például: A fele se mese. Ez a HPV-rõl és a méhnyakrák
megelõzésérõl szól; azt szeretnénk tudatosítani, hogy a
HPV-fertõzés ne megbélyegzéskén éljen a köztudatban, ha-
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Bartha Tünde és munkatársai

nem a méhnyakrák kialakulásának veszélyeként

(https://issuu.com/malyvaviragok/docs/a_fele_se_mese).

A Mályvavirág Alapítvány szervezi immáron ötödik éve az
Európai Méhnyakrák Megelõzési Hét hazai rendezvénysoro-
zatát, valamint a Petefészekrák Világnapjának magyarországi
programját. Nagy-Tóth ldikó így emlékezik: „2013 elején, az
alapítvány létrehozása elõtt megdöbbentem, mikor megtud-
tam, hogy van Európai Méhnyakrák Megelõzési Hét, nálunk
pedig nincsenek olyan megmozdulások, amelyeket pont ez a
hét tûz zászlajára: elérni a nõket, beszélgetni a méhnyakrák
megelõzésének lehetõségérõl. Akkor elhatároztuk, hogy ezt
mi fogjuk szervezni Magyarországon, és így is lett. 2014 janu-
árjában, sok szakmát felölelve, megszerveztük az elsõ hetet,
amely rengeteg újdonságot hozott. Azóta is minden évben ezt
tesszük; szeretettel várunk mindenkit, azokat is, akik a
méhnyakrákkal szakmailag foglalkoznak!”

Iskolákba járunk, hogy átadjuk a legfontosabb tudnivalókat a
betegségrõl „gyerek/tini nyelven”, munkahelyeken tartunk
elõadásokat, beszélgetéseket, és fesztiválokon jelenünk meg
kiállítással. Munkánkat bemutatja a honlapunk
(malyvavirag.hu) és a népszerû, naprakész oldalunk a face-
bookon (facebook.com/malyvavirag). Nagyon sokan megke-
resnek rajta; kérdéseikre választ, gondjaikra megoldást kérnek

� Másik tevékenységi körünk a méhnyak- és petefészekrákos
nõk segítése. Elsõsorban a mûtétek és/vagy más kezelés mi-
att kialakult, és lelki zavarokat is okozó székelési, vizelési és
a nemi élettel kapcsolatos nehézségek okait magyarázzuk el,
tanácsokat adunk a megoldásukra, beleértve a segédeszkö-
zök alkalmazását is.

Kísérleti jelleggel elindítottuk a „Gyógyulást Segítõ Progra-
munkat (GYSP)”, amely a gyógytorna, az életvitel, a nemi
élet, a lelki állapot és a nõgyógyászat területeire épül. A
GYSP-t folyamatosan fejlesztjük, ameddig kialakul az a
„módszercsomag”, amely a méhnyakrákon átesett nõk gyógy-
ulását hathatósan segíti. A GYSP III. a „Vigyük házhoz a
GYSP-t” névvel indul útjára novembertõl. Ebbõl a gyógytorna
rész készült el, hat kisfilmmel segítve az otthoni felépülést. Az
ehhez tartozó további munkáink folytatódnak, és bízunk ab-
ban, hogy egyszer megvalósul Magyarországon olyan helyre-
állító tevékenység, amely beépíthetõ más országok gyakorlatá-
ba is.

A „Mályva Kórházi Könyvecskénk” segítség a kórházi napok-
ra (https://issuu.com/malyvaviragok/docs/malyva_

konyvecske). Tartalmazza, hogy mit vigyen be a beteg nõ a
kórházba, hogyan zajlik az altatás, a mûtét, milyen lesz a hasi
vágása, milyen csövek lógnak majd ki, továbbá felkészít a szé-
kelési, a vizelési és nemiséggel kapcsolatos nehézségekre, tes-
ti-lelki segítõ elemek segítségével. A Könyvecske két éve se-
gíti a betegek és az orvosok munkáját. Tehermentesíti az or-
vost, ugyanis a rákbetegség közlésének sokkoló hatása miatt a
beteg az orvosi tájékoztatást nem képes befogadni, az orvos-
nak ismételnie kellene. A könyvecskében megtalálhatók azok
a fontos tudnivalókat, amelyeket lehet, hogy elmond az orvos,
de a beteg nem képes meghallani. Felkészít a mûtétre, és az ez
utáni állapotra egyaránt.

Szervezünk összejöveteleket az érintetteknek, ahol a sorstár-
sakkal való találkozás erõt és kitartást ad. A lélekõrzõink láto-
gatják az éppen kórházban fekvõ betegtársakat. Létrehoztuk az
érintettek titkos facebookcsoportját; ez a Mályvavirágok Kö-
zössége. (Nem látszik a tagok facebooki adatlapján, hogy õk a
közösség tagjai, így a megbélyegzés érzése nélkül, bátran mer-
nek bármirõl kérdezni, “beszélni”). Jelenleg több mint 400 nõ
beszélget, segíti egymást ezen keresztül. Büszkék vagyunk
arra, hogy a legtöbben orvosi ajánlásra kerülnek hozzánk.

Rengetegen keresnek meg minket, egészségesek és betegek is,
kérdéssel és kérésekkel. Foglalkozunk lelki támogatással, irá-
nyítunk az ellátórendszerben, oktatunk az Egészségügyi Fõis-
kolán védõnõket, hogy jobban megismerjék a méhnyakrákos
nõket.

Részvétel tudományos rendezvényeken. Részt veszünk hazai
és külföldi tudományos rendezvényeken. Kiállítóként bemu-
tatkozhattunk a Magyar Nõgyógyász Társaság idei, siófoki
konferenciáján Prof. dr. Ács Nándor meghívásának köszönhe-
tõen. Elõadást tartottunk a Magyar Nõgyógyász Onkológus
Társaság gárdonyi kongresszusán, Dr. Novák Zoltán fõorvos
úr jóvoltából.

Eljutottunk Madridba a 9. International Experience Exchange
for Patient Organization/IEEPO többnapos rendezvényére.
Tagjai vagyunk az ESGO ENGAGe- tagozatának: részt vet-
tünk a méhnyak- és petefészekrákkal foglalkozó Patient
Seminaron Bécsben, ahol 14 másik ország betegszervezete is
jelen volt. Az a megtisztelõ felkérés ért bennünket, hogy
Nagy-Tóth Ildikó a Late effects of Treatment Including
Lympaedema címû résznek üléselnöke volt.

2017 decemberében, Brüsszelben képviseltük az ESGO
ENGAGe-csoportját a védõoltásról szóló kerekasztalon.

� SZAKMAI KAPCSOLAT

Kapcsolatkiépítés a szakmával folyamatos tevékenység az
Alapítvány életében; semmivel sem kevésbé jelentõs, mint a
törõdés a méhnyakrákban szenvedõkkel. Munkánkat az orvosi
szakma hitelesíti elismerésük kifejezésével. A visszajelzések-
bõl azt látjuk, hogy hiánypótló és fontos munkát végzünk a
legnagyobb alázattal és tisztelettel a betegek, orvosok és más
résztvevõk iránt.

� TÁVOLI CÉLOK

Szeretnénk elérni, hogy a méhnyakrák megelõzésben kulcs-
szerepet játszók (nõgyógyászok, védõnõk, hatóság, Mályvavi-
rág Alapítvány) képviselõi egy közös munka során megtervez-
zék és kidolgozzák, hogy milyen mérföldkövek és kulcsfel-
adatok, vállalások mentén, milyen idõtávon tudjuk reálisan
Magyarországon közös erõvel elérni, hogy egyetlen nõt se ve-
szítsünk el méhnyakrák miatt.

A Mályvavirág az érett nõ virága. Kitartó, erõs és nagyon szép.
Minden nõ Mályvavirág, csak van, hogy a szirmaink megsé-
rülnek. Ezért kell odafigyelni magunkra és másokra is!

Ez a kis Mályvavirág segít nekünk abban, hogy eljussunk a
nõkhöz.


