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Bizottság 

A döntéshez egyszerű     X 

                    minősített      –     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni     X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni      _  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható          –       

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani     –         

Melléklet:                          –           

Függelék:                           –             

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: – képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli            ülésére készült. 

 

 

JAVASLAT 

 A HUMAN PAPILLOMA  VÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁSI PROGRAMRA 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az utóbbi időben a lakosság részéről egyre nagyobb igény mutatkozik az egészség 

megőrzésére és a betegségek megelőzésére, ami a mai egészségügyi változásokat figyelembe 

véve érthető is. Ennek érdekében az önkormányzatok elkezdték beépíteni egészségmegőrző 

programjukba a preventív szemléletet, melynek egyik legjobb módja a lakosság 

védőoltásokkal való ellátása, megcélozva akár egy korcsoportot, akár egy-egy jobban 

veszélyeztetett közösséget. 

 

A védőoltás a méhnyakrák megelőzését szolgálná, ami Magyarországon a mellrák után a 

második leggyakoribb daganatos betegség a nők körében. A betegség hosszú évek alatt 

fejlődik ki tünetmentesen, és a nők egész életükön át ki vannak téve a fertőzés veszélyének. A 

legérintettebbek a fiatalok, ahol a szexuális aktivitás és a gyakori partnerváltás nagyon 

jellemző. Fontos, hogy a védelem még azelőtt kialakuljon, mielőtt a szexuális élet 

megkezdődne. A méhnyakrák a védőoltással megelőzhető, melyet szükséges tinédzser korban 

beadni.  
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Előzmény: 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2010. (II.23.) Kth. számú 

határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a méhnyakrák elleni védőoltási programhoz. A 

döntés értelmében az akkori három védőoltás egy részét finanszírozta az Önkormányzat, a 

többit a szülőknek kellett vállalniuk.  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2014. (VI. 18.) Kth számú 

határozata alapján elvben támogatja a HPV elleni védőoltás beadásának lehetőségét. 

Elrendelte, készüljön előzetes felmérés az érintett korosztály gyermekei számáról a 

körültekintő döntéshozatal előtt. 

 

 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.)  NM rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a Human 

papilloma vírus ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. életévüket be nem töltött 

leánygyermekek az OEK VML-ben foglalt oltási rend és az orvosszakmai szempontok 

figyelembevételével, a házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos által térítésmentes 

védőoltásban részesíthetők. Ez a rendelkezés irányadó akkor is, ha a gyermek az első oltást 

követően, de a második oltást megelőzően tölti be a 13. életévét, vagy ha az oltás beadásának 

az OEK VML-ben meghatározott orvosszakmai akadálya van, de az oltás igénylése a 13. 

életév betöltését megelőzően megtörtént, azzal, hogy az első oltást a kezelőorvos által 

megjelölt időpontban pótolják.  

 

Felsőzsolca városban az érintett korosztály száma 2014.  évi állapot szerint:  

 

a 12. életévét betöltött, de a 13. életévét 

még be nem töltött leány  gyermekek 

száma:  (központi költségvetésből 

finanszírozott oltás) 

    30 fő 

a 12. életévét betöltött, de a 13. életévét még 

be nem töltött fiú  gyermekek száma 

     41 fő 

13 éves fiú gyermek száma 

13 éves leány gyermek száma:  

     41 fő 

     43 fő 

14 éves fiú gyermek száma: 

14 éves leány gyermek száma:  

     32 fő 

     34 fő 

Központi költségvetésből nem finanszírozott 

fiúk száma:  

Központi költségvetésből nem finanszírozott 

lányok száma:  

Összesen: 

 

   114 fő 

 

     77 fő 

   191 fő 

 

Az adatok tájékoztató jellegűek, mivel a nyári szünet alatt pontos igényfelmérést nem tudtunk 

végezni.  

 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2014. áprilisában a méhnyakrák elleni vakcina 

beszerzésére a GlaxoSmithKline Kft-vel kötött szerződést. 2014. ősztől 3 éven át a Cervarix 

lesz a kötelezően ajánlott, államilag finanszírozott védőoltás.  

A Cervarix két adagos oltási sorral ugyanazt a kiemelkedő védelmet tudja hosszú távon is 

biztosítani,  mint a 3-adagos oltási sorral. A Cervarix 2-adagos oltási sora 9-14 éves kor 

között alkalmazható, tehát fontos lenne, hogy a lányok az első adag vakcinát még a 15. 
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születésnapjuk előtt megkapják. 15 éves kor fölött már csak a 3-adagos oltási sorral 

biztosított a megfelelő védettség.  

 

Az oltóanyag bruttó fogyasztói ára 19.500.-Ft/db. 

 

A Minerva Gyógyszertár az oltóanyagot 2014. december végéig 18.500.-Ft/db akciós 

áron értékesíti.  

 

Az Önkormányzatot terhelő költségek:  

 

Fiú gyermekek oltása esetén a 100 %-os költségek:   

18.500 x 2 =37.000.-Ft  x 114 fő = 4.218.000.-Ft, 

 

Leány gyermekek oltása esetén a 100 %-os költségek: 

37.000 x 77 fő = 2.849.000.-Ft 

 

A HPV elleni védőoltás nem kötelező, szülői nyilatkozat szükséges hozzá, így az adatok csak 

tájékoztató jellegűek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a méhnyakrák elleni védőoltási programra tett 

javaslatról szíveskedjen dönteni. 

 

Felsőzsolca, 2014. szeptember 03. 

 

Dr. Tóth Lajos 

          polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Human papilloma vírus elleni védőoltás költségének átvállalása 

 

A.)  Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Felsőzsolcán állandó 

lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező 13-14 éves leány gyermekek 

védőoltásának költségét.  

A védőoltáshoz szükséges költségek fedezetét a …………..forrásból biztosítja.  

Felkéri a város gyermekorvosát a védőoltás beadására. 

Az igénylők felmérésével, illetve a lebonyolítással járó feladatokkal a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központot bízza meg.  

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

      Határidő: folyamatos 

 

B.) Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete részben vállalja a Felsőzsolcán 

állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező 13-14 éves leány gyermekek 

védőoltásának költségét.  

A védőoltáshoz szükséges költségek fedezetét a …………..forrásból biztosítja.  

Felkéri a város gyermekorvosát a védőoltás beadására. 

Az igénylők felmérésével illetve a lebonyolítással járó feladatokkal a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központot bízza meg.   

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

      Határidő: folyamatos 

 

C.) Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Felsőzsolcán állandó 

lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező 13-14 éves gyermekek védőoltásának 

költségét.  

A védőoltáshoz szükséges költségek fedezetét a …………..forrásból biztosítja.  

Felkéri a város gyermekorvosát a védőoltás beadására. 

Az igénylők felmérésével illetve a lebonyolítással járó feladatokkal a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központot bízza meg.   

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

      Határidő: folyamatos 

 

D.) Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete részben vállalja a Felsőzsolcán 

állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező 13-14 éves gyermekek 

védőoltásának költségét.  

A védőoltáshoz szükséges költségek fedezetét a …………..forrásból biztosítja.  

Felkéri a város gyermekorvosát a védőoltás beadására. 

Az igénylők felmérésével illetve a lebonyolítással járó feladatokkal a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központot bízza meg.   

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

      Határidő: folyamatos 

 

E.) Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem vállalja a Felsőzsolcán 

állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező 13-14 éves gyermekek 

védőoltásának költségét.  

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

      Határidő: folyamatos 
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