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Tisztelt Képviselő-testület!
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben elfogadta és támogatta Oroszlány
város egészségügyi, valamint rákprevenciós programját.
Ennek keretében ingyenes vizsgálatot biztosított a 40 év feletti férfiak esetében prosztatarák, valamint a 40 év
feletti lakosság részére vastagbélrák szűrésére.
Fontos szerepet vállalt a betegségmegelőzés terén is, hiszen a 13. évüket betöltött fiúk részére HPV elleni
védőoltást, a csecsemők részére a rota vírus elleni védőoltást, a 70 év feletti idősek részére pedig
pneumococcus elleni védőoltást biztosított térítésmentesen.
Önkormányzatunk fontos feladatának tekinti, hogy nagyobb kötelezettséget vállaljon a betegségmegelőzés
terén, ezért az alábbi térítésmentes oltási program megvalósítására, illetve a korábbiak folytatására teszek
javaslatot:
Az előző évnek megfelelően javaslom a 13. életévüket betöltött fiúk részére a HPV elleni védőoltás
biztosítását. A HPV a leggyakoribb szexuális úton terjedő vírus, az emberek 50-80%-a élete során
megfertőződik vele. Oroszlány Város Önkormányzata 2009. évtől folyamatosan, valamennyi oroszlányi
lakóhellyel rendelkező, 13. életévét betöltő lány gyermek részére - a méhnyakrák megelőzése céljából térítésmentesen HPV elleni védőoltást biztosított. A 2015. évtől a lányok esetében ezt a feladatot az állam
átvállalta. A férfiak azonban nemcsak terjesztői a fertőzésnek, hanem maguk is megbetegedhetnek. Esetükben
a HPV jóindulatú nemi szervi szemölcsöket okozhat, amelyek az életminőséget jelentősen rontják,
kellemetlenek, kezelésük fájdalmas. A HPV okozza a hímvesszőrák kb. 50%-át, a végbélnyílás körüli rákok
90%-át, a száj- és garatüregi rákok kb. 30%-át. A 4 komponensű védőoltás az egyetlen HPV elleni vakcina,
amelyről bizonyított, hogy a 9 éves kor feletti fiúk sikerrel immunizálhatóak vele. A 2004-ben született fiúk
száma 86 fő, a védőoltás ára (2 oltás) 36.000,- Ft/fő, azaz maximum 3.096.000,- Ft.
Szintén javaslom tovább biztosítani a csecsemők részére a rota vírus elleni védőoltást. A rota vírus okozta
gastroenteritis nagyon gyakori betegség, az 5 év alatti gyermekek 90%-a megfertőződik a vírussal. Hányást,
hasmenést, lázat, súlyos esetben akár kiszáradást is okozhat. Kiszámíthatatlan lefolyású betegség, amely
jelentős közösségi járványokat tud okozni. Javaslom, hogy a 6-32 hetes korú csecsemők esetében
önkormányzatunk vegyen részt a Rota vírus elleni oltóprogramban. Javasolt adagolási séma: 2-3-4 hónapos
korban. Az oltóanyag ára (3 oltás) 36.000,- Ft/gyermek. A 2015-ös adatok alapján Oroszlányban 191 gyermek
született. A Rota vírus elleni oltóprogram költsége kb. 6.876.000,- Ft.
Magyarországon a bárányhimlő a leggyakoribb bejelentett fertőző betegség. Évente 35-40 ezer esetet
regisztrálnak: a gyermekek többsége az óvodáskor végéig elkapja a fertőzést. A betegség legtöbbször enyhe
lefolyású és magától gyógyul, de egyeseknél súlyos szövődmények is kialakulhatnak, akik emiatt kórházba
kerülhetnek. Itthon évente 350-400 kisgyermek szorul kórházi kezelésre bárányhimlő miatt. A bárányhimlő
ma már megelőzhető kétadagos védőoltással. A két adagból álló oltás már 9 hónapos kortól adható. Az
Országos Epidemiológiai Központ (OEK) ajánlása szerint a gyermekek 16-18 hónapos korában ideális
beadatni. A szabályoknak megfelelően beadott védőoltás a bárányhimlő elleni védekezés leghatékonyabb
eszköze. Az oltás ára 11.500,- Ft. A 18 hónapos gyermekek száma kb. 200 fő, így az oltási program ára
2.300.000,- Ft.
A betegségmegelőzés terén kiemelt helyet foglal el az időkorúak védelme. A pneumococcus a leggyakoribb,
tüdőgyulladást okozó baktérium, amely nemcsak a légutak, hanem az egész szervezet súlyos betegségét
okozhatja. Cseppfertőzéssel terjed, gyakran társul vírusos járványokhoz, pl. az influenzához. Ez a baktérium
középfül-, torok és tüdőgyulladást, súlyos esetben agyhártyagyulladást okozhat. Javaslom, hogy
önkormányzatunk továbbra is támogassa az idősek pneumococcus elleni oltási programban való részvételét,
azonban a résztvevők számát bővítsük ki, 70 év helyett 65 év legyen a korhatár. Az oltás ára 4.800,- Ft/fő. A
65 év felettiek száma 3.420 fő. Figyelembe véve az előző évek szűrési, oltási programban résztvevők létszámát,
a várható részvételi arány kb. 25%-os (kb. 855 fő) így a program ára maximum 4.104.000,- Ft.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!
Oroszlány, 2016. november 16.

Dr. Mátics István
elnök

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (....) Kt. határozata
Oroszlány város egészségügyi programjának támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és támogatja Oroszlány város egészségügyi programját.
2. Az egészségügyi program megvalósításához a 2017. évi költségvetésében 16.376.000,- Ft előirányzatot
biztosít.
3. Az egészségügyi program megvalósítását felveszi a 2016. évi közbeszerzési tervébe az alábbi adatokkal:
 A közbeszerzés tárgya: Egészségügyi programmal összefüggő árubeszerzés, oltóanyag beszerzések
 Irányadó eljárásrend: nemzeti
 Tervezett eljárási típus: hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás
 Időbeli ütemezés: eljárás megindítása: 2016. december
 Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített
tájékoztató közzétételére? Nem
4. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti közbeszerzési eljárás megindítására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
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