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Képviselő-testületünk a decemberi ülésén elfogadta a 2020. évi városi egészségügyi programot,
amelynek keretében önkormányzatunk a 13. évüket betöltött fiúk részére HPV elleni védőoltást, a
csecsemők részére a rota vírus elleni védőoltást, a 65 év feletti idősek részére pneumococcus elleni
védőoltást, a 3-4-5 éves gyermekek részére pedig a kullancs által terjesztett betegségek elleni
oltóanyag beszerzését támogatja.
Felmerült az igény, hogy a köznevelési intézményekben a gyermekekkel foglalkozó óvónők,
pedagógusok, köznevelési feladatot ellátó dolgozók részére az önkormányzat biztosítson influenza
elleni védőoltást.
Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a
légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések
kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti
váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek. A fertőzés megelőzésének egyetlen hatékony
módja az időben elvégzett védőoltás. Az influenza elleni oltásoknak az elsőrendű célja, hogy egyéni
védelmet nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés alapbetegségük
vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet, valamint akiknek megbetegedése és munkából való
kiesése az ország működése szempontjából nehézséget okozna. Az Egészségügyi Világszervezet
adatai szerint a vakcinatörzsek és az adott járványt okozó törzsek kellő egyezése esetén az oltott
egészséges felnőttek 70-90%-ában bizonyulnak hatékonynak a betegség megelőzésében.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetésünkben az egészségügyi
prevenciós programra összesen 22 M Ft előirányzat áll rendelkezésre. Tervezéskor a pneumococcus
elleni védőoltás 400 főre került betervezésre 6,4 M Ft összegben, azonban a tényleges igény csak 200
db volt. Ez a szám várhatóan idén sem lesz magasabb, mivel a jelenleg biztosított védőoltás életre
szóló védettséget jelent, ezért kb. 3,2 M Ft előirányzat szabadul fel.
Az influenza elleni védőoltása ára kb. 2.860,- Ft, így a pneumococcus elleni védőoltásnál a várhatóan
megmaradó előirányzat összege 1100 db influenza elleni védőoltásra lenne elegendő.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
Oroszlány Város Polgármesterének
8/2020. (III.24.) számú határozata
a 2020. évi városi egészségügyi program kiegészítéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
A 2020. évi egészségügyi programot kiegészítem az influenza elleni védőoltás köznevelési
intézményben dolgozók részére történő biztosításával.
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