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Az idei évben ismételten folytatódott a 2016. évben indított városi egészségügyi program. Ennek keretében
önkormányzatunk a csecsemők részére a rota vírus elleni védőoltást, a 3-4-5 éves gyermekek részére a
kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltást, a 65 év feletti idősek részére pedig pneumococcus
elleni védőoltást biztosított, térítésmentesen. Önkormányzatunk a 13. életévüket betöltött fiúk részére az
idei évben is biztosította volna a HPV elleni védőoltást, azonban – csakúgy, mint a lányok esetében - ezt a
feladatot az állam átvállalta.
Figyelembe véve önkormányzatunk COVID19 járvány miatt kialakult gazdasági helyzetét, az egészségügyi
program folytatására az alábbi javaslatot teszem:
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 a 2020. évi közbeszerzési eljárás alapján (2 oltás) 32.300,- Ft/gyermek. A 2019. évi
adatok alapján Oroszlányban 203 gyermek született. A Rota vírus elleni oltóprogram költsége kb.
6.556.900,- Ft.
A betegségmegelőzés terén kiemelt helyet foglal el az időskorúak 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 a 65 év feletti idősek pneumococcus elleni oltási programban való
részvételét. Az idei évben is a Prevenar 13 oltóanyaggal történik a 65 év felettiek oltása, melynek ára
16.018,- Ft/fő. Ez a típusú oltóanyag életre szóló védettséget nyújt. A 65 év felettiek száma 3.350 fő.
Figyelembe véve az idei évben az oltásra jelentkezők létszámát (320 fő), a várható részvételi létszám a
következő évben is kb. 300 fő, így a program ára maximum 4.805.400,- Ft.
A kullancs elleni védőoltást a három házi gyermekorvos egybehangzó írásos véleménye alapján
felfüggesztjük. A szakemberek a jelenlegi pandémiás helyzetben nem javasolják az új oltási sor
megkezdését. A járvány után dönthet a testület a program folytatásáról.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva Oroszlány város 2021. évi
egészségügyi programjáról az alábbi határozatot hozom:
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Oroszlány város 2021. évi egészségügyi programjáról
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:
1. Az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom és támogatom Oroszlány város 2021. évi egészségügyi
programját.
2. Az egészségügyi program megvalósításához Oroszlány Város Önkormányzata 12.000.000, - Ft anyagi
fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetésében.
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