16. NAPIREND

Ügyiratszám:4/1526/2008.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2008. június 30-i ülésére.

Tárgy:

Méhnyakrák elleni védőoltás

Előterjesztő:

Á c s János polgármester

Előkészítette:

Általános Igazgatási Iroda
Décseyné Raposa Mária irodavezető

Megtárgyalja:

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Meghívott:

MSD Magyarország KFT dr. Király Klára területi vezető

Tisztelt Képviselő-testület !

A méhnyakrák egy súlyos betegség, mely életveszélyes is lehet. Akkor kezd kialakulni,
amikor egy nő a humán papillómavírus bizonyos típusaival megfertőződik. Ha az
immunrendszer nem tudja legyőzni a fertőzést, az egészséges sejtek rendellenes
szaporodásnak indulnak és a rák előtti, ún. rákmegelőző elváltozásokká alakulnak.
Ebből a kóros sejtszaporodásból – ha nem ismerik fel és nem kezelik időben – rák alakulhat
ki. Ez a folyamat leggyakrabban évekig eltart, de ritka esetben akár egy éven belul is
végbemehet. A már kialakult betegsége kezelése hosszú és sajnálatos módon nem is mindig
eredményes.
A betegség súlyosságát mutatja, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése
szerint ma a világon több mint 650 nő hal meg méhnyakrák következtében naponta.
Az orvostudomány fejlődése következtében ma már rendelkezésre áll a méhnyakrák elleni
védőoltás lehetősége. A WHO szerint akkor a leghatékonyabb a lányok és fiatal nők
immunizációja, ha még nem kezdték el a nemi életet. Az amerikai népegészségügyi hatóság
védőoltási tanácsadó bizottsága a 9-26 éves korosztály oltását ajánlja.
A kifejlesztett oltóanyag a SILGARD nevet kapta. Magyarországi forgalmazója a MSD
Magyarország KFT, mely megkereste Önkormányzatunkat és felajánlotta a segítségét.
A védőoltást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ma még nem támogatja. Egy adag
oltóanyag ára, mely három oltást foglal magában, 90.000.-Ft.

Felmérések szerint a védőoltást a 13 éves leányok esetében a legcélszerűbb elvégezni,
megelőzve ezzel a betegség kialakulását, védettséget biztosítani a jövendő nemzedéknek.
A 13 éves gyermekek hetedik osztályba járnak. Városunkban 187 hetedik osztályos diák jár,
akik közül 45 fő nem tapolcai lakos. A tapolcaiak közül 70 leány van, akiknek az oltásával –
természetesen ha a szülő és a gyermek is hozzájárul – számolhatunk. Az Ő részükre
megvásárolandó oltóanyag ára 6.300.000.-Ft.
Tisztelt Képviselő-testület !
A mi feladataink közé tartozik a város fejlesztése, üzemeltetése, és nem hiányozhat a
feladatok sorából a felnövekvő nemzedék egészségének illetve az egészséges élethez való
hozzájutásának biztosítása. Segítsük hozzá a fentiekben említett korosztályt egy
egészségesebb élethez és biztosítsuk számukra az oltást, melynek költsége a fentiek szerint
6.300.000.-Ft. Ezt az összeget a költségvetés tervezésekor még nem ismertük, ezért
javasolom, hogy forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöljük meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a 13 éves tapolcai leányok
méhnyakrák elleni védőoltását.
A védőoltás anyagi fedezetét a költségvetésről
szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet általános
tartalékának terhére biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy az oltóanyag biztosítására az MSD
Magyarország KFT-vel a szerződést megkösse.
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