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Tárgy: Javaslat méhnyakrák elleni 
védőoltás bevezetésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros Önkormányzata Humán Várospolitikai főpolgármester-helyettese 
Horváth Csaba Úr az Egészségügyi Kerekasztal döntéséről tájékoztatta Önkormányzatunkat. 
Az Egészségügyi Kerekasztal 2008. június 03-i ülésének témája a Fővárosi Kerületek által 
közösen megvalósítandó egészségügyi prevenciós, egészség-megőrzési programok 
kidolgozása volt. A prevenciós programok első modulja a HPV (Humán Papilloma Virus) 
fertőzés okozta méhnyakrák megbetegedését megelőző védőoltás bevezetését, általánossá és 
lehetőség szerint ingyenessé tételét támogatja. 
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa 
Prof. Dr. László Ádám 2009. februárjában kereste meg Polgármester Urat a védőoltás X-
XVII. kerületben történő bevezetése érdekében. 
Budapesten már több kerületben, vidéken is számos településen biztosítják az 
önkormányzatok ingyenesen a 13-18 éves lányok számára a védőoltást. 
Jelenleg a fővárosban az V.VII. kerületben zajlik program, s a II., XII., VIII., IX., XV. 
kerületekben a költségvetés tartalmazza a forrását. 

A HPV vírusnak több mint száz típusa ismert, amelyek közül a legtöbb semmilyen tünetet 
nem okoz. Egyes típusok méhnyakrákot okozhatnak. Magyarországon 2004-ben 1188 
újonnan diagnosztizált esetet és 493 méhnyakrákkal összefüggő halálesetet jegyeztek fel. Az 
emberek 50-80%-a átesik valamilyen HPV fertőzésen. A fertőzés főleg szexuális úton terjed 
egyik emberről a másikra. A szexuálisan aktív 15-24 évesek majdnem negyede fertőzött 
vírussal. A fertőzésre jelenleg nincs bizonyított kezelés, ezért a megelőzésre kell a hangsúlyt 
fektetni. 
A vírus okozta méhnyakrák megelőzésében egyaránt alkalmazhatók a primer és a szekunder 
prevenció. A primer prevenció a vakcinával történő megelőzés, míg a szekunder prevencióban 
a citológiai szűrés és az elváltozások sebészi megoldása az alkalmazott eljárás, mivel 
hatékony gyógyszeres terápia nem áll rendelkezésre. 
Összehasonlítva a szűrés és a vakcináció költséghatékonyságát az alábbiak mondhatók el: 
A tömegszűrés nagyon költséges, az életkor szerint nagyobb kockázatú csoport tagjai 
vizsgálatának költségigénye kevesebb. A korosztály kibővítése és a szűrés gyakoriságának 
növelése növeli a költségeket. 
Magyarországon alacsony a szűrésen részt vettek száma. 2004-es adat szerint a részvételi 
arány országosan 2,8 % volt. A betegek hiányos együttműködése jelentősen rontja a szűrés 
hatékonyságát. 
Szűréssel nem előzhető meg a HPV fertőzés, csak azon betegeket szűri ki, akiknél már 
méhnyak elváltozás alakult ki. A kiszűrt betegek gyógykezelése növeli az egészségügy 
kiadásait. Magyarországon a 25-65 év közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 
évenkénti citológiai szűrővizsgálat javasolt. 



A vakcinációval végzett méhnyakrák prevenció költséghatékonysága a legnagyobb, 
amennyiben a védőoltást a szexuális élet megkezdése előtt alkalmazzák. 
A nemi élet megkezdése előtt beadott védőoltás közel 100%-os védelmet biztosít a vakcinával 
kivédhető rossz és jóindulatú megbetegedések ellen. 
Az Egészségbiztosító még nem támogatja az oltóanyagot, amely teljes áron közel 80 ezer 
forintba kerül. 
Figyelembe véve Kőbánya lakossága daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos egészségi 
mutatóit, a legtöbb daganatfajta esetében halálozási többletet mutat az országos átlaghoz 
képest. Az elmúlt években az emlőrák és a méhnyakrák miatt az országos szintet több mint 
50%-kal szignifikánsan meghaladó volt a halálozás. 

Jelenleg kétféle oltóanyag áll rendelkezésre: a Cervarix (gyártja: GlaxoSmithKline) két HPV 
törzs ellen, Silgard (gyártja: MSD Hungary Ltd.) négy HPV törzs (a méhnyakrákon kívül a 
condyloma) ellen véd. Az oltások 3 részből állnak és meghatározott időközönként kell az 
emlékeztető oltásokat megadni. 
A szakmai javallatok alapján a 12-13 éves lányok oltása javasolt (ebben a korosztályban a 
legjobb az immunválasz a vakcinára, ez a korosztály még a szexuális élet megkezdése előtt 
áll, azaz még nem találkozott a vírussal). A 13. évesek oltása tűnik a legkézenfekvőbbnek, 
mert ebben a korcsoportban a lányok immunrendszere már megfelelően érett ahhoz, hogy 
kiváló immunválasz alakuljon ki, ugyanakkor ebben az életkorban nincsenek egyéb oltások, 
tehát a HPV vakcina beillesztése nem okoz gondot az oltási sorban. Az oltásokat felmenő 
rendszerben folytatnánk minden évben. 

HPV védőoltás 

Gyártó MSD 
MSD Hungary Ltd. 

GSK GlaxoSmithKline 
Biologicals 

Oltóanyag neve Silgard Cervarix 

Oltóanyag j ellemzőj e 
négykomponensű (16, 18 típus 
méhnyakrák ellen) és Condyloma 
(6,1 l-es típus) 

Kétkomponensű (16, 18 
típus méhnyakrák ellen) 

Védelmet nvúit Méhnvakrák és Condvloma ellen Méhnvakrák ellen 

Összehasonlítva a két cég által forgalmazott oltóanyagokat a fenti táblázatban foglaltak 
szerint célszerű lenne a prevenciót kiterjeszteni a nemi szervi szemölcsök (condyloma) 
megelőzésére is. A cégek által forgalmazott oltóanyagok árai közel azonos nagyságrendűek. 
A Bajcsy Kórház osztályvezető főorvosa szerint a három oltás ára kb. 80 000 Ft. 

Prevenciós program lebonyolításának modellje: 

■/ Terjes finanszírozás: amely során a szülőknek nem kell hozzájárulni az oltás költségéhez 
(ebben az esetben a tapasztalatok szerint a részvételi arány megközelíti a 90 %-ot) 

S Részleges finanszírozás, amely során a szülők fizetnek egy oltást. 

Ebben a programban már a részvételi arány az önrész miatt lecsökkenhet, a tapasztalatok 
szerint akár 40%-ra is. 
Szociális rászorultság elve alapján hozzásegíthetnénk a rászorultabbakat, az önrész 
átvállalásával. Ebben az esetben az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben szociális alapon 
határozza meg a szülői önrész nélküli igénybevétel feltételeit. 
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A HPV védőoltás felmenő rendszerben, általánossá és ingyenessé tétele hozzájárulna 
gyermekeink egészségének megőrzéséhez, a lakosság egészségi állapotának javulásához, 
ezért a teljes finanszírozás modelljét javaslom megfontolásra. 

A gyógyszerek beszerzésénél a közbeszerzési törvény szabályain túlmenően a gyógyszerek és 
gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 
130/2004. (IV. 29.) Korai, rendelet előírásait is figyelembe kell venni. 

A Népességnyilvántartó kigyűjtötte a X. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező 12 és 13 
éves lányok számát. 

évjárat fő 
3 oltóanyag ára 

(tervezett) 
Ft-ban 

Összesen 
Ft/év 

Összesen 
Ft/4 év 

1996 323 80 000 25 840 000 103 360 000 

Amennyiben csak a 13 éves korosztály oltását tervezzük a szükséges összeg egy évre 
25 840 000 Ft. 
A fenti összegű beszerzés már meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési 
eljárás keretén belül kell a beszerzést lebonyolítani. 

A beszerzés díja: 4 évre számítva 103 360 000 Ft. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati 
javaslatokról. 

Határozati javaslatok; 

1/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező 13. életévüket betöltő lányok HPV elleni védőoltását 2009. évtől 
felmenő rendszerben az oltóanyag bekerülési költségének 100 %-os átvállalásával meg 
kívánja valósítani. A védőoltás forrását - 25 840 000 Ft-t (bruttó) - a 2009. évben a 
költségvetés működési célú általános tartalékából biztosítja a képviselő-testület, és egyben 
felkéri a polgármestert, hogy a 2010-2012 közötti időszakban a költségvetésbe terveztesse be 
a 13. életévüket betöltő lányok HPV elleni védőoltásának évenkénti fedezetét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt 
közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben 
foglaltak szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, 13. életévét betöltő lányok HPV elleni védőoltása 
céljából, oltóanyag beszerzésére, 2009. év október hónap 1. napjától határozatlan időtartamra 
felmenő rendszerben. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi közbeszerzési tervben 
szerepeltesse az alábbiakat: 
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Srsz. Beszerzés tárgya Becsült érték 
(bruttó) 

megjegyzés 

a 13. életévüket betöltött, 323 fő 
(lány) részére HPV elleni 
oltóanyag beszerzése 

103 360 000 Ft nyílt közbeszerzési 
eljárás 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező 13. életévüket betöltő lányok HPV elleni védőoltását 2009. évtől 
felmenő rendszerben, részleges finanszírozás mellett, szülői önrész vállalásával kívánja 
biztosítani. Felkéri a polgármestert, hogy készítessen rendeletet, amelyben szociális alapon 
határozza meg a szülői önrész nélküli igénybevétel feltételeit. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2009. március 30. 

azonnal 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Ehrenberger Krisztina 

Törvényességi szempontból látta: 

Jü 
Dr. Nesztelif István 
jegyző k 
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