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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képvíselő-testületének

Hiv. szam: DV/18982/2020. Tárgy: Javaslat méhnyakrákszűrés biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a 2016. évtő) bekapcsolódott a szervezett méhnyakrákszűrés folyamatába,
és azóta biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi programban meghatározott lcritériumok
figyelembevételével a méhnyakrákszűrő vizsgálaton való részvételt. A védönöi szűrövizsgálatot a Képviselő-testület a
196/2019. (XII. 10. ) számú határozatával az idei évre is biztosította. A szűrővizsgálatokat végző Fonyóné Tóth Cecília
védőnö a 2020. évi tapasztalatairól elkészltette beszámolóját, amelyjelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a méhnyakrákszűrés fontosságát, ezért javaslom, hogy az elözo évekhez
hasonlóan Dunavarsány Város Onkormányzata továbbra is biztositsa a Dunavarsányban lakó jogosult célcsoport tagjai
számára a tárgyi szűrés elérhetoségét és igénybevételét.

Határozati 'avaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szólő 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIL törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva
a) továbbra is biztosítom a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi programban meghatározott

kritériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő vizsgálaton való részvételt.
b) az a) pont szerinti vizsgálatok dologi kiadásaira az Onkormányzat 2021. évi költségvetésében 500. 000.-Ft

összegű előirányzatot biztosítok.
c) az a) pont szerinti feladatok ellátásával 2021. január 1. napjával megbízom 1 év határozott időre Fonyoné

Tóth Cecília védőnőt bruttó 120.000,-Ft/félév megbízási díj ellenében.
d) a c) pont szerinti megbízási szerződést aláírom, valamiat a további szükséges intézkedéseket megteszem

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

MeUéldet: 2020. évi beszámoló

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzo

Dunavarsány, 2020. december 10.
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Dunavarsány Város Önkonnányzatának
Védőnől Szolgálata

Fonyóné Tóth CecíUa
ÁNTSZ azonisitó: 001252696

K 2336 Duaavarsány, Petófi lakótelep 4.
e-mail: cilif71@gmail. com

S 20 266 4332

Beszámoló a 2020-ban védönői szűrővizsgálatról

Tísztelt Képviselötestület, Tisztelt Polgármester
Asszony!

Az Önök támogatásával városunkban 2015-től kampányszerűen, 2016-tól pedig
foiyamatosan elérhetővé vált a hölgyek részére a védőnői méhnyakszűrés.

A Szigetszentmiklósi és Ráckevei Járásokban továbbra is csak nálunk biztosított
a lakosság részére az ingyenes szűrövizsgálaton való részvétel.

Az elöző évekhez hasonlóan a Dunavarsányi Naplóban folyamatosan megjelent
a lakossági tajékoztató. Az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal ebben az évben

sem küldött ki személyre szóló behívóleveleket a hölgyeknek.
Legtöbben továbbra is az újságban megjelent hirdetés, barátok, ismerősök,

háziorvosok ajánlásárajöttek el.
Elmondhatjuk, hogy ez az év a kialakultjárványhelyzet miatt mindannyiunk

számára nehéz volt, új kihívásokkal kellett megbirkóznunk.
A szűrést ajárványügyi szabályok betartása mellett végeztem.

A következö ábrákon szeretném bemutatni Onöknek a 2020. évi szűrés
eredményeit.
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NeeativkeneieiiBéi keffilést isénvloeluáltozssok

Magyarországon a nők körében a mellrák után a második leggyakoribb
megbetegedés a méhnyakrák, annak ellenére, hogy védőoltással és rendszeres

szűréssel megelőzhető lenne.

2015 óta az általános iskolák 7. osztályos lánytanulói ingyen kapják a nemzeti
védöoltási program keretében a HPV elleni védőoltást. A 2020/2021 tanévtől a

7. osztályos fíúk részére is térítésmentesen igényelhetik a sxulők.
Ebben az évben a Dunavarsányi Aqsád Fejedelem Altalános Iskola 7. osztályos

tanulói közül 32 lány és 43 fíú részesült a HPV elleni védőoltásban.
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Jovőbeli tervek:

lehetőség biztosítása Egészségnapok keretein belül a szűrésen való
részvételre,

a lakosság szélesebb körű bevonása a szűrési programba,
folyamatos tájékoztatás az újságban, szórólapokon, plakátokon.

Sajnos még mindig nem született meg egy egységes szakmai állásfogialás
kormányzati részről a szűrés fínanszírozására, így önkonnányzati támogatás

nélkül nem valósítató meg.

Ebben szeretném továbbra is az Onök segítségét kérni, megköszönve eddigi
támogatásukat.

Dunavarsány, 2020. december 4.
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