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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12339/2021. Tárgy: Javaslat méhnyakrákszűrés biztosi'tására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a 2016. évtől bekapcsolódott a szervezett
méhnyakrákszűrés folyamatába, és azóta biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi
programban meghatározott kritériumok fígyelembevételével a méhnyakrákszűrö vizsgálaton való
részvételt. A védőnői szűrövizsgálatot a Képviselő-testület a 166/2020. (XII. 10. ) számú határozatával
az idei évre is biztosította. A szűrővizsgálatokat végzö Fonyóné Tóth Cecília védönö a 2021. évi
tapasztalatairól elkészitette beszámolóját, amelyjelen elöterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Délegyháza Község Önkormányzatának polgármestere megkereste öukormányzatunkat, hogy
csatlakozni szeretne programunldioz. A NEAK-kal egyeztetve ennek nincs akadálya, hiszen ök TAJ
szám alapján támogatják az ellátást, a mintavételek mennyisége szerint. Délegyháza Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 244/2021. (XI. 30) számú határozatával (3. számú melléklet)
döntött arról, hogy megállapodás alapján vállalja a NEAK támogatáson feltil jelentkezö, délegyházi
lakosokat érintő költségek megfizetését. A önkormányzatok között léfrejövő megállapodás tervezetét
jelen elöterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a méhnyakrákszürés fontosságát, ezértjavaslom, hogy az előzö
évekhez hasonlóan Dunavarsány Város Onkormányzata továbbra is biztosítsa a Dunavarsányban lakó
jogosult célcsoport tagjai számára a tárgyi szűrés elérhetöségét és igénybevételét, valamint jámljon
hozzá, hogy délegyházi hölgyek is igénybe vehessék a szűrést.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) továbbra is biztosítja 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 2022. évi
költségvetésében 500. 000. -Ft Ssszegű előirányzatot biztosít.

c) saját részéről hozzájárul a délegyházi lakosok szűréséhez a Délegyháza Község
Onkormányzatával kötendő, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti megállapodás alapján,

d) az a) és c) pont szerinti feladatok ellátásával 2022. január 1. napjával megbízza 1 év
határozott időre Fonyóné Tóth Cecilia védőnőt bruttó 150. 000, -Ft/féIév megbízási díj
ellenében.

e) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti megállapodás és d) pont szerinti
megbizási szerződés aláírásara, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

MeIIékletek: 1. számú: 2021. évi beszámoló

2. számú melléklet Megállapodás tervezet
3. számú melléklet Délegyháza Onkormányzata Képviselő-testűletének határozata

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Dunavarsány, 2021. december 8.
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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Védőnői Szolgálata

III. számú védőnői körzet

B 2336 Dunavarsány, Petőfi lakótelep 4.
S 20 2664332 e-mail: cilif71 mail. com

Fonyóné Tóth Cecília

Beszámoló a 2021-ben végzett védőnői szűrővizsgálatról

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Önök támogatásával városunkban 2015-től kampányszerűen, 2016-tól pedig folyamatosan
elérhetó'vé vált a hölgyek részére a védőnői méhnyakszűrés. A Szigetszentmiklósi és Ráckevei
Járásokban továbbra is csak nálunk biztosított a lakosság részére az ingyenes szűrővizsgálaton való
részvétel.

Az előző évekhez hasonlóan a Dunavarsányi Naplóban folyamatosan megjelent a lakossági tájékoztató.

Az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal ebben az évben egy alkalommal küldött ki személyre szóló
behívóleveleket a hölgyeknek. Legtöbben továbbra is az újságban megjelent hirdetésre, barátok,

ismerösök, háziorvosok ajánlására jöttek el.

2021-ben a kialakultjárványhelyzet miatt rövid időre leállították a szűrések végzését is.

A következő ábrákon szeretném bemutatni Önöknek a 2021. évi szűrés eredményeit

Az 1. számú ábrán látható, hogy ebben az évben a Covid járvány ellenére emelkedett a szűrésen

megjelent hölgyek száma.

Szűrésen megjelentek száma
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A2. számúábránmutatja, hogysajnosebbenazévbenisvoltegyCIN lllelváltozás, amiazonnaliműtéti

beavatkozást igényelt. HPV fertó'zést öt hölgynél találtak, ezekben az esetekben további

kivizsgálásokra és kezelésekre volt szükség.

Kiszűrt elváltozások

negatív kenet . HPV CINIII. (rákoselváltozás)

A 3. számú ábra mutatja be, hogy a negatfv kenetek esetében is voltak olyan gyulladásos elváltozások,

melyeknél további gyógyszeres kezelésre volt szükség.

Negatív keneteknél kezelést igénylő elváltozások

kezelést nem Ígénylő kenetek bakteríálisfertőzés gombás fertőzés



Magyarországon a nők körében a mellrák után a második leggyakoribb rákos megbetegedés a
méhnyakrák, annak ellenére, hogy védőoltással és rendszeres szú'réssel megelőzhető lenne.

Az általános iskolák 7. osztályos tanulói ingyen kapják a nemzeti védőoltási program keretében a HPV
elleni védőoltást. A 2021/2022 tanévben a Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános Iskola 7. osztályos

tanulói közül 64 igényelték a védőoltást, ez a 7. osztályos tanulók 75 %-a.

Jővőbeli tervek:

- a Praxisközösség újraindulásával lehetó'ség biztosítása Egészségnapok keretein belül a szűrésen való
részvételre,

- a lakosság szélesebb körú' bevonása a szűrési programba,

- folyamatos tájékoztatás a szűrés fontosságáról a helyi médiában.

Sajnos még mindig nem született meg egy egységes szakmai állásfoglalás kormányzati részről a szűrés
finanszírozására, igy önkormányzati támogatás nélkül nem valósitató meg.

Ebben szeretném továbbra is az Önök segitségét kérni, megköszönve eddigi támogatásukat.

Dunavarsány, 2021. december 6.

Tisztelettel:

Fonyóné Tóth Cecflia



2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

Amely létejött egyrészről Délegyháza Község Önkormányzata (székhely: 2337 Délegyháza,
Árpád utca 8. ; PIR szám: 734763, adószám: 15734769-2-13; KSH számjel: 15734769-8411-321-13;
képviseli: Dr. Riebl Antal polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről Dunavarsány Város Önkormányzata (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
utca 18. ; PIR szám: 730875, adószám: 15730875-2-13; KSH számjel: 15730875-8411-321-13;

képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

l. l. Felek rögzítik, hogy Megbízott Védőnői Szolgálata útján a hölgy lakosságuk részére a
szükséges engedélyek és eszközök birtokában jelenleg is biztosítja a védőnői
méhnyakrákszűrést Dunavarsányban az Egészségházban, mely szolgáltatást Megbíző is
nyújtani kívánja a délegyházi hölgyek részére, Megbízott Védőnői Szolgálata útján, ermek
érdekében Felek a jelen megállapodást kötik.

2. A megállapodás tárgya:

2. 1. Felek megállapodnak, hogy Megbízó megbízása alapján Megbízott VédOnői Szolgálata a
védőnői méhnyakrákszűrési feladatokat ellátja a Délegyháza településen lakcímmel
rendelkező 18 év feletti hölgyek részére is.

2.2. FeIek rögzítik, hogy a 2.1. pontban leírt feladatok ellátásával Megbízottnál költségek
merülnek fel (a szűrést végző személy díjazása, kenetvételhez szükséges eszközök és
anyagok, fertőüenítőszerek, nyomtafarányok, irodaszerek, stb. ), ezért Felek megállapodnak,
hogy a 2. 1. pontban meghatározott feladat ellátásához Megbízó hozzájárul oly mődon, hogy a
tényleges szűrések száma arányában megfizeti Megbízottnak a feladat ellátásával felmerült
költségeknek a NEAK fmanszírozás levonása után fennmaradó részét, melynek várható
összege legfeljebb 500. OOO/- Ft/év.

2.3. FeIek megállapodnak, hogy a 2.2. pontban meghatározott hozzájárulást Megbízó
negyedévente fizeti meg Megbízott részére Megbízott 11742180-15393197 számú
bankszámlájára történő átutalással. A tárgynegyedévi hozzájárulás összegét Megbízott a
feladatot ellátő védőnő által a negyedévet követő hónap első munkanapján Megbízott felé
leadott ténylegesen elvégzett teljesítés, a ténylegesen leszűrt dunavarsányi és délegyházi
hölgyek száma alapján határozza meg és közli Megbízóval, aki a támogatási összeget 8 napos
határidővel megfizeti Megbízott részére.

2.4. Felek rögzítik, hogy Megbízott Védőnői Szolgálata a méhnyakrákszűrést Dunavarsányon, az
Egészségházban lév6, a szükséges engedélyekkel és berendezésekkel rendelkező
helyiségében látja el.

2.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást 2022. január 1. napjától kezdődően
határozatían időre kötik. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást 3 hónap feünondási
idővel az adott naptári negyedév utolsó napjára mondhatják fel.



3. Vegyes rendelkezések

3.1. Felek kötelezettséget vállatnak arra, hogy a megállapodás időtartama alatt folyamatosan, a
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően/ kölcsönösen együtünűködnek.
Ermek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről, információról, esetíeges
jogszabályváltozásról, amely a megállapodás teljesítésére kihatással lehet.

3.2. Felek az esetíeges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s
csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

3.3. Felek a megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendetkezéseit tekintik irányadónak.

A szerződő felek a jelen megáUapodást - annak elolvasása és értelmezése után - mint
akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2021.. december Délegyháza/ 2021. december

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos

polgármester jegyző/ mint ellenjegyző

Délegyháza Község Onkormányzata
dr. Riebl Antal dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester jegyzŐ, mint ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyzés: Pénzügyí ellenjegyzés:
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Délegyháza Község Önkormányzata
Képviseltí-testülete
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