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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 13-aí rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12580/2022. Tárgy: Javaslat méhnyakráksziirés biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2016. évtől bekapcsolódott a szervezett
méhnyakrákszűrés folyamatába, és azóta biztositja a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi
programban meghatározott kritériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűro vizsgálaton való
részvételt. A védőnöi szűrővizsgálatot a Képviselő-testület a 161/2021. (XII. 14. ) számú határozatával
az idei évre is biztosította. A szűrővizsgálatokat végzö Fonyóné Tóth Cecília védönő a 2021. évi
tapasztalatairól elkészítette beszámolóját, amelyjelen eloterjesztés mellékletét képezi.

Délegyháza Község az Önkormányzataink között létrejövö megállapodás aláirásával 2022.
január 1. napjától kezdödöen csatlakozott fenti programunkhoz. A délegyházi lakosok szűrése
többletkiadást nem jelent Onkormányzatuiik számára, hiszen a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelö (a továbbiakban: NEAK) TAJ szám alapján támogatja az ellátást a mintavételek
mennyisége szerint. Délegyháza Község Onkormányzata a megállapodás 2.2 pontja szerint vállalta,
hogy a délegyházi lakosok vizsgálatával kapcsolatos - a NEAK támogatáson felül jelentkezo -
költségeket megfizeti Onkormányzatunk részére.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a méhnyakrákszűrés fontosságát, ezért javaslom, hogy az elöző
évekhez hasonlóan Dunavarsány Város Onkormányzata továbbra is biztosítsa a Dunavarsányban és
Délegyházán lakó jogosult célcsoport tagjai számára a szűrövizsgálat elérhetöségét és igénybevételét.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati 'avaslat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) továbbra is biztosítja a dunavarsányi és délegyházi lakosok részére a népegészségügyi

programban meghatározott kritériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő
vizsgálaton való részvételt.

b) az a) pont szerinti vizsgálatok dologi kiadásaira az Onkormányzat 2023. évi
költségvetésében 500. 000. -Ft összegű előirányzatot biztosft.

c) az a) pont szerinti feladatok ellátásával 2023. január 1. napjával megbízza 1 év határozott
időre Fonyóné Tóth Cecília védőnőt bruttó 150.UOO,-Ftífélév megbízási dfj ellenében.

d) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti megbfzási szerződés aláfrására, valamint
az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



A határozati javaslat elfogadása egyszerü többséget igényel.

Melléklet: 2022. évi beszámoló

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

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Dunavarsány, 2022. december 6.
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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Védőnől Szolgálata

III. számú védőnői körzet

S 2336 Dunavarsány, Petófi lakótelep 4.
S 20 266 4332 e-mail: cilif71(%gmail. com

Fonyóné Tóth Ceciüa

Beszámoló a 2022-ben végzett védőnői szűró'vizsgátatról

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Önök támogatásával városunkban 2015-től kampányszerűen, 2016-tól pedig folyamatosan
elérhetővé vált a hölgyek részére a védőnői méhnyakszűrés. 2022-től Dunavarsány Város
Önkormányzata és Délegyháza Község Önkormányzata között létrejött megállapodás értelmében a
délegyházi hölgyek is részt vehetnek a szűrésen. Dr. Bereczki Sándor Péter, Dunaharaszti Város
Önkormányzatának alpolgármestere kérésére négy Egészségnap alkalmával végeztem szűrést
városukban.

Azelőzőévekhezhasonlóana DunavarsányiNaplóbanfolyamatosan megjelenta lakosságitájékoztató.

Az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal ebben az évben négy alkalommal küldött ki személyre szóló
behivóleveleket a hölgyeknek. Legtöbben továbbra is az újságban megjelent hirdetésre, illetve barátok,
ismeró'sök, háziorvosok ajánlására jöttek el.

A következő ábrákon szeretném bemutatni Onöknek a 2022. évi szűrés eredményeit

Szűrésen megjelentek száma
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A következő ábra mutatja, hogy sajnos ebben az évben is volt 5 CIN elváltozás, HPVfertőzést pedig
18 hölgynél találtak, ezekben az esetekben további kivizsgálásokra és kezelésekre volt szükség.

Kiszűrtelváltozások

negatív kenet . HPV . CIN III. (rákos elváltozás)

A következő ábrán láthatú, hogy a negatív kenetek esetében is voltak olyan gyulladásos elváltozások,
melyeknél további gyógyszeres kezelésre volt szükség.

Negatív keneteknél kezelést igénylő elváltozások

kezelést nem igénylő kenetek bakteriálisfertözés gombásfertözés



Szűrésen résztvevők életkor szerinti megoszlása

24évalatti . 25-34 éves . 35-44 éves . 45-54 éves . 55-64 éves " 65 év feletti

Az utolsó ábra mutatja, hogy minden korosztályból igénybe vették a szűrést.

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

Az általános iskolák 7. osztályos tanulói ingyen kapják a nemzeti védőoltási program keretében a HPV
elleni védőoltást. A 2022/2023 tanévben a Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános Iskola 7. osztályos

tanulóinak 74 % élt ezzel a lehetőséggel.

Jövőbeli tervek

Szeretném megköszönni Önöknek, hogy 2015-től lehetó'séget biztosítottak a szűrésre városunkban.

Jelenleg az egészségügyi ellátórendszerjelentó's átalakítása előtt áll, a pontos részletek még nem
ismertek, amennyiben lehetó'séget kapok rá, szeretném tovább folytatni a szú'rést.

A Népegészségügyi Célú Szűrési Koordinációs osztály munkatársa tájékoztatott arról, hogy a
népegészségűgyi célú mammográfiás szűrövizsgálaton városunkból nagyon kevesen vesznek részt.

2021. november 04-től megszűnt a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet mammográfiás
szakrendelése. Jelenleg a Dunavarsányi 45-65 év közötti hölgyeknél a szűrövizsgálatot a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház emlőcentruma végzi Kistarcsán. Dr. Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai

vezető háziorvossal konzultálva polgármester asszony segítségét kértük, aki felajánlotta az

Önkormányzat segítségét azoknak a hölgyeknek, akik szeretnének részt venni a szűrésen, de az
utazást nem tudják megoldani.

Dunavarsány, 2022. december4.

Tisztelettel:

Fonyóné Tóth Cecília


