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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Több éve elindult egészségügyi kampány a fiatal lányok méhnyak rák elleni védőoltása 
ügyében.  A helyi képviselő-testület korábban is hozott már  támogató döntést, mely alapján a 
védőoltás akkori árának 90 %-át vállalta magára az önkormányzat. 
 
Felvettem a kapcsolatot településünk gyermekorvosával (dr. Szlivka Gabirella), hogy 
próbáljunk  újabb akciót szervezni az Alsónémedin élő 14-18 éves leányok Cervarix oltásának 
támogasára. A Cervarix oltássorozat 3 oltásből áll,  1., 1., és 6., hónapban l-l oltás. Ennek 
teljes ára 3x29.000 Ft, azaz 87.000 Ft. 
 
A doktornő tájékoztatott arról, hogy a GSK gyógyszercég  képviselőjével való egyeztetésük 
alapján  2011. november 10-ig bármely életkorú nő 15.900 Ft-os áron vásárolhatja meg az 
első oltást, 2011. december 31-ig a másodikat, ill. jövőre garantálják a 3. oltás hasonló áron 
való beszerzését, ami majdnem 50 %-os kedvezményt jelent most. 
Egyetlen kitétele van a cégnek, hogy a kampányban  részt vevő gyógyszertárban kell 
megvenni az oltóanyagot. A helyi gyógyszertár bevonása a kampányba folyamatban van. 
 
Javaslom a védőoltás támogatását,  hiszen fontos és nemes cél gyermekeink egészsége. A 
doktornő szerint várhatón 10 fő körüli igénylőre számíthatunk. 
 
Természetesen a védőoltás nem kötelező, a szülők döntenek az igénylésben.  
Kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében  megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltás támogatására vonatkozó 
javaslatot. 
 
Az Alsónémedin bejelentett lakcímmel rendelkező 14-18 éves leányok Cervarix   3 
oltásból álló árának 50 %-át  átvállalja, amennyiben a szülő az oltóanyag másik 50 %-át 
vállalja. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős:  Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos 
Kapják: Dr. Szlivka Gabriella 
     Pénzügyi iroda 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. október 11. 
 
       Vincze József  
       polgármester 
   Az előterjesztés törvényes! 
 
 
   Dr. Percze Tünde 
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