
T Á J É K O Z T A T Ó  
 
 

A népegészségügyi adatokra, illetve a helyi szakemberek véleményére alapozva Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy döntött, hogy támogatja a városban élő, 13 éves 
leánygyermekek méhnyakrák elleni védőoltásának biztosítását. Mára ismert, hogy a Humán 
Papillómavírus (továbbiakban: HPV) bizonyos altörzsei szerepelnek a méhnyakrák, és más 
jó- és rosszindulatú daganatok kialakulásában. A HPV fertőzés bizonyos típusai idejében 
beadott védőoltással megelőzhetők. 
 
Jelenleg két, törzskönyvezett védőoltás áll rendelkezésre a HPV ellen. A védettség eléréséhez 
mindkettő esetében - az oltási sémák alapján - három, egymást követő oltásra van szükség 
személyenként. 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 3-i ülésén fogadta el a HPV elleni 
védőoltás biztosításáról szóló, 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendeletet. A rendelet alapján a 
10. életévüket betöltött, de a 26. életévüket be nem töltött szolnoki lakosok is 
részesülhetnek az ingyenes védőoltásból bizonyos feltételek megléte esetén. Az 
oltóanyagokhoz két módon juthatnak hozzá az érintettek: 

1.) A tárgyévben 13. életévüket betöltő szolnoki leánygyermekek a törvényes képviselő 
kérelmére az iskolaorvosokon keresztül. A szülők felvilágosítása rendkívüli szülői 
értekezleten történik az oktatási év kezdetén, az adott oktatási intézményben. A védőoltás 
igénylése kérelemmel történik majd, a felvilágosítás után. A kérelmeket az iskolavédőnők 
osztják ki az érintetteknek és ők is összesítik őket. 

2.) A 10. életévüket betöltött, de a 26. életévüket be nem töltött  és az előző pontba nem 
tartozó személyek szintén kérelemre, szakorvosi javaslat alapján. Ez esetben a Polgármester 
bírálja el a kérelmeket háromtagú, orvosokból álló szakértői bizottság javaslata alapján. A 
kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Egészség- és Családügyi Osztályán kell benyújtani 
(Szolnok, Kossuth tér 9., Új épület, I. emelet 113. szoba). A tárgyhónap 15. napjáig benyújtott 
kérelmek elbírálásai határideje 30 nap. Ebben az esetben a források rendelkezésre állása 
erejéig van lehetőség a benyújtott kérelmek alapján az oltóanyag biztosítására. 

A 2011. költségvetési évben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
költségvetésében nincs rendelkezésre álló forrás a 2.) pontban megjelölt személyek 
térítésmentes oltásának biztosítására. 

Azonban a Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, a 9. életévüket betöltött, de 16. életévüket be nem töltött fiúk, a 10. életévüket 
betöltött, de a 27. életévüket be nem töltött nők, valamint szakorvosi javaslat alapján a 27. 
életévüket betöltött, de 46. életévüket be nem töltött nők kedvezményes áron vásárolhatják 
meg a házi gyermekorvos, felnőtt háziorvos, vagy szülész-nőgyógyász szakorvos által felírt 
védőoltásokat a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályán nyilvántartott, a programhoz 
csatlakozott gyógyszertárakban. 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata nem csupán a védőoltásokat szeretné biztosítani, 
hanem komplex, a méhnyakrák kialakulásának megelőzését célzó programot kíván szervezni. 
Ennek részeként a védőoltás beadása előtt a városban felvilágosító kampányt kívánunk 
indítani a gyermekek, szülők, pedagógusok, egészségügyi szakemberek számára, mellyel 
egyidejűleg a méhnyakrák-szűrés fontosságára is fel kívánjuk hívni a lakosság figyelmét.  

A védőoltások igénylésével kapcsolatosan további, részletes felvilágosítás kérhető a 
Polgármesteri Hivatal Egészség- és Családügyi Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 9. Új épület 
113. szoba; telefon: 56/503-486; fax: 56/503-481; e-mail: zornanszkii@ph.szolnok.hu). 
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