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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2013. június 
17-ei, hétfői, 9 órakor kezdődő ülésén. Határozatképesek vagyunk. A napirendi javaslatot és 
az írásos előterjesztést reményeim szerint mindenki megkapta. Egyetlen napirendi pont 
szerepel a mai bizottsági ülés napirendjén, mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól, a 
2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdésének a) pontja hatálya alóli felmentés. Bizottsági 
határozatról való döntés szerepel a bizottság napirendjén. 

Határozatképesek vagyunk. Kérem, hogy aki a bizottság napirendjét elfogadja, 
kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól 

Nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóit, Bicsák Krisztina 
főosztályvezető-helyettest az EMMI államtitkársága részéről, Kovács Attila helyettes 
országos tisztifőorvos urat és Varga Tamás projektmenedzser urat, szintén az OTH részéről. 

Előzetesen néhány szót váltottunk nyilvánvalóan az írásos anyagról. A napirendi pont 
szóbeli előterjesztését helyettes országos tisztifőorvos úr fogja megtartani. Át is adnám a szót. 
Öné a szó! 

Dr. Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos szóbeli előterjesztése 

DR. KOVÁCS ATTILA helyettes országos tisztifőorvos: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Több esetben adtunk már számot a szervezett, 
célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok helyzetéről Magyarországon, amely immáron több 
mint 12 éves múltra tekint vissza. 

Folyamatosan kellett megállapítanunk azt, hogy a szűrővizsgálatok egyik legnagyobb 
problémája, hogy nem kellően hatékonyak, aminek a legfőbb oka az, hogy a lakossági 
részvétel nem eléggé biztosított, a lakosság részvételi hajlandósága nem elégséges. 

Különösen igaz ez a szervezett, célzott nőgyógyászati szűrővizsgálatokra, az 
úgynevezett cervix-szűrésre. Ennek megfelelően, ennek a helyzetnek az orvoslására az elmúlt 
időszakban több úgynevezett védőnői mintaprogramot indítottunk, ezek az úgynevezett VMP-
k, amelyek azt célozták meg, hogy elsősorban a jól működő országok mintájára bevonjuk 
azokat a kollégáinkat a szűrővizsgálatokba, akik közel vannak és könnyen elérhetők a 
populáció, a lakosság számára. Ezek a védőnői programok, mintaprogramok bebizonyították 
azt, hogy a védőnők igenis, alkalmasak ennek a tevékenységnek a végzésére, s mi több, olyan 
eredményeket tudtak produkálni, amit egyébként a rendszer nem. Nevezetesen, hogy azokat a 
lakosságcsoportokat, azokat a polgártársainkat is elérték, akik eddig soha, semmilyen módon, 
semmilyen formában nem vettek részt sem szűrővizsgálaton, sem semmilyen hasonlón, és 
ezeket nagy sikerrel, mintegy 50 százalékos sikerrel mozgósították, tehát a szűrések alá 
„becsalták”, egy kicsit profán módon. 

A másik oldala pedig az, hogy úgy néz ki - itt különösen elsősorban a falusi 
lakosságról van szó -, a falusi lakosság elfogadta a védőnőket, mi több, ahol ez sikeresen 
működik, ott a helyi kultúrába is beépült, és a védőnői rendszer presztízsét is emeli. 

A védőnők számára teljesen természetesen ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, és egy 
teljesen új feladat volt, még egyszer jelzem: az eddigi programok azt mutatták, hogy ez 
rendkívül sikeres és nagyon jól megbirkóztak ezekkel a feladatokkal. 

Gyakorlatilag valamennyi minőségi paraméterük ugyanazt mutatja, ami a technikai 
kivitelezést illeti, ugyanolyan színvonalú, mintha nőgyógyász szakorvos végezte volna 
mindezeket. 
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Így érkeztünk el a jelen időszakhoz, amikor egy európai uniós forrás keretében 
lehetővé vált az, hogy valamennyi védőnő számára lehetővé tegyük a képzettséget, és annak a 
kompetenciának az elnyerését, hogy valamennyien szűrjenek, hiszen ez lenne a közép- és 
hosszabb távú célunk. Jelen pillanatban a források szűkössége miatt elsősorban az 5000 vagy 
annál kisebb lélekszámú falvakat céloztuk meg, ott viszont teljes lefedettséget akarunk elérni. 
Ez azt jelenti, hogy 1300 védőnő részesül e projekt keretében teljes körű képzésben, mind 
elméleti, mind gyakorlati szinten, fog ebből vizsgát tenni, majd utána pedig elkezdik a szűrést. 

A jelenlegi terveink szerint ezek a képzések folyamatosak lesznek, ez évben már 
elindulnak és jelen pillanatban az első kör reményeink és terveink szerint ez év végére, 
októberben vagy novemberben már szűréssel is tud foglalkozni. 

Egyetlenegy nagy problémába botlottunk azonban bele, nevezetesen abba, hogy 
finanszíroznunk kell a védőnőket, hiszen a szűrésekért mindenképpen pénz jár. Ez nem nagy 
tétel, nagyon kis tétel, szűrésenként 450 forinttal honoráljuk a munkájukat, azonban ahhoz, 
hogy ezt is honorálni lehessen, egy közbeszerzési eljáráson kell az egybeszámítási szabályok 
miatt részt venniük. Azaz számunkra erre a helyzetre túl tökéletes a közbeszerzési törvény, 
hiszen nem engedett lehetőséget arra, hogy ezeket a magán kolléganőinket, és ebbe még bele 
kell számítanunk a képző nőgyógyász szakorvosokat is, tehát a gyakorlati képzést végző 
nőgyógyász szakorvosokat is, rendesen, normálisan alkalmazni tudjuk, illetve honorálni 
tudjuk. 

Emiatt került sor arra, hogy miután minden lehetőséget kimerítettünk már, hogy a 
bizottsághoz forduljunk a jogszabály alapján, hogy kapjunk ez alól felmentést, hiszen sem a 
védőnő, sem a nőgyógyász szakorvos nem rendelkezik például olyan referenciákkal, hogy ő 
versenyhelyzetbe kerüljön egy ilyen esetben. 

Egy közbeszerzés, egy versenyhelyzet ellentmondana és ellentmond annak az elvnek, 
hogy az 5000 vagy 5000-nél kisebb lakosságszámút teljes körűen lefedjük. Hiszen ha egy 
közbeszerzési eljáráson kellene részt venni, akkor biztos, hogy egy jó részük ebből kiesne, 
nem lenne képes és nem lenne hajlandó ezért a 450 forintért ő egy pályázatot benyújtani, 
ennek minden adminisztratív procedúrájával szemben. Ergo: limitálódna ez a lehetőség, tehát 
korlátozottá válna ez a lehetőség, és kvázi diszkriminatív is lenne ez a helyzet azok számára, 
akik olyan helyen laknak, hátrányos helyzetben vannak, hogy nem tudnak információhoz 
jutni, kellően nem tudják elvégezni, ezáltal ez az egész projektünket és az egész hosszú 
tervünket igen erőteljesen kockáztatja. Különös tekintettel voltunk arra, és azért is jött ez az 
érvanyagunk, hogy itt elsősorban az ország biztonsága szempontjából keresünk érveket.  

Egyszerűen arról van szó, hogy egy demográfiai és egy epidemiológiai 
krízishelyzetben lévő országban minden olyan elem, amelyik ezt a helyzetet javítja, márpedig 
azért most jelen helyzetben is már jobb kilátásaink vannak mind a demográfiai helyzet 
tekintetében, és adott esetben bizonyos területeken az epidemiológia tekintetében is, hogy 
ebből a krízisből ki tudunk lábalni. Tehát minden olyan, ami ezt támogatja, ezáltal a 
biztonságunkat is növeli, és itt most különös tekintettel arra a rétegre fókuszálunk, ahol 
egyrészt a fertilitást és a további gyermekvállalást fenn tudjuk tartani, hiszen megelőzünk egy 
nagyon komoly, adott esetben ezt kizáró betegséget, másrészt pedig természetesen életet 
adunk azoknak a hölgyeknek, azoknak a nőknek, akiknek még nagyon sok dolguk van a 
családjukkal és nagyon sok dolguk van a munkában. 

Ezért én ezt szerettem volna kiemelni ebből az előterjesztésből, és nagyon kérem a 
tisztelt bizottságot, hogy érveinket fogadja el, ezt akceptálja és adja meg a megfelelő 
felmentést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az írásos anyag szóbeli kiegészítését, teljesen érthető, 

gondolom, mindenki számára. A bizottság tagjai következnek, képviselői kérdések, 
észrevételek feltételére van lehetőség. Iván professzor úr! 
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Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megjelentek! Nagyon fontos 
volt, hogy eljutottunk erre a szintre, hogy egy ilyen szűrési program bevezethetővé válik. 
Kétségtelen, hogy amikor Johan Béla annak idején elindította a védőnőképzésnek azt az 
Európában egyedülálló és magas szintű tervezetét, programját, akkor idejártak továbbképzésre 
Európa több országából. 

Ennek a programnak nem kívánom a részleteit elmondani, de a lényege az volt, hogy 
olyan hallatlan változásokat sikerült elérni 15-20 éven belül, amire csak utalok két könyvvel. 
Az egyik, amelyik megjelent, hogy „Beteg a magyar falu”, megvan nekem is, nekem vele is 
szoros kapcsolatom volt élete utolsó szakaszában, a másik pedig a „Gyógyul a magyar falu”. 
Tehát volt eredmény. De olyan magas szintű védőnői hálózatot és olyan képzett védőnői 
hálózatot sikerült létrehozni, kialakítani, amelyik tényleg eljutott mindenhová. Ez a program 
engem arra buzdít és abban gondolkodom, hogy adja a jó isten és mi mindannyian, hogy ez 
valóban úgy menjen végbe, ahogy szeretnénk. 

A technikai kérdésekre nem térek ki, de egy biztos, hogy egy alapkérdés az, hogy ha 
ez megvalósul, akkor a kiszűrtekkel mi történik? Minden szűrés sine qua non-ja, hogy a 
kiszűrt egyedek utána hová, milyen módon, milyen fedezettel, hová kerülnek, és mi lesz 
velük, mi lesz a sorsuk? Ez minden nagy szűrésnél így volt, soha nem felejtem el, nem akarok 
itt anekdotázni, de amikor annak idején Czeizel mester elkezdte szűrni a vérnyomást, a 
vérzsírokat, stb., és akkor rekkenő hőségben, 40 fokban, kint a különböző tereken sorban 
álltak az emberek a szűrésre, és megszűrte őket. Ez egy abszolút nem ideális és optimális, sőt 
nem kívánatos feltétel volt, de méltán mondta azt, hogy micsoda nagyszerű dolog, hogy 
szűrünk. Tehát mi lesz a szűrtekkel? 

A másik, hogy a szűrteknek a további mondjuk ellátása vagy megfigyelése mibe fog 
kerülni? Ki járul hozzá? Ki fogja ezt karbantartani, nyilvántartani? 

Ez megint csak egy alapkérdés, mert akkor szűrünk, szűrünk, mint a dobozolunk, 
dobozolunk a Tótékban, csak éppenséggel nem látjuk, hogy ennek aztán hogyan lesz a 
következő vagy a harmadik, a következő utáni lépése. 

Még egy kérdés felvetődött bennem, hogy a képzésekben részt vevő, tehát szűrést 
oktató, képző, továbbképző kollégák, nőgyógyászok hogyan tudják megoldani idejükben? 
Ezek agyon vannak terhelve. Vagy azért, mert a magánorvosi ellátást is végzik, amellett, hogy 
végzik az államilag kötelezőt, vagy azért, mert tényleg nincs idejük, mert egyéb feladataik 
vannak. Tehát lesz-e ott valamiféle támasz vagy támogatás ilyen vonatkozásban? Nagyon 
köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Gyenes alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Rövid leszek. Válasszuk 

ketté ezt az egész problémakört, mert amiről képviselőtársam az előbb beszélt, az elsősorban a 
szűrésekkel kapcsolatos szakmai kérdéseket taglalja, amivel én természetesen saját 
gyakorlatom alapján is egyet tudok érteni. A kiszűrtek utóvizsgálata, stb., ez valóban egy 
külön kérdés lesz majd, ezt meg kell oldani, mert különben nekem is vannak emlékeim kezdő 
háziorvosként, amikor a praxisomba, ahová éppen frissen érkeztem, 2400 beteg tartozott, 160 
ismert hipertóniás volt, és én fél év alatt leszűrtem az egész lakosságot, lett 680 ismert 
hipertóniás. Utána olyan letolást kaptam az illetékes területi kórház belgyógyászati 
osztályáról, ahová el kellett a szakma szabályai szerint küldenem a betegeket, hogy én 
csodálkoztam a legjobban. 

Tehát ezért egyetértek professzor úrral. 
A másik kérdés pedig a közbeszerzési törvény hatálya alól való mentesítése a 

kérdésnek. Én azt hiszem, a bizottságunk maximálisan támogatja, hiszen ez egy nagyon 
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speciális kérdés és helyzet. Nekem egyetlenegy kérdésem lenne. Itt látható ez a közel 104 
millió forint, ami a képzés személyi feltételeinek a biztosítására, illetve a kiképzetteknek a 
szűrési díjára vonatkozik. A szűrési vizsgálatokhoz szükséges tárgyi eszközöknek, ami a 
normál közbeszerzés területén fog lezajlani, körülbelül milyen összegigénye lesz? Jó, meg 
fogják versenyeztetni, de jól tudjuk, hogy a közbeszerzés mindig drágább, mint az egyébként 
történő beszerzés, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy körülbelül így összességében ez a program 
mit kóstál. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon 

egyetértek az előterjesztéssel, alelnök úrnak és professzor úrnak a hozzászólásával. 
Valóban két részletről van szó, van egy jogszabályi rész, amit nekünk itt azt kell 

mondani, hogy emberi, szakmai és orvosi kötelezettségünk és utána a képviselői 
kötelezettségünk is, hogy így megoldjuk, ahogy hallottuk, és azt hiszem, ezt egyhangúlag 
támogatni fogjuk. 

Utána ezekkel a részletkérdésekkel is egyetértek, mert a múltkor pont arról is 
beszéltünk, hogy a magyarországi tumoros betegek halálozása az uniós átlagot 43 százalékkal 
meghaladja, és ha a szűrés után megvan a diagnózis, utána majd nyilvánvalóan a megfelelő 
terápiára is szükség lesz. Én abban biztos vagyok, hogy ezt pártsemlegesen itt a bizottság 
minden tagja támogatni fogja, tehát nyilvánvalóan a későbbiekben majd ilyenfajta szakmai 
felméréseket és egyéb jellegű előterjesztéseket is várunk, és ennek az anyagi hátterét is 
pártsemlegesen meg fogjuk szavazni és támogatni fogjuk. 

Akkor még annyit hadd mondjak el, hogy nemcsak gyakorló orvosként támogatom ezt 
az előterjesztést, hanem Istvánkaként is. Mert valamikor én Istvánka voltam Szankon, 
édesanyám pedig védőnő volt, nagyon aranyos volt, és ahogy professzor úr mondta, 
szakmailag is elismert volt. És ami nagyon lényeges: a szűrőtevékenységnél az emberek, a 
potenciális betegek motiválása, az emberi kapcsolatrendszeren alapuló részvétele ebből a 
szempontból kiváló, és Szank valóban egy 5000 alatti népességű település volt, ahol a 
védőnői munkának óriási jelentősége és óriási sikere volt. 

Tehát úgy gondolom, hogy ebben a témakörben ez a megoldás kiváló, gratulálok! 
Gratulálok az előterjesztőknek és sok sikert kívánok! Minél kevesebb sikeres munkát, 
hangsúlyozom, a prevencióban, mármint olyan értelemben, hogy minél kevesebb beteg 
legyen, de ha van beteg, akkor ott azért abszolút sikeres legyen a prevenció és utána a terápia 
is. Tehát gratulálok és maximálisan támogatom most is, ma is, holnap is, meg utána is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bábiné miniszteri biztos asszony! 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Legelőször is hadd köszönjem meg a védőnők nevében az elismerő szavakat, és különösen 
jólesik ellenzéki képviselőtársainktól. Ez is bizonyítja, hogy vannak olyan közös nevezők, 
amelyek maximálisan támogathatók mindenki számára és nem politikai porondra terelik ezt a 
dolgot. 

A múlt hét csütörtökön voltam a Védőnők napján a Semmelweis Egyetem Nagyvárad 
téri Elméleti Tömbjében, sok kolléganővel találkoztam, közülük sokan évfolyamtársaim közül 
kerültek ki, és ez a méhnyakrákszűrési program nem egy új keletű dolog, ez már néhány éve 
folyamatban van, tehát van már egy tapasztalati tőke is ebből kifolyólag. 
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Egyetértek Garai képviselőtársammal abban, hogy minél kevesebb pozitív szűrés 
legyen a vége, tehát a prevenciónak pont az a lényege, hogy ne jusson el oda lehetőleg senki, 
hogy már egy kóros elváltozást kelljen diagnosztizálni. 

A kiszűrt eseteknél viszont nagyon fontos a védőnő kapcsolatrendszere, hiszen az a 
védőnő ismeri a családot, nemcsak a kiszűrt édesanyát, fiatalasszonyt vagy esetleg 
nagymamát, hanem a szűkebb és a tágabb környezetét is, és itt meg tudja találni azokat a 
lehetőségeket, amelyek utána továbbviszik ezt a folyamatot. Én is tapasztaltam nem egyszer 
és nem kétszer annak idején, amikor még védőnőként dolgoztam, hogy ha mondjuk egy P3-as 
keneteredmény jön, akkor bizony, nagyon-nagyon kétségbe tudnak esni az érintett hölgyek. Itt 
nagyon-nagyon fontos a lelki segítés, illetve a szakmai útra terelés, az intézményben való 
továbbkezelés szempontjából. (Megérkezik az ülésre dr. Puskás Tivadar.) 

Amit én szeretnék tolmácsolni, a védőnők nagyon várják ezt a pilot projektet, nagyon 
lelkesek, viszont az mindannyiunk részére egy megfontolandó javaslat, hogy érdemes 
felmérni azokat a távolságokat, hogy milyen messze van az adott településtől a járóbeteg-
szakellátást végző intézmény, hiszen ha mondjuk 5-6 kilométerre vagy 10 kilométeren belül 
van, akkor nagyon sokan bemennek oda, mert általában ott van a nőgyógyászuk, nem egy 
nagy távolság. Természetesen a kolléganők elvégzik a képzést, csinálják a kenetvételt, csak 
ezt egy javaslatként fogalmazták meg, úgyhogy kérem, hogy ezt gondoljuk tovább. Sok 
sikert! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Vendégek! Tisztelt 

Kormányképviselők! Tisztelt Bizottság! Bennem óhatatlanul felmerült az a gondolat, hogy ha 
ez megjelenik majd a védőnői alapképzésben is a továbbiakban, és hogy ez most került elénk, 
tehát rögtön eszembe jut az orvoshiány. Úgy gondolom, hogy az a krízis, ami az 
orvosellátottságban Magyarországon van, előrevetíti azt, hogy az egészségügyben dolgozó 
más szakdolgozóknak a kompetenciáját növelni kell. 

Tehát egyszerűen nem lesz más megoldás, mert akkora orvoshiány van, hogy igenis, 
be kell vonni a védőnőket, gyógyszerészeket azokba a tevékenységekbe, ahol még esetleg 
nekik helyük van.  

Az a kérdésem, hogy várható-e ennek a továbbvitele is, hogy más kompetenciákban, 
az egészségügyben dolgozó más szakemberek is kapjanak feladatot mint például a 
gyógyszerészi gondozás, mert én patikus vagyok, annak a tapasztalatai alapján. 
Természetesen én is azt mondom, hogy maximálisan támogatjuk ezt az előterjesztést, de ez 
nem kérdés, csak mi lesz a továbbiakban? Tehát úgy gondolom, hogy ha ez jó sikerül, akkor 
ez valóban továbblépés lesz a következőkben. Ennyi a megjegyzésem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Nekem egy olyan felvetésem 

lenne, hogy ismerve ezt az anyagot és a célját, a tisztelt bizottság és a jelenlévő ÁNTSZ-
főnökök, illetve a minisztérium vezetése részére is hadd jegyezzem meg, hogy Szócska 
Miklós államtitkár úrnak volt már módjában többször is egy olyan prevenciós programot 
tanulmányozni Magyarországon Kaposvárott, amely jól működött. Eltelt három év, mióta 
kormányzunk, irányítunk, szervezünk, és ez az első olyan apró része annak a munkának, 
amelyet el kell kezdeni, hogy én feltenném a kérdést, hogy eljutott-e valaha intézményes 
szinten az ÁNTSZ, illetve a minisztérium felé ez az anyag? Már csak azért is, mert én ezt 
levédettem magamnak, akit érdekel, a Szabadalmi Hivatalban megnézheti. 
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A személyes ügyek miatt én ezt Kaposvárott már nem csinálom, illetve nem működik, 
de jó lenne ebben gondolkodni, mert jól látható, hogy ez egy nagyon picike szelet. Nagyon 
örvendetes, de nagyon pici szelet, és meggyőződésem, hogy részint a területi ellátó kórház – 
amint itt többen felvetették, hogy hová kívánták alelnök urat is, és ez így van a mai napig is, 
ha valaki komolyan belefog egy ilyen saját zsebből történő szűrésbe és megszórja a kórházat 
valami komolyabb betegmennyiséggel, felhívják másnap, az biztos, hogy mit képzel. Illetve 
most már nem úgy van, mert előjegyzésre megy már a halálosztás is, úgyhogy nincs ezzel 
gond, de gond van, komoly gond van. 

Tehát igenis, ebbe bele kell vonni a területi kórházat, bele kell vonni az alapellátás 
orvosait, valamennyi alkalmazottját. Kell hozzá tisztességes mennyiségű gyógytornász, 
dietetikus, valóban védőnő, ahol van, és a védőnői szolgálatot fejleszteni kell, és ne felejtsük 
el, hogy van egy remek, bár elsorvasztásra ítélt, de még mindig létező úgynevezett diplomás 
ápoló- és ápolónő-képzési rendszerünk, mert szóba került itt Sándor kollégámtól, hogy nincs 
orvos. Össze kell szedni azt, amink van.  

Tehát nem azon kell merengeni, hogy mi nincs, hanem össze kell szedni, ami van. 
Jelentem: nőgyógyászokból pedig nincs alulkínálat Magyarországon, legfeljebb gyerek nincs, 
amit elő kellene venniük és a megfelelő helyre rakni, mert a szülési hajlandóság alacsony, 
illetve a gyermekvállalás. 

Röviden összefoglalva: ha például vesszük a szűrési programokat, itt megtörténik a 
védőnő által a szűrés, és például egy apróság: olyan fokú helyi munkát kell végezni, és igen, 
ezen a terepen, amelyről beszélünk, az 5000 lélekszám alatti területeken, amiben benne van az 
is, hogy például a HPV-vírussal mikor fertőződik meg egy kisgyerek. Ez pontosan olyan 
fontos kérdés, és felhívja részint a védekezésre, részint urambocsá! nem vagyok 
gyógyszergyárak megbízottja, de az oltás időben történő beadására – a HPV-ről beszélünk -, 
amely például szükségtelenné tenné azt, hogy ilyen módon veszélyeztetve legyen a magyar 
társadalom a méhnyakrák-előfordulás miatt, és ez azért van, mert rendkívül magas a HPV-
előfordulás. 

Tehát ez csak egy apró szeletkéje, de én nagyon kívánom és szeretném azt látni 
egyszer, hogy nyilván csak jobban lehet csinálni, mint ami Kaposvárott történt, de az a 
komplex rendszer, ahol bizony, benne van rendszeres rádióműsor, benne van tévéprogram, 
benne vannak közösségi programok, ezt kellene egy egységes, országos szintre vinni, 
amelynek egyik eleme lehet és kell legyen ez a fajta szűrőmunka. De tudjuk jól pontosan, 
hogy még ennél is magasabb szint, ha a prevenció megfelelően működik egy adott országban, 
egy adott egészségügyi ellátórendszerben, mert meg kell tanulnunk, hogy valóban, ha az 
egészségügyben dolgozunk, akkor az egészséget kellene megvédenünk és nem a betegség 
után loholni. 

Ennek az első lépése talán ez az apróprogram, amit nyilván támogatunk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Most 

néhány nem elsősorban kórházban dolgozó kolléga szólalt meg, bár ez sem egészen így van. 
Engedjék meg, hogy ennek a dolognak az ilyen aspektusát is megnyissam egy kicsit. 

Arról van szó, hogy jogosan merül fel a szűrés kapcsán, hogy jó, jó, vegyük a 
szakmámat, engedjék meg, hogy egy kicsit magam felé hajoljon a kezem, a vastagbélszűrés 
az, ami közelebb áll hozzám, de azért van egy észrevételem a méhnyakrákszűréssel 
kapcsolatosan is. Kiszűrik a beteget, ami nem azt jelenti, hogy pozitív volt az a székletminta, 
nem azt jelenti, hogy vastagbélrákja van, számos más betegsége lehet, tehát semmiféleképpen 



- 11 - 

nem kellene összekeverni azt a két fogalmat, hogy akinek pozitív a lelete, annak azonnal 
szüksége van, lehetőleg mindjárt egy totális kolonoszkópiára. 

A másik oldala a dolognak az, hogy a lakosság részéről még mindig jelentős az 
elutasítottsága ennek az egyébként nem kellemes vizsgálatnak. 

A harmadik oldala az, aminek megmondom őszintén, most már szánom-bánom, de 
ezelőtt 8-10 évvel én magam is nagy ellenzője voltam, hogy mi lesz akkor, ha a kórházakra és 
a rendelőkre rázúdítják ezt a rengeteg nem is beteget, hanem potenciális beteget vagy kiszűrt 
embert. Hol van ehhez megfelelő szakembergárda, hol van ehhez megfelelő műszerpark, és 
akkor még nem volt ennyire éles a dolog, de hol van mondjuk a TVK? Mert azért ezt 
valamiből finanszírozni kell, még ott is, ahol megvan az elegendő műszer, a szervezettség, a 
személyi állomány. 

Azt gondolom, hogy aki kórházi vezető, ezt megerősíti, de mindjárt el kell mondanom 
egy pozitív példát is, már kapott minden kórház szerintem egy körlevelet, amelyben a pilot 
tevékenység kapcsán kiszűrt esetekre külön TVK-t kap. Azt gondolom, hogy ez azért meg 
fogja egy picit a dolgot könnyíteni, különös tekintettel arra, hogy adott esetben, ha ez 
országossá válik, akkor minden intézmény, ahol ilyen beteget megoperáltak, de 
megkockáztatom, hogy ha kiszűrték a tumorát, azért is meg kellene – mert az nem egy olyan 
nagy tétel – nem jutalmazni, hanem meg kellene azt fizetni. 

A harmadik dolog mondjuk ez az emberi tényező. Sajnos, bizonyos rezisztencia van a 
dolgozók részéről, már a kórháziak és az egyéb vonalon dolgozók részéről e miatt a 
munkatömeg miatt. Mérlegelendő, hogy ezen közben szinte gomba módra szaporodnak a 
magán egészségügyi szolgáltatók, ahol nem tudom, hogy szabad-e ilyet elmondani – ha nem 
szabad, akkor is elmondom -, hogy ma százezer forintért végzik el altatásban a 
kolonoszkópiát, a vastagbéltükrözést, csak a laikusok számára mondom. Ami most lehet 
mondani, hogy nem is olyan sok pénz az egészségért, de az se biztos, hogy azért ez valakinek 
kevés, és különösen mondjuk egy háztartásban élőknél nagyon könnyen előfordulhat, hogy 
csak pusztán dietetikai okból két pozitív eset is terítékre kerül. Ezt bizony, kifizetni nem túl 
könnyű. 

Tehát azt gondolom, hogy egy picit presszionálni kell, és ezekkel az eszközökkel 
kellene azokat az állami szolgáltatókat, ami most már mindegyik lényegében állami, hogy 
végezzék el, mert valóban, ahogy Heintz Tamás kollégám mondja, hogy ma már mindenhol 
előjegyzés van, sorban állás van, egyébként nagyon helyes is, mert egy kórházba bekerült 
súlyos állapotú beteget igenis, előbbre kell venni a vizsgálattal a sorban, mint az, aki szűrésre 
vár, mert mint mondottam, ez nem biztos, hogy egy rosszindulatú betegség. 

A harmadik dolog pedig, hogy azt is az edukációban figyelembe kell venni, hogy egy-
egy negatív vizsgálat milyen korcsoportban, milyen populációban, mennyi időre preferálja 
tulajdonképpen azt, hogy nem kell megismételni. Ma a szakma megoszlik, de akinek 
valamiféle pozitív előzménye volt, annál maximum öt év, egyébként akár 10 év is lehet egy 
negatív vizsgálatnak az eredménye, elfogadott.  

További finomítást nem teszek, csak annyit, hogy Amerikában van már egy olyan 
tendencia, hogy ahol a vastagbéltükrözésnél nem érik el a vakbelet - mi, sebészek cökumnak 
mondjuk az orvosi nyelvben -, akkor nem fizetik ki a vizsgálatot. Tehát egész egyszerűen még 
technikai problémáink is lesznek a dologgal, mert akkor teljes a vizsgálat, akkor nevezzük 
totálnak, márpedig ez tetszik, nem tetszik, sajnos, előrevetíti azt, hogy egyre nagyobb lesz az 
igény a lakosság részéről az altatásban végzett vizsgálatra, és erre is fel kell készülni, hogy 
lesz-e elég altatóorvos. 

Az utolsó gondolatom az, hogy azt hiszem, ehhez egy kicsit a kollégáimat is motiválni 
kell. Nem biztos, hogy csak pénzzel, hanem az ezzel járó elismertséggel, elismeréssel, és azt 
hiszem, hogy ha valami ilyen kvázi titulust kap egy-egy intézmény, hogy egyben 
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szűrőcentrum is vagy a szűrések organizátora, azt gondolom, hogy ez egy bizonyos erkölcsi 
elismerés, akár az anyagiakon kívül is. 

Visszakanyarodva a méhnyakrákszűrésre. Volt szerencsém részt venni, kvázi mint az 
Egészségügyi bizottság tagja egy kolosztómások számára tartott értekezleten, ahol orvos 
kollégák is szerepeltek, betegek és civil szervezetek, és elhangzott az, pontosabban én 
elmondtam az előadásomban, hogy bizony, Finnországban gyakorlatilag nincsen 
méhnyakrák-halálozás, ami tulajdonképpen egy csodálatos dolog. Mi is el kellene hogy 
jussunk, ha nem is eddig, de egy sokkal jobb eredményre, ezzel szemben 4-5 ezer hölgy hal 
meg Magyarországon méltatlanul és indokolatlanul. 

Egyébként közben a kormányzat azon igyekszik most már, hogy kötelezővé tegye a 
HPV-vírus különböző fajtái ellen is a védőoltást, ami egy nagyon szép törekvés, csak a kettő 
hogyan függ össze? Legyen védőoltás, de szűrésre meg nem járunk? 

Ezt még egy tanult kollégám is úgy fordította le, hogy bizonyára a Statisztikai Hivatal 
tévedése az, hogy Finnországban senki nem hal meg, nálunk pedig 5 ezren, mert csak attól, 
hogy HPV-oltást adnak, attól nem kellene hogy ennyire csökkenjen vagy megszűnjön a 
halálozás. Tehát itt még ilyen fogalomzavar is van még szakmán belül is, amit helyre kell 
tenni, mert a HPV elleni védőoltás tízéves múltra tekint vissza, és ha a mondjuk 30 évesen 
szült nő meghal 45-50 éves korában méhnyakrákban, a kettőnek semmi köze ilyen értelemben 
egymáshoz. 

Egyszóval azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példája lehet, most divatos az árvíz 
elleni összefogásról beszélni, egy összefogással lehetne ezt megoldani, a potenciális 
betegeknek az edukációja, a kollégák és a szakszemélyzet az elhivatottságát fokozni és 
egyébként persze beletenni még azt is, amit bele tud tenni a kormányzat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nekem 

egyetlen nagyon rövid kérdésem lenne. Főbizottsági és albizottsági üléseken számos 
alkalommal ebben a ciklusban már bizonyos népegészségügyi programok szerepeltek a 
napirenden, és többször elhangzott – remélem, hogy nem provokatív a kérdés -, hogy a 2007-
2013, illetve a 2014-2020-as tervszámok ismertek már, az egyik valós, a másik tervszám, és 
az hangzott el, neveket nem fogok említeni, nagyon kompetens szakemberek szájából, hogy 
az uniós pályázatok tekintetében nem tudjuk, hogy milyen érdekek vagy nem érdekek mentén 
sajnos, nem realizálódtak olyan pályázati lehetőségek, amelyekre nagyon is lett volna 
lehetőség, van és lesz lehetőség. 

Tehát én erre szeretnék rákérdezni, hogy ebben gyakorlatilag hogyan állunk, mik a 
tervek, mi az, ami áthúzódhat 2007-2013-ból és mi az, ami indul, mert úgy gondolom, hogy 
az uniós források erre bőségesen állnak rendelkezésre, amivel egyáltalán nem éltünk eddig. 

Amit mondtam, az nagyon kapcsolódik Heintz képviselőtársamhoz, mert amikor a 
forrás rendelkezésre áll uniós keretben, akkor nem kell saját forrást biztosítani, ebben  
valahogy az átjárhatóságot és a harmóniát meg kellene találni. 

A válaszadásra tetszőleges sorrendben visszaadnám a szót helyettes tiszti főorvos 
úrnak, illetve főosztályvezető-helyettes asszonynak. 

Dr. Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos válaszai 

DR. KOVÁCS ATTILA helyettes országos tisztifőorvos: Köszönöm szépen a szót. 
Sok szép kérdés volt, ha most kimerítően meg akarnám válaszolni, akkor az egész szűrési 
rendszert el kellene mondani még egyszer, de amennyire lehet, igyekszem gyorsan és azért 
pontosan mindenkinek megválaszolni. 

Iván professzor úr kérdésére, illetve hozzászólására visszatérve. Nem véletlen, hogy 
nálunk a védőnői rendszer az, amelyik kiemelt és kitüntetett szerepet kapott. 
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ELNÖK: Elnézést kérek, ha megtennél annyit, hogy akkor válaszolnál a kérdésre, 
hogy ha professzor úr visszajött, azonnal vissza fog jönni és akkor tegyük a végére. (Zaj, 
közbeszólások: Nem jön vissza, bizottsági ülésre ment.) Nem? Bocsánat, akkor bizottsági 
ülésre elment, nem tudtam, elnézést. Parancsolj! 

 
DR. KOVÁCS ATTILA helyettes országos tisztifőorvos: Tehát számára a válasz, 

hogy nem véletlen, hogy kitüntetett szerepet kaptak a védőnők, hiszen mi a védőnői 
rendszerünket egy hungarikumnak tartjuk, és mint mondtam, képesnek arra, hogy ezeket a 
feladatokat ellássák, viszont kétségtelen tény, hogy nem zártuk a rendszert, hiszen nem 
véletlenül a jogszabályokban is szakdolgozói szűrés van. Tehát adott esetben itt további 
kompetenciákkal is lehet bővíteni, egyelőre az első lépésnek mindenképpen a védőnőket 
tekintjük, hiszen ők e tekintetben a legmértékadóbbak. 

A másik kérdés pedig arra irányult – és ezt több képviselő úr is érintette -, hogy mi 
lesz a kiszűrtekkel, az egész rendszer hogyan zajlik. Tehát ami ebből nagyon lényeges, hogy 
ab ovo nem lehet úgy szűrési rendszert felépíteni, hogy rengeteg kritériumnak ne feleljen 
meg. Ezek az úgynevezett Jungner-Wilson szabályok, amelyeket már ’68 óta tudunk. Nem 
akarok nagyon a részletekbe belemenni, de az egyik leglényegesebb eleme, hogy a szűrésnek 
van egy fontos kérdése: na, de mi lesz azután, tehát miután ezeket kiszűrtük? 

Ebből következik, hogy míg a szűrés, a definitív szűrési rész elvileg egészséges 
populációra irányul és az egészséges populációval foglalkozik, és abban a pillanatban, amint 
pozitív lesz valaki vagy bocsánat, nem is pozitív, nem negatív lesz valaki, attól a pillanattól 
kezdve egy úgynevezett betegút keletkezik, egy ilyen átmeneti időszakkal. Hiszen ha valaki 
nem negatív, akkor azt diagnosztizálni kell, konfirmálni kell, hogy ott most valójában mi 
történt, és valaki vagy rákerül a betegútra vagy visszakerül az egészségesek útjára. 

Értelemszerűen itt minden szűrővizsgálati rendszer teljes körűen a mögöttes 
kapacitásokat is kell hogy vizsgálja, mint egyébként jelen pillanatban is ezeket tesszük. Tehát 
vizsgáljuk azt a vastagbél szintjén is, hogy mennyi kolonoszkópia van az országban, adott 
esetben mennyi az, amelyik úgynevezett minőségi kolonoszkópiát tud végezni, amely az 
akkori szakmai kollégium ajánlásainak is adott esetben megfelel, hogyan lehet ezeket az 
úgymond detonátorokat vagy ellenható tényezőket, lásd például TVK, és így tovább, tehát 
ami a finanszírozásban rejlik, ezeket kezelni. Erre született pontosan a vastagbélszűrés 
tekintetében, ha nem is TVK-mentesség, hogy nem az E-Alap terhére történik ez a dolog, 
hanem a miniszteri keret terhére történik, hogy ott a miniszter úr a többlet TVK-kapacitásokat 
jóváírja, tehát szabadon és korlát nélkül lehet ezeket elvégezni. 

Ugyanez igaz egyébként minden egyes szűrésnemre. Meg kell mondanom, és itt már 
további kérdésekre is talán válaszolok, Hollósi képviselő úr a szakorvosi ellátottságot, a 
humánerőforrás-kapacitások kérdését is feltette. Igen, rendkívül sok szűk keresztmetszet van 
az országban egyébként, valójában ha most a cervix-szűrésre visszatérek, nem is a 
nőgyógyászat itt a legnagyobb probléma, hanem egyik oldalon a vastagbélszűrésnél részben 
maga a szakorvosi felszereltség és létszám, de a mögöttes háttérkapacitásokkal van gondunk, 
így többek között például patológus, aki ezeket megvizsgálja, mert a patológiákra mindhárom 
szűrésből rázúdul a többletteljesítmény-igény. 

Ugyanez vonatkozik persze a műtétes szakmákra, és így tovább. Erre lehet azt a 
megoldást találni mindig, hogy amennyire lehet, ezt irányítottá tenni és átterheléseket 
megtenni. Kétségtelen tény, hogy vannak egyes területeink, ahol jelen pillanatban nagyon 
nehéz ezeket a szűk keresztmetszeteket kezelni, mondom: különös tekintettel itt a 
patológushiányra kell elsősorban gondolnunk. 

Gyenes képviselő úr szintén a kiszűrtek utóvizsgálatával, valamint a közbeszerzési 
törvény alóli mentesítéssel kapcsolatban szólt hozzá, és a tárgyi eszközök igényére kérdezett 
rá. Itt gyakorlatilag körülbelül 80 millió forintos igény jelenik meg a tárgyi eszközökre. Ebben 
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már komoly tapasztalatunk van, hiszen itt nemcsak a brush, tehát nemcsak a mintavevő 
eszközök, egyszer használatos steril mintavevő eszközök leszállításáról, a gumikesztyűkről 
van szó, de ilyeneket is be kell szerezni, mint paraván például, hogy ezt az intimitást 
biztosítsuk, hogy a szűrendő nők elzártak legyenek egy paravánnal. Megfelelő székekkel is fel 
kellett ezeket a rendszereket szerelni, és például ilyen tételek jönnek be, minthogy veszélyes 
hulladéknak minősül minden ebből származó hulladék, ezeket is egyértelműen kezelni kell. 
De mondom: ezeket már tudjuk, tehát ezekre egy külön eljárás keretében, összességében 
mintegy 80 milliót fordítunk ebből a projektből. 

Jelzem, hogy egyébként maga az egész projekt körülbelül egy 1 milliárd forintos 
keretet képvisel, most pontos számot nem tudok mondani, látom, hogy a munkatársam mellett 
itt van már a költségvetési része, a vastagbélszűrés lesz 115 millió forint, és nem akarok a 
hasamra ütni, de nagyon pontos számokat tudunk természetesen ezeknek a felosztásáról 
mondani. 

Miniszteri biztos asszony hozzászólására: nagy örömmel hallottam, nem tudok most 
jobbat ehhez mondani. Igen, köszönjük szépen, örömmel vettük a javaslatokat és fel fogjuk 
majd mérni azokat a távolságokat, amit e tekintetben jelent. Meg kell mondanom, ez pontosan 
egy kulcskérdés, hogy a nőgyógyász szakorvosok mindenképpen elégséges számban jöjjenek 
be ide, a rendszerbe. Jelzem, hogy egy nőgyógyász szakorvosnak egy teljes képzésért 40 ezer 
forint bruttó javadalmazása van, és úgy fogjuk végigvinni az egészet, hogy egy komoly 
beosztással, és lehetőleg a nőgyógyász szakorvos területéhez legközelebb eső területen. Tehát 
hogy egyrészt ne kelljen sokat utazni, másrészt pedig rendkívül fontos az, hogy kialakuljon 
egy egészséges munkakapcsolat, egy bizalmi kapcsolat a szakorvos és a területén dolgozó 
védőnő között. 

Ez már megadja egyébként azt a választ is, hogy protokoll alapján a védőnő megkapja 
a visszaérkezett mintákat, tehát visszakapja a cytológustól a visszaérkezett eredményeket, és 
egy protokoll alapján kell neki eljárnia. Ennek a protokollnak jelentős része az, hogy bármi 
olyan elváltozás van, amelyet a cytológus visszajelez, most nemcsak adott esetben 
daganatmegelőző állapot, hanem egyéb is, abban az esetben neki már a nőgyógyászhoz kell 
irányítania a páciensét. Értelemszerűen ez a nőgyógyász feltételezhetően és várhatóan az lesz, 
akivel neki kvázi egy ilyen típusú bizalmi kapcsolatot már sikerült kialakítani. Egyébként a 
jelenlegi, eddigi példák is pontosan ezt mutatják, hogy egészen szépen alakuló team-ek 
alakultak ki, és egy nagyon jó munkakapcsolat kezdett ezen a területen, a védőnő és a 
szakorvosa között kialakulni. 

Kiss képviselő úrnak: igen, itt a cél az, hogy a védőnői alapképzésben a harmadévben 
jelenjen meg egy külön blokkban. Értelemszerűen ezt a kompetenciát fogják majd 
továbbvinni. Ez a rendszer elsősorban most azt célozza meg, hogy előbb csinálunk egy teljes 
körű egyensúlyt – lépésenként mondom előre -, az egyensúly pedig azt jelenti, hogy 
valamennyi egzisztáló védőnő kompetenciája meg legyen arra, hogy szűrjön, és közben majd 
2016-tól, ha jól emlékszem, a graduális képzésben részt vevő évfolyamok pedig már úgy 
jöjjenek ki, hogy ők már alapvetően rendelkeznek ezzel a kompetenciával. 

Tehát mindenképpen konvertálódjon ez a rendszer graduális képzéssé, csak most, az 
első időszakban kell nekünk a posztgraduális képzésben ezeket a problémákat kezelni. 

Heintz Tamás képviselő úr felvetésére pedig a kaposvári program. Szerintem ezek a 
mintaprogramok igen erőteljesen beépülnek az újabb népegészségügyi fejezetekbe. Igen, 
ismerjük egyébként, én személyesen is megnéztem és ezt gyümölcsöztetjük, többek között az 
úgynevezett EFI-knek a működésében fognak megjelenni ezek a minták, tehát amelyek jelen 
pillanatban rendelkezésünkre állnak. Erről főosztályvezető asszony néhány szót úgyis fog 
majd szólni. 

A HPV kérdése, ez többször is felmerült. Elkészítettük Magyarország HPV-
koncepcióját, ami azt jelenti, hogy nem HPV-védőoltási koncepcióról van szó, hanem ez egy 
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teljesen unikum, ugyanis jelen pillanatban daganatmegelőző védőoltással két területen 
rendelkezik a világ: a Hepatitis B, valamint a humán papilloma vírus. 

Az eddigiek azt mutatják, hogy rendkívül biztató lehetőségről van szó, óriási 
lehetőségről van szó, viszont minden egyes tapasztalat és minden egyes számítás azt mutatja, 
hogy a teljes védelmet két rendszer biztosítja: a HPV-védőoltás és a szűrési rendszer 
konvergenciája, és ezeknek az egymásra hatását kell folyamatosan vizsgálnunk, 

Az egyik tipikus példa erre az említett finn példa. Finnországban még nem vezették be 
a HPV-védőoltást, egyszerűen azért, mert három évvel ezelőtt létrehoztak egy bizottságot, 
amelynek hosszú távú, 3 vagy 4 éves távú kifutást adtak, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést. 
Ugyanis arról van szó, hogy azokban az országokban, mint Finnország, ahol nagyon-nagyon 
nagy hatékonysággal működnek a szűrővizsgálatok, ott a HPV bevezetése nem hoz akkora 
többletet, mint a HPV bevezetésének az ára. Ez egy nagyon furcsa paradoxon és egy nagyon 
ellentmondásos helyzet, de ebben a finnek „húzzák az időt”. Míg az összes többi ország, most 
elsősorban Európát tekintve, de úgy néz ki, hogy a világ számos országa, mint Ázsia, Kínában 
is nagy arányú programok indulnak, Indiában, Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, itt 
mindegyik elindult a HPV-védőoltás irányába. 

Mi Magyarországon kénytelenek voltunk addig várni, hogy közpénzekből elinduljon 
egy HPV-védőoltás, ameddig számos kérdés nem tisztázódott, például az immunogenitás 
kérdése, mert nem lehetett látni, hogy például a beadott HPV-védőoltás mennyi ideig hatásos. 
Tehát nem voltak rá adatok, nem voltak rá minták. Jelen pillanatban már mind a kétfajta, 
jelenleg piacon lévő védőoltás tekintetében 8,7 és 9,6 év tapasztalat van, ahol 90 százalékos 
az immunogenitás, tehát nem csökken az immunogén hatása ezeknek a védőoltásoknak, ami 
pedig már nagyon jelentős. 

Ebből az is következik, hogy egy kettős rendszer megy és egy konvergált rendszer, a 
háttérben pedig egy közös nyilvántartással. Tehát nyilván kell tartani, hogy ki az, aki 
védőoltást kapott, majd utána folyamatosan végig kell kísérni, hogy járt-e ettől függetlenül 
szűrésen és azoknak mik lettek az eredményei. A kettő együttműködéséről világszerte nagyon 
kevés tudással rendelkezünk, tehát viszonylag kevés információ van még, hiszen még ezek 
nem működtek így egyidejűleg, úgyhogy erre mindenképpen kell majd valamennyi időt 
ráhagyni. Úgy néz ki, hogy legalább addig, míg az első védőoltottak a 25. életévüket 
körülbelül be nem töltik.  

És van még számos kérdés, ilyen kérdés a HPV-védőoltással kapcsolatban, mint az, 
hogy a felnőtteknek az oltása is érvényes-e. Nagyon úgy néz ki, hogy az a javasolt 
Magyarországon is, hogy igen, a felnőtt lakosság is részesüljön, de már nem közpénzből, 
hanem egyéb módon védőoltásban, ugyanis Magyarországon egy furcsa jelenség van, egy 
epidemiológiai púp van a 40-50 éves életkor között, ami azt jelenti, hogy hirtelen megjelenik 
egy nagyobb átfertőzöttségi arány. Ismerve a daganat természetes fejlődőképességét, 
valószínűleg ez a púp jelenik meg a 65 év felettieknek egy viszonylag magasabb halálozási 
arányában is. 

Erről nem sok mindent tudunk még, de nagy valószínűséggel itt azért javasolt a 
védőoltási rendszer. 

Tehát összegezve: elnézést, hogy egy kicsit bővebben beszéltem erről, a jövő 
mindenképpen azt mutatja, hogy két konvergáló rendszert kell fenntartanunk, egy védőoltási 
rendszert és egy szűrési rendszert együttesen, és ez adja ki majd azt a védelmi rendszert, 
amely remélhetőleg azért már gyakorlatilag kiküszöböli a méhnyakrákos halálozást, adott 
esetben Magyarországon is. 

Azt hiszem, hogy a vastagbélszűrésről Hollósi képviselő úrnak szóltam, nem tudom, 
hogy mi maradt még itt ki. Igen, az emberi tényező egy kulcskérdés e tekintetben is. 
Folyamatosan keressük a motivációs lehetőségeket. Egy dologgal küzd viszont mindig a 
szűrési rendszer, azt hiszem, ezt tapasztaltuk, hiszen sok esetben jöttünk ide vissza, hogy 
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maga a szűrés egy kicsit olyan, mint az állatorvosi ló, hiszen az egészségügyi ellátórendszerbe 
ágyazott, és rengeteg anomáliát visszatükröz. Tehát ugyanúgy megjelenik, mint bármi más 
esetben, viszont a szűrési rendszerek nem tudják önmagukban ezeket a problémákat kezelni, 
csak bizonyos területeken, lásd például ez a mai nap, hogy a védőnők irányába próbáljuk meg 
terelni a méhnyakrákszűréseket. 

Elnök úr kérdésére: azt hiszem, hogy itt a népegészségügyi programokról és a 
forrásviszonyokról átadnám a szót kolléganőmnek, főosztályvezető asszonynak, aki az EFI-
kről és a népegészségügyi programról egy-két szót szólna. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető-helyettes asszony! 

Dr. Bicsák Krisztina főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) válaszai 

DR. BICSÁK KRISZTINA főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! 2010-ben, 
amikor a Semmelweis-terv elkészült, akkor nemcsak a népegészségügyi fejlesztési prioritások 
kerültek meghatározásra, hanem az is rögzítésre került, hogy újra kell gondolni azokat a 
fejlesztési forrásokat, amelyek még rendelkezésünkre állnak a 2007-2013-as ciklusból. 

Ez nemcsak az európai uniós fejlesztési forrásokat, hanem az egyéb pénzügyi alapokat 
- gondolok itt a svájcira vagy a Norvég Alapra - jelentette. Amikor már a szakmai prioritások 
meghatározásra kerültek, ennek mentén kerültek újragondolásra és összeállításra azok a 
pályázati felhívások, amelyek ezeket a szakmai prioritásokat szolgálják. 

Én egy hármas prioritást emelnék ki a fejlesztések céljául. Egyrészt célunk volt az 
alapellátás prevenciós kapacitásának megerősítése. Erre számos, egyrészt pályázható, 
másrészt kiemelt pályázati program is szólt az elmúlt időszakban. Gondolok itt például az 
egészségfejlesztési irodák létrehozására, amelyek elsősorban a járóbeteg-szakellátókhoz 
integráltan, a keringési és a metabolikus betegségek megelőzésére fókuszálnak, éppen a 
kaposvári minta alapján. 

Sajnos, a pályázatok értékelési eljárása elhúzódott, ezért csak a közelmúltban születtek 
meg a döntések, hogy kik azok, akik indíthatják ezeket a prevenciós programokat és ezeknek 
az irodáknak a létrehozását. De szót kell itt ejtenem a dohányzás visszaszorítása kapcsán arról 
is, hogy épp a napokban zárult le a tüdőgondozók számára nyitva álló pályázati lehetőség, 
amely a csoportos dohányzásleszokás támogatására biztosít uniós forrásokat. Mindez 
szervesen kapcsolódik azokhoz az egyéb szakmai prioritások mentén, korábban már számos 
alkalommal itt elhangzott, a dohányzás visszaszorításának a jogszabályi módosítási 
hátteréhez, tehát a népegészségügyi fejlesztések esetében a fejlesztési források felhasználásán 
túl, azzal párhuzamosan mindig jogszabályi módosítások is sorra kerültek. 

Hogy még a másik két prioritási irányról is egy pár szót ejtsek, az egyrészt a 
népegészségügyi szűrővizsgálatok hatékonyságának a javítása, ennek keretében kerül sor 
végül is a védőnői méhnyakszűrés országos bevezetésére, valamint a vastagbélszűrési pilot 
programokra. 

A harmadik fejlesztési irányunk és szakmai prioritásunk pedig az egészségműveltség 
fejlesztése, amely mind az iskolai prevenciós programok támogatását, de ezen túl 
természetesen az „egészség minden tantárgyból” elv mentén a tantárgyakba integrálódó 
egészségismeretek fokozását jelenti, ezen túl pedig természetesen a felnőtt korosztályhoz 
jobban elérő, hatékonyabb egészségkommunikációs fejlesztéseinkről is hosszan beszélnék. 

 Végezetül csak annyit, és tényleg valamennyi fejlesztésünkről nagyon szívesen és 
hosszabban is bármikor szívesen beszélek, hogy úgy próbáltuk meghatározni ezeknek a 
fejlesztési forrásoknak a szakmai tartalmát, hogy azok abszolút koherensek legyenek a 
szakmai prioritásokkal, a leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. A 2007-2013-as 
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ciklusban a pályázati kiírások 90 százalékban megtörténtek, már csak egy kiírás fog 
megjelenni az iskolák számára, számos kiemelt program is elindul vagy elindult a 
közelmúltban, és bízunk abban, hogy egy pár hónap múlva, illetve amikor ezek különböző 
stádiumban megkezdik a munkát, akkor ezeknek a munkája már látványossá is válik a 
bizottsági tagok részére is. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy mindenki megkapta-e a választ a 
kérdésére. (Nincs jelzés.) Úgy gondolom, hogy igen. 

Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket és a válaszokat. Mindenképpen határozatot 
kell hoznunk az elhangzottakról. Az elhangzottak alapján kérdezném, hogy a szóbeli 
kiegészítéssel az írásos anyagot, amelynek nem olvasom fel a címét, mert értelemszerű, hogy 
miről tárgyaltunk, ki az, aki elfogadja. Kérem, hogy aki elfogadja, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) 18 igen. Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Köszönöm mindenkinek a részvételét, a bizottsági tagoknak a kérdéseket, az 
előterjesztőknek a válaszokat, ezzel a mai bizottsági ülést bezárom. 

Ebben a pillanatban úgy tudom, hogy nem lesz több bizottsági ülésünk, de ha mégis 
lesz, akkor mindenkit időben és azonnal értesítünk. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 00 perc) 
 
 

  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 


