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Képviselőcsoportj a

Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Milyen módon kíván részt venni a kormánya a HPV vírusfertőzés elleni védőoltás
programban?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr .
Székely Tamás miniszter úr részére . Kérdésemre válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Onkormányzatok manapság egyre több megkeresést kapnak egészségügy i
vállalkozások részérő l HPV (humán papillómavírus) fertőzés elleni védőoltás elleni
programban való részvételre .

Ezek a társaságok a későbbi méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni, szint e
teljes körű védelmet szavatolják, amennyiben a szül ő a programban részt vesz é s
biztosítja gyermeke számára a háromszori védőoltást .

A védőoltás gyermekekre vetítve több tízezer forint . A szülők sok esetben felbíztatva
ezen egészségügyi vállalkozások részér ől, megkeresik az érintett
Önkormányzatokat, azok erkölcsi felel ősségére apellálva, hogy egy-eg y
korosztálynak biztosítsák a teljes kör ű fedezetét, illetve egy részét .

Mind tehát a szülők, mind az egészségügyi vállalkozások – amelyek gondolom üzlet i
alapon dolgoznak – keresik az Önkormányzatokat, sajnálatosan azonban a
minisztérium részérő l semmilyen megkeresés nem érkezett HPV ügyben .

Véleményem szerint egy ilyen védőoltási programból, amennyiben szakmailag
igazolható a hatékonysága, az állam nem maradhat ki, hiszen ez alapvet ően állam i
feladat, állami kölesség . Természetesen egy állam által indított programban szívese n
veszt részt egy Önkormányzat is akár szervezési, akár anyagi hozzájárulással .



Kérdéseim az alábbiak :

1.

	

Mi a tárca véleménye a HPV fertőzés elleni védőoltás hatékonyságával
kapcsolatban?
2.

	

Milyen módon kíván az állam részt venni ebben a programban ?
3.

	

Ha a védőoltás, hatékony miért nem fontos a magyar állam számára a 12-1 4
éves korosztály?

A fentiekre tekintettel várom Miniszter Úr miel őbbi válaszát, hogy HPV ügyben milye n
munkálatok folynak a minisztériumban.

Balatonfüred, 2009 . július 14.

Tís, tel tt~ei ,

Dr Bt~tca Tsá n
Országgyű lési képviselő
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