
Országgyű lés Hivatal a

Irományszám : K/45435-

Érkezett : 2016 DEC 01 .

Dr. Lukács László György
országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

„Mennyibe kerül(t) és milyen sikerrel jár(t) a HPV elleni iskolai véd őoltás?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter úr !

Világszerte évente körülbelül félmillió n ő halálát okozza a méhnyakrák, Magyarországon pedi g
minden évben mintegy 1200 új megbetegedést regisztrálnak annak ellenére, hogy a több i
daganattípussal ellentétben a betegség legfőbb okozója, a Human Papillomavirus (HPV) ellen
védőoltással lehet védekezni . A védőoltás széles körben javasolt, legideálisabb esetben a
szexuális élet megkezdése elő tt, hiszen az oltás szempontjából azok a legideálisabbak, akik még
nem élnek szexuális életet.

A serdülő lányok és a fiatal felnőtt nők rutinszerű HPV elleni oltását, több ország védőoltási
programja is ajánlja. 2014 őszétől Magyarországon is ingyenesen kaphatja meg minden 7 .
osztályos - 12 . évét betöltött - lány . A védettség kialakulásához ebben az életkorban két oltás
szükséges, 6 hónap különbséggel . AZ ÁNTSZ adatai szerint 2015 őszén több mint 38 ezer
szülő , az érintettek több mint 80 százaléka döntött úgy, hogy él a lehetőséggel, és kéri
gyermekének a védőoltást . Az iskolaorvosok összesen több mint 70 ezer térítésmentes HP V
elleni védőoltást adtak be a múlt év őszén és idén tavasszal . Idén pedig szeptember 13-i g
igényelhették térítésmentesen a 7 . osztályos lányok szülei a méhnyakrák elleni véd őoltásként
elhíresült vakcinát.



Mindezekre tekintettel a kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Évenkénti bontásban 2014-től kezdve hány iskolás lány kapta meg térítésmentese n
a HPV elleni védőoltást?

Mennyit költött az állam (ÁNTSZ) a HPV elleni védőoltásra 2014 és 2016 között ,
éves bontásban? Mekkora a 2017 tavaszi oltás összköltsége ?

Mely cég nyerte az oltás tenderét ezen id őszakokban és milyen összeggel?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . november 30 .

Tisztelettel,
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