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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottság 2008. november 25-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a bizottság soron következő ülése
Kruzslicz István és Szabó Csaba nincs jelen.

Lenkei György köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Két
cég kereste meg az önkormányzatot a HPV oltással kapcsolatban. Szakértőként Dr. Vecserka Zsoltot
és Dr. Inczeffy Katalint hívta meg. Javasolja, hogy mind a két cég ismertesse az ajánlatát és utána
külön-külön mondják el azokat a dolgokat, amik már üzleti titkot képeznek és nem kívánják a másik
cég tudomására hozni. Ezt követően a bizottság zárt ülés keretében dönt. Ismerteti az előző bizottsági
ülésen hozott döntést. A felmérések alapján jelenleg 80 gyerek van aki 13 éves és az itteni iskolákba
jár. Az ő részükre biztosítaná az önkormányzat az ingyenes oltást.
Major Dalma a GSK képviselője elmondja, a tájékoztató anyagban minden, amit a Glaxo
oltóanyagáról érdemes tudni benne van. Kéri, hogy tegyék fel a kérdéseket.
Lenkei György elmondja, hogy a kérdéseket majd külön fogják feltenni mind a két cégnek.
Mathiász Dóra elmondja, hogy a méhnyakrákot a HPV vírus elleni oltóanyag meg tudja akadályozni.
Az oltás után a védettség kb 10 évig marad fenn.
Király Klára az MSD képviselője elmondja, 2006-ban került forgalomba az oltóanyaguk. Ebben az
oltóanyagban a nemi szervi szemölcsök elleni hatóanyag is található és hatással van a herpesz
vírusokra is.
Lenkei György kérdése, hogy van olyan kérdés, amit mind a két cégnek fel lehet tenni? Kéri, hogy a
cégek képviselői a folyosón foglaljanak helyet. Javasolja, hogy mind a két cégnek azonos kérdéseket
tegyenek fel. Az egyik kérdése az árra vonatkozna. Kérné, fejtsék ki azt, hogy miben jobb az egyik
oltóanyag, mint a másik.
Dr. Inczeffy Katalin felhívja a figyelmet arra, hogy a védettséget időtartamát egyik cég képviselője
sem említette. Erre is rá lehetne kérdezni.
Vecserka Zsolt szerint hosszú tapasztalata még egyik cégnek sincs.
Dr. Inczeffy Katalin szerint gyógyszerészeti szempontból az MSD oltóanyaga jobbnak tűnik.
Dr. Vecserka Zsolt tudomása szerint a GSK oltóanyaga a legveszélyesebb vírustörzs ellen véd, a
másik szemölcs ellen is véd, de a legrosszindulatúbb törzs ellen már nem. Ha sok betegség ellen védőt
akarnak akkor az MSD oltóanyaga a jobb, ha célirányosan akarnak védeni, akkor a GSK oltóanyaga.
A hatékonyságot kb 10-15 év múlva lehet megmondani. Szakmailag egyik oltóanyag mellett sem lehet
letenni a voksot, mert mind a kettőnek van előnye és hátránya is.
Lenkei György összefoglalja az elhangzottakat, az előnyöket és a hátrányokat.
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Dr. Inczeffy Katalin elmondja, hogy a Cervarixot még nem adtak el a patikába. Javasolja, hogy
kérdezzenek rá a kórokozókra is.
Lenkei György kérdése, hogy milyen árért tudnák adni az oltóanyagot?
Major Dalma elmondja, hogy a patikai árhoz képest 23%-os kedvezménnyel tudnák az önkormányzat
részére adni az oltóanyagot.
Lenkei György kérdése, hogy ebből az árból tudnak még engedni?
Major Dalma amennyiben ezt az oltóanyagot választják, akkor a kb 28%-ig le tudnak menni a
kedvezményben. A termék értékesítését a többi korcsoport részére is ezen az áron meg tudják oldani.
Lenkei György kérdése, milyen plusz szolgáltatást tudnak még adni?
Major Dalma elmondja, fel tudják vállalni, hogy a többi hölgy lakost is be tudják oltani, de csak egy
akcióprogram keretében, évente ismétlődően. A technikai lebonyolítást még külön meg kell beszélni.
Lenkei György milyen plusz van még, ingyenes szűrést tudnak esetleg biztosítani?
Major Dalma elmondja, eddig az volt a tapasztalat, hogy erre nem volt igény. Amennyiben erre igény
van, akkor abban is tudnak segíteni.
Lenkei György azt kérdezte, hogy díjtalan szűrést tudnak-e végezni?
Major Dalma elmondja, a gyerekek körében ez az igény nem merült még fel.
Lenkei György kérdése, az orvosoknak tudnak finanszírozást adni?
Major Dalma elmondja, a cég részéről szokták az orvosok munkáját honorálni, de nem az oltásszámtól
teszik függővé az összeget.
Dr. Vecserka Zsolt kérdése, a szerotipusokról tudnak tájékoztatást adni?
Dr. Mathiász Dóra elmondja, a legveszélyesebb 16-18-as törzs ellen is ad védettséget az oltóanyag.
Dr. Inczeffy Katalin kérdése, hogy milyen típusú rák ellen véd?
Mathiász Dóra elmondja, a méhnyakrák ellen véd az oltóanyag. Az oltás ellenanyag termelést vált ki.
Dr. Inczeffy Katalin kérdése, hány éve van forgalomba az oltóanyag?
Dr. Mathiász Dóra elmondja, hogy 2007. áprilisa óta van forgalomba az oltóanyag.
Lenkei György kérdése, hogy az eladott mennyiség milyen arányú a két oltóanyag között?
Major Dalma nem tud adatot mondani, de tudomásuk szerint egyforma az eladás.
Dr. Szinay József kérdése, milyen önkormányzati tapasztalatuk van, hol csináltak eddig ilyen oltási
programot?
Major Dalma elmondja, Solymáron, Vácott, Százhalombattán már oltottak önkormányzati program
keretében.
Dr. Szinay József kérdése, mik a tapasztalatok a szülőkkel kapcsolatban?
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Major Dalma elmondja, ahol lezajlott a program ott szülői ellenállás nem volt tapasztalható. Nyilván
mindenhol van olyan szülő aki fenntartással fogadja ezeket az anyagokat. Összefoglalja a
felajánlásokat. A programot minden tekintetben tudják támogatni, tájékoztatási, képzési lehetőséget
tudnak biztosítani.
Lenkei György ismerteti az eddigi ajánlatokat: 28%-os kedvezmény, orvosok honorálása, tájékoztató
anyagok kiosztása, orvosok védőnők felkészítése, program keretében a város női lakossásának oltása a
kedvezményes áron, igény esetén nőgyógyászati szűrés. Megköszöni a tájékoztatást.
Lenkei György az MSD képviselőitől kérdezi, hogy mekkora kedvezménnyel tudják adni az
oltóanyagot?
Dr. Nagy Péter elmondja, hogy az oltóanyag ára 68 eFt-ra jön ki a kedvezmény után.
Lenkei György kérdése, ebből még mennyit tudnak engedni?
Dr. Nagy Péter elmondja, kötött árpolitikával dolgoznak és ezt tudják felajánlani. Egyéb
szolgáltatásokkal azonban tudnak segíteni.
Lenkei György kérdése, tudják vállalni, hogy a többi női lakos oltását is tudják vállalni ezen az áron,
folyamatosan, bármikor?
Dr. Nagy Péter elmondja, természetesen ezt az árat tudják garantálni.
Lenkei György kérdése, szóróanyagot adnak, tájékoztatást tudnak tartani?
Dr. Nagy Péter elmondja, természetesen rendelkezésre áll a megfelelő ismeretterjesztő szóróanyag és
tájékoztatókat is tudnak tartani.
Lenkei György kérdése, tudják vállalni, hogy igény esetén díjtalanul szűrik a hölgyeket?
Dr. Nagy Péter elmondja, a 13 éves korosztály oltásának időszakában tudják vállalni a díjmentes
nőgyógyászati szűrést.
Lenkei György kérdése, az év bármelyik időszakában tudják oltani a lakosságot?
Dr. Nagy Péter elmondj, hogy igen, de a 13 éves korosztálynak program keretében célszerű az oltás
beadása.
Lenkei György kérdése, hogy az oltást végző orvost tudják honorálni?
Dr. Nagy Péter elmondja, a programban résztvevők oltását végző orvost, amennyiben arra szerződés
van akkor tudják honorálni.
Lenkei György kérdése, hogy hol oltottak már?
Király Klára elmondja, hogy többek között Százhalombatta, Kaposvár, Mór, Siófok, Pomáz,
Békéscsaba, Szolnok, Leányfalu voltak azok a települések, ahol már megszervezték az oltást.
Megnyerték Székesfehérvárat is, de ott még nem oltanak.
Dr. Inczeffy Katalin kérdése, hogy van lehetőség az oltást végző orvos támogatására, akkor is ha nem
a gyár orvosa?
Dr. Nagy Péter elmondja, hogy természetesen, hiszen a gyárnak nincs saját orvosa.
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Dr. Inczeffy Katalin elmondja, hogy Kondér doktor, aki itt rendel gyermeknőgyógyász is. Őt is tudják
esetleg támogatni?
Nagy Péter elmondja, természetesen.
Dr. Inczeffy Katalin kérdése, hogy milyen indikációi vannak az oltóanyagnak?
Király Klára ismerteti az oltóanyag hatásait. Ez az oltás 9-15 éves korig a fiuknak is ajánlott, hiszen
náluk is előfordulhat a HPV vírus.
Dr. Nagy Péter elmondja, a méhnyakarák elleni védekezés szempontjából a két oltóanyag között
különbség nincs, mivel mind a két anyagban megtalálható a 16-18-as törzs elleni anyag. Az ő
oltóanyagukban azonban még két vírus ellen van védőanyag.
Dr. Inczeffy Katalin kérdése, hogy mióta van forgalomba az oltóanyaguk?
Dr. Nagy Péter elmondja, 2006. decembere óta.
Lenkei György kérdése, hogy százalékosan milyen az értékesítési arány?
Dr. Nagy Péter elmondja, hogy kb 80-20 %-os a megoszlás a két oltóanyag között, a ő cége javára.
Lenkei György összefoglalja az elhangzottakat. Az oltóanyag majdnem ugyanaz, mind a kettő vállalja
a többi női lakos oltását, de a GSK csak akciószerűen. Vállalják a tájékoztatók tartását és a
szóróanyagot, igény esetén vállalják a szűréseket is. Úgy érzi, hogy az MSD a pluszokkal előrébb van.
Dr. Vecserka Zsolt kérdése, hogy az itt lakó vagy az ide járó gyerekeket oltják?
Lenkei György a tervek szerint az ide járó gyerekekről lenne szó.
Dr. Vecserka Zsolt elmondja, hogy Vácon csak az állandó lakókat oltották be. Kérdése, hogy az itt
lakó hölgyek oltása hogyan lesz megoldva?
Lenkei György elmondja, hogy az önkormányzaton át kerül megvalósításra. Szakmailag mi a
vélemény a két anyagról?
Dr. Inczeffy Katalin szerint, mind a két anyag véd a 16-18-as törzsek ellen, az MSD a fiukra is gondol
és még több vírus ellen is van védőhatása. Nagyobb különbség, hogy a helyi viszonyokat támogatná az
MSD.
Dr. Vecserka Zsolt az MSD-t javasolná.
Lenkei György szerint szakmailag azért lesz jobb az MSD oltóanyaga, mert többféle rákra és szemölcs
ellen is véd és gondol a fiúkra, valamint megkapta ebben az évben a Gallenus díjat. Nagyvárosokban
is végzett már oltásokat, és az önkormányzat által javasolt orvosokkal végeztetné oltás és szűrést.
MSD- Silgad oltóanyag: 3 igen szavazattal a bizottság a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot
hozza:
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140/2008.(XI. 25.) sz. SZB határozat
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága
a méhnyakarák elleni védőoltás programsorozathoz az oltóanyag szállítójának az MSD
Magyarország Kft- javasolja az alábbi szakmai indokok alapján:
− többféle rák megelőzésére alkalmas
− alkalmas a genitális szemölcs megelőzésére is
− az oltóanyag a fiuk részére is ajánlott
− a piacon négyszer annyi oltóanyagot adnak el az MSD-ből
− 2008. évben megkapta a Gallenus díjat
− a cég több nagyvárosban végzett már oltási programot
− az önkormányzat által javasolt orvosokkal végeztetné az oltást és a szűrést.
Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György elnök
Lenkei György bejelenti, hogy ezt követően zárt ülés keretében folytatják a segélykérelmek
elbírálását.
K. m. f.
Lenkei György
elnök

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

