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ELŐTERJESZTÉS 

 
Mamográfiás szűrővizsgálatról 

 
Magyarországon és az Európai Unióban az Egészségügyi Világszervezet (WHO), 
valamint a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) ajánlásait fogadják el mértékadónak, 
mely szerint a mammográfiai szűrővizsgálatot a 45-65 év közötti nők számára 
kétévenként indokolt elvégeztetni.  
 
 Csaba János egészségügyi koordinátor kezdeményezésére indult egyeztető 
tárgyalások eredményeként a biatorbágyi állandó lakcímmel rendelkező 45-65 év 
között női lakosok körébe 2018. április 11-16 időszak között ingyenes mammográfiás 
emlőszűrés elvégezését vállalja a MaMMa Egészségügyi Zrt. Primavera 
Mellrákszűrő Állomása. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által kiadott adatok alapján a 45-
65 év közötti női biatorbágyi lakosok száma 871 fő. (a 2015. évi adatok alapján) 
Ebbe csak azon nők száma szerepel, akik az elmúlt 2 évben nem voltak egyetlen 
egészségügyi intézményben sem mammográfiai vizsgálaton. A korcsoportba tartozók 
száma ennek több, mint a kétszerese.  
 
 A Zrt azoknak a  40. év feletti nők részére is biztosítja az ingyenes szűrővizsgálatot, 
akik beutalóval érkeznek, ennek feltétele, hogy az utolsó mammográfiai vizsgálat óta 
1 év biztosan el kell, hogy teljen.  
 
 A MaMMa Egészségügyi Zrt tájékoztatója:  
 
„Költségekről:  
 
További segítséget jelentene, ha az Önkormányzat a mobil víz-, és  áramköltségét 
átvállalná, illetve ha a vontatási, telepítési költségekhez hozzá tudna járulni 
akármekkora összeggel, a MaMMa Zrt-nek csak a vontatás és telepítés 250 000,- Ft-
os költséget jelent. 
 
Tájékoztatás a szűrésről:  
 
1 nap alatt hozzávetőlegesen 80-90 hölgy vizsgálatát tudjuk biztosítani. Azok a 
hölgyek, akik beutalóval érkeznének a szűrővizsgálatra, azok emlőszűrését mobil 
állomásunkon 40 éves kortól végezzük el, ebben az esetben nagyon fontos, hogy az 
utolsó mammográfiai vizsgálat óta az egy év biztosan letelt. 
 
Az Ön által feltett kérdésre, miszerint valamennyi 45-65 éves hölgy kapjon értesítést 



a szűrésről Biatorbágyon, nagyon jó ötletnek tartjuk és talán segíti a megjelenést is, 
de itt fontos, hogy ha valaki két éven belül volt bárhol emlőszűrésen, akkor csak 
beutalóval tud a vizsgáltra jönni.  
 
Mobil állomásunkon az egyik legkorszerűbb GIOTTO IMAGE 3DL direkt digitális 
röntgenberendezéssel végezzük a szűréseket. A berendezés alacsonyabb 
sugárterhelés mellett, magas színvonalon készült digitális képekkel segíti orvosaink 
munkáját a leletezésben. Nagy felbontásának köszönhetően sokkal precízebb 
képeket állít elő, mely lehetőséget ad az egészen apró elváltozások felfedezésére.  
 
A leszűrt hölgyek mammográfiás filmjeinek értékelése, valamint a kiemelt páciensek 
további kivizsgálására budapesti szűrőcentrumunkban kerül sor.  
 
A filmek kiértékelése után a negatív eredményeket postán küldjük meg az érintett 
hölgyek részére.” 
 
Mivel a nők igen kis százaléka vesz részt hasonló szűrővizsgálatokon és ebben az 
esetben is, mint mindig a prevenció a legfontosabb, javaslom, hogy biztosítsa az 
önkormányzat női állandó lakhellyel rendelkező 45-65 év közötti női lakosai számára 
2018. április 11-16 napja között az ingyenes mammográfiai szűrővizsgálatot az 
anyagi vonzatának fedezetére az Egészséges Biatorbágyért Program keretet 
javaslom.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a 
kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2018. január 12. 

 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
…/2018. (I. 25.) határozata 

 
Mammográfiás szűrővizsgálatról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a mammográfiás 
szűrővizsgálatról szóló előterjesztést és úgy dönt: 
 

- 2018. április 11-16. időszak között Biatorbágy városában állandó lakcímmel 
rendelkező 45-65 év között nők részére ingyenes mammográfiai emlőszűrést 
biztosít a MaMMa Egészségügyi Ztr. közreműködésével, 

- a mobil szűrőállomás települési költségéhez az Egészséges Biatorbágyért 
Program keretből ……………………….forint összeggel hozzájárul, 

- a mobil szűrőállomás 2018. április 11-16 időpontja közötti időszakban 
felmerülő víz és áramköltségét átvállalja, 

- a szűrőállomás helyeként az Egészségház melletti parkolót biztosítja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. április 10. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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