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Az Önök által feltett „A vizsgálat lezárult, kérem, felejtse el?” című írásbeli kérdésre miniszter úr nevében
és megbízásából az alábbi választ adom .
2013 . augusztus 8-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyeí Kórház és Egyetemi Oktató Kórház halmozódó
halálesetekrő l tájékoztatta az egészségügyi hatóságot. A kórház koraszülött intenzív centrumában (PIC )
rövid idő alatt több koraszülött csecsemő hunyt el . A koraszülött és újszülött pathológiai osztályokra azon
csecsemők kerülnek felvételre, akik elesettebb állapotban jönnek világra, életesélyük alacsonyabb, vag y
jóval alacsonyabb az átlagos újszülöttekhez képest .
A kórház saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges megel őző járványügyi intézkedéseket .
Párhuzamosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által felkér t
szakértők bevonásával járványügyi, epidemiológiai és szakfelügyeleti vizsgálat indult . Ennek célja az volt,
hogy feltárja az észlelt halálesetek hátterét, igazolja vagy kizárja az esetleges közös tényezők szerepét. Az
Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) és az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) szakemberei hé t
alkalommal végeztek helyszíni ellen őrzést a kórházban, több esetben egyéb szakért ők, szakfőorvosclk
bevonásával, együtt a kórház munkatársaival és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivata l
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével (NSZSZ) .
A koraszülés nemcsak az újszülött gyenge immunrendszere miatt jelent a fertőzésekre hajlamosító tényezőt,
hanem azért is, mert ún . invazív beavatkozásokat tesz szükségessé, amelyek a baktériumok behatolását és a
szervezetben való elszaporodását nagymértékben elősegíthetik . A vizsgálat adatai alapján megállapítható ,
hogy az 1500 grammnál alacsonyabb születési súly magas kockázatot jelentett a kórház koraszülött intenzív
centrumában bekövetkezett halálesetek szempontjából .
A vizsgálat megállapítja továbbá, hogy 2013 . augusztus 2-10. között járvány zajlott a Koraszülött és
Újszülött Pathológiai Osztály 1 . emeleti „C” részlegén . A járványt egy Klebsiella pneumonie megnevezésű
baktérium okozta, mely a környezetünkben mindenhol jelen van, és emberek is hordozhatják anélkül, hog y
az megbetegedést okozna . A koraszülötteknél azonban ez a baktérium súlyos megbetegedést képes el ő idézni ,
amely esetenként a kórokozó érzékenységének megfelelő antibiotikumok okozta védelmet is áttörheti . Ez
történhetett az elhunyt csecsemők esetében is, akik mindannyian antibiotikum-kezelés alatt álltak . Az
azonnal megtett intézkedések következtében a járvány rövid id őn belül véget ért .
A halálesetek hátterében a koraszülés, az alacsony születési súly, valamint alapbetegségek, illetve az ebb ől
adódó rosszabb életkilátások, és a bakteriális fert őzések egyaránt szerepet játszottak . Annak tisztázása, hogy
a fenti tényez őknek pontosan milyen szerepe volt az egyes haláleseteknél a kórlefolyásban és a halálozásban ,

az igazságügyi orvosszakértők feladata. Erre a Nemzeti Nyomozó Iroda által végzett, jelenleg is folyamatba n
lévő vizsgálat fog választ adni .
A szakfelügyeleti vizsgálat során a szakértők megállapították, hogy az orvosi ellátás, és ezen belül is a
fertőzések kezelése valamennyi elhunyt esetében a szakma szabályai szerint történt. A fertőzéseket időben
észlelték, és a koraszülöttek megfelel ő orvosi kezelésben részesültek . A szakmai vizsgálat nem állapított me g

egyértelmű személyi felelősséget, ennél fogva a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Min őség- é s
Szervezetfejlesztési Intézet fő igazgatója 2013 . október 21-én megszüntette dr . Csiba Gábor, a Borsod- -
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatójának munkavégzés alól i
mentesítését .
A vizsgálat megállapította azt is, hogy asajtóhírekkel ellentétben a kórház a csecsemők elhunytáról nem
értesítette SMS-ben a szül őket .
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A szakmai egyeztetés alatt álló infekciókontroll stratégia véglegesítésekor azEgészségügyért Felelő s
Államtitkársága külön hangsúlyt helyez a PIC-ekben, illetve ál alaban a gy . . ntenZív`bsztályokon történő
infekciókontroll megerősítésére . Ezzel párhuzamosan számos, a sk6raszulottek kezelését segít ő intézkedé s
fog a közeljöv őben életbe lépni .

Budapest, 2013 . október 24.
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