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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Meddig lesz még BCG oltóanyag hiány?” című írásbeli kérdésre — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
Tájékoztatom Önt, hogy közös kormányzati összefogással sikerült áthidalni a tuberkulózis elleni ún .
BCG oltóanyaggal kapcsolatos, nemzetközi piacon tapasztalható ellátási problémát .
A BCG oltóanyag előállításában fennakadások vannak, ami világszerte ellátási problémát okoz . Az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) éppen az ilyen helyzetek kezelésére
megfelelő készlettel rendelkezik, ennek köszönhet ő , hogy egészen júliusig a megszokott ren d
szerint zajlottak az oltások . Azonban a készletezésnek is határt szabott a vakcinák eltarthatósága, a
kialakult helyzetet az ANTSZ a BCG oltás ideiglenes átütemezésével oldotta meg . Mindez megfele l
az oltási elő írásnak, hiszen a BCG oltás egy éves korig megfelelő hatékonyságú .
Az elmúlt hónapokban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az Emberi Erőforrások Minisztérium a
Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztériu m
Biztonságpolitikai és Nemzetközi Együttműködésért Felelős Államtitkárságával együttműködve
komoly erőfeszítéseket tett, hogy alternatív beszerzési forrást találjon . Így — kanadai
közreműködéssel — sikerült beszerezni egy bolgár gyártású BCG vakcinát . Az oltóanyag nem
ismeretlen hazánkban, mivel 2012 és 2013 között is ezzel történt az újszülöttek oltása .
Szeptember 14-15-én megkezdődött a beszerzett oltóanyag kiszállítása a szülészeti intézményekbe .
A kórházaknak az oltóanyag átvételét követően azonnal meg kell kezdeniük az újszülöttek BC G
oltását.
Az ANTSZ ezzel együtt megkezdi az elmaradt BCG oltások pótlásának megszervezését is . A
vakcina többadagos kiszerelése miatt a gazdaságos felhasználáshoz egy ampullából 5-8 gyermeke t
kell védelemben részesíteni . Ennek összehangolása komoly logisztikai feladatot jelent, és a szül ők
felelős együttműködését is igényli majd, ugyanis egy-egy oltási alkalommal legalább 5-8 csecsem ő
egyidejű jelenlétére lesz szükség. A pótoltások várhatóan októberben kezdődnek meg . A szülők
errő l a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai segítségével, illetve a véd őnőkön keresztül
kapnak tájékoztatást.
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Rig Lajos (Jobbik )
országgyűlési képviselő „Meddig lesz még BCG oltóanyag hiány?” című, K/6086. számú
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . szeptember 21 .
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