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Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Ön által feltett „Mennyien halnak meg a kórházi fertőzések miatt? Igaz, hogy titkosították
az erről szóló adatokat?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából —
az alábbi választ adom .

A hazai kórházi fertőzésekre vonatkozó felügyeleti és jelentési rendszer a nemzetköz i
gyakorlatnak megfelel ően került kialakításra, melyben a nosocomiális véráramfert őzések és a
multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések 2006 óta, a Clostridium difficile okozt a
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (CDI) 2012-t ő l kötelezően jelentendők. Európa
országainak több mint felében nem m űködik hazánkhoz hasonló felügyeleti rendszer, illetv e
csak néhány országban jelentendők kötelezően ezek a fertőzések .

A kötelezően jelentend ő fertőzések esetében az utóbbi három évben a változás nem jelentős ,
illetve esetenként csökkent a jelentett fertőzések száma . Az ezen időszakot megelőzően
tapasztalt emelkedéshez hozzájárult az ,a tény, hogy folyamatosan és lényegesen javult az
adatjelentési fegyelem. Felhívom Képviselő Úr figyelmét, hogy a korábbi évek adataival
történő egyszerű összehasonlítás megtévesztő lehet, mivel az egyes újonnan felbukkanó
multirezisztens kórokozók fokozatosan kerültek be a jelentési rendszerbe . Az abszolút
esetszám emelkedés vagy csökkenés szintén nem ad elégséges információt . Az adatok olyan
viszonyszámok, indikátorok alkalmazásával válnak csak összehasonlíthatóvá, mint az ápolás i
naphoz vagy betegforgalomhoz viszonyított érték. Sajnálatos, hogy a nyilvános adatokró l
esetenként helytelenül, illetve megtéveszt ően nyilatkoznák. Az Országos Epidemiológia i
Központ honlapján közzétett jelentésében az indikátorok alkalmazásán túl szerepelnek a
fertőzésre hajlamosító kockázati tényezők is, melyek figyelembevétele szintén
elengedhetetlen az értelmezéshez, illetve az objektív tájékoztatáshoz . A kórházak
kötelezettségeiről jogszabályok rendelkeznek, ezek az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet, a
18/1998 . (VI. 3 .) NM rendelet, 20/2009. (VI. 18 .) EüM rendelet . A kötelező jelentések
alapján rendelkezésre álló országos adatok és elemzések nyilvánosak, mindenki számár a
szabadon hozzáférhet ők a www.oek.hu honlapon.

Szeretném megosztani Képviselő Úrral, .hogy a súlyos véráram fertőzések megelőzésére ,
kezelésére számos hazai intézkedés született . Erősödött ezen a téren a graduális és
posztgraduális szakorvos képzés, új ajánlás született a súlyos szepszis és szeptikus sokk



kezelésére vonatkozóan . A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság kidolgozott egy olyan ,
magyar védjeggyel ellátott kurzust, amely révén a súlyos véráram fertőzések korai szakaszban
felismerhetőek, a veszélyeztetett betegek kiemelhetőek, és időben hatékony kezelésben
részesíthetőek, valamint létrehozta a reprezentatív adatokat biztosító „szepszis regisztert” ,
mely tartalmazza a területrő l érkező , nosocomiális fertőzések számát és felvételi súlyosság i
szintjét . Mindezek jelent ősen hozzájárulnak az egészségügyi ellátással összefügg ő fertőzések
elleni jövőbeli hatékony fellépéshez .

Budapest, 2016 . február 23 .
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Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdékében mellékelten megküldöm Korózs Lajo s
(MSZP) országgyű lési képviselő „Mennyien halnak meg a kórházi fertőzések miatt? Igaz,
hogy titkosították az erről szóló adatokat?” című, K/8790. számú írásbeli választ igényl ő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 23 .
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