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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett „Miként védekezünk a Zika-vírus ellen?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban : WHO) és az Európai Betegségmegel őzési és
Járványügyi Központ (a továbbiakban : ECDC) a jelenleg rendelkezésre álló tudományo s
bizonyítékok alapján határozza meg a Zika-fertőzéshez kapcsolódóan követendő irányelveket ,
amelyeket hazánk is követ . Ezek alapján a Zika-vírus terjedésével nem érintett területen az egyi k
legfontosabb teendő a lakosság tájékoztatása, az utazók figyelmének felhívása a veszélyre . Utazási
korlátozás nem indokolt, kizárólag a várandós, illetve gyermekvállalást tervező nőknek ajánlott az
utazás elhalasztásának megfontolása . A nemzetközi irányelveket és ajánlásokat figyelembe véve az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban : ANTSZ) felhívja a térségbe
utazók figyelmét a kockázatra és a megel őzés lehetőségeire, különösen azért, mert a téli id őszak a
dél-amerikai utazások csúcsszezonjának számít . Az ANTSZ honlapján magyar és angol nyelven
megtalálhatók a Zika-vírus járvánnyal kapcsolatos tájékoztató anyagok, valamint a WH O
tájékoztatója.
Az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban : OEK) a Zika-vírus fertőzéssel kapcsolatban
felmerülő leggyakoribb kérdésekre válaszolva összeállított egy lakossági tájékoztatót, amely a z
ÁNTSZ és az OEK honlapján megtalálható . A vírusfertőzéssel érintett országok listáját az OEK é s
az ECDC folyamatosan frissíti, így a térségbe utazók naprakészen tájékozódhatnak az aktuáli s
helyzetrő l . A WHO a lakossági tájékoztatás céljából infografikákat és plakátokat tett közzé ,
amelyekből az ANTSZ a WHO magyarországi irodájával együttműködésben magyar nyelv ű
változatot is készített. Ezen anyagok ingyenesen, bárki számára elérhető , nyomtatható formában
megtalálhatók az ANTSZ honlapján, illetve az utazók tájékoztatása érdekében a budapest i
repülőtéren is kifüggesztésre kerültek, továbbá az ANTSZ kihelyezésüket javasolta a nemzetköz i
utazás-egészségügyi és oltóközpontokban is . Az Országos Vérellátó Szolgálat 2016 . január 26-tó l
időszakos kizárással él azon donorokkal szemben, akik a fertőzött területre utaztak
(hazaérkezésüktől számított 30 napig nem adhatnak vért), valamint egy esetleges hazai járvány
esetén alkalmazandó intézkedések el őkészítését is megkezdte . A fejlett európai országokban
mindenhol követendő általános orvosi alapelv, hogy a véradást megel őzően minden esetben ki kel l
kérdezni a donort, különös tekintettel a külföldi — különösen a trópusi területeket is érintő —
utazásaira .
A Zika járványt az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti, amely hazánkban jelenleg nem honos, tehát a
többi trópusi betegséghez hasonlóan Magyarországon nincsenek meg a környezeti feltételek a víru s
okozta járvány kialakulásához . A vírusfertőzéssel érintett területrő l hazaérkezők megbetegedés
esetén folyamatosan követhetők, a szükséges diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez a
laboratóriumi háttér biztosított . Mindezeken felül hazánkban szúnyog-surveillance működik ,
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amellyel a Zika-vírus terjesztésében szerepet játszó szúnyogok esetleges megjelenése detektálható .
További intézkedésekre a nemzetközi ajánlások változásával kerülhet sor, figyelembe véve a
magyarországi helyzetet, illetve a hazai ökoszisztémát .
A Brazíliában rendezend ő olimpiával kapcsolatos helyzetet a nemzetközi egészségügyi- é s
sportszervezetek folyamatosan nyomon követik és az aktuális tudományos adatokra alapozv a
frissítik álláspontjukat. Megalapozottan csak ezekkel összhangban lév ő ajánlás adható a
magyarországi sportolóknak, az őket kísérő személyzetnek és az olimpiára utazóknak .

Budapest, 2016 . március 11 .
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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 Dr . Lukács László
György (Jobbik) országgyűlési képviselő „Miként védekezünk a Zika-vírus ellen?” című ,
K/9374. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . március 11 .
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Rétvári Bence
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