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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről $Z6l6 l.0/20l4. (II . .24.) OGY határozat 2, mellé!vlet
43. pontjában foglaltak megvalósulása. érdel<:eben mellék:elte11 megktildotn Bangóné.. Borbély
Ildilcó (MSZP) őtszággyűlési képviselő ,,ft,fikor tesz feljelentést a Kormány JOO. OOO magyar
beteg mérgező gyógyszere miatt?'', ,,Mikor szerzeu. tudomást a tömeges mérgezésről a
minisztérium?", ,, M{é.rt nem tá.Jékoztqttérk személyesert a mérgezett gyógyszr::rrel kezelt
embere.ket?", ,/l'ndul..e államilag Jjnqnszírozott szűrőprogram az érintettek körében?",
,,Állja-.e .az a/la,n á mérgezés miatt kialakuló esetleges megbetegedések k-¢ze/ési Költségeit? '1, 
,,1-{ány állampolgárttál q/r.ikűlt ki rákos megbetegedés az (?,/múlt .években a
vérnyomáscsökkentőt sze4ett Of!tegek közül?" oím(í~ K/939-K/944. számú írásbeli választ
igénylő kérdéseire adott válaszomat.

Budapest, 2018 .. i:iugusztus 13 ..
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett ,,Mikor tesz feljelentést a Kormány 200. OOO magyar beteg mérgező
gyógyszere miatt?", ,,Mifsor szerzett tudomást Ifi tömeges mérgezésről a miniszterium?'',
,,Miért nem tájékoztatták személyesen a mérgezett gyógyszerrel kezelt emberekeJ? ", .Jndul-e
állmnilagfinanszírozőtrszűrőprogram az érintettekkörében? 11

, "Állja-e az állqm a mérgez~s
miatt kialakuló esetleges megbeteg<:dések kezelési költségeit?",. ,, Hány állampolgárnál
alakult ki rákos megbeteget/és az elmúlt években a wfrnyomáscsokkentőt szedett betegek
közül?" című írásbeli kérdésekre illetékességből - Pro£ Dr. Kásler Miklós miniszter úr
megbízásából- az alábbi választ.adcm.

A hazai betegellátás m~gbízható, minőségi és magas színvonalon való biztosítása kiemelt
kormányzati cél.

Az Országos (Jyógyszetészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet {a továbbiakban; OGYEI) -
a betegpizto:o.ság érvényesülése érdekében - az Európai Unióban az elsők között függesztette
fel a készítniények gyógyszertári forgalmazását, ezt követően elrendelte forgalomból való
kivonásukat, és döntött a betegektől történő vísszavételröl.

A készítmények megfelelőségének igaaolásáért a felelősség a gyártóhelyeket, illetve a
forgalomba hozatali engooély tulajdonosát terheli. A jelenlegi európai szabályozás alapján a
hatóságok szerepe a benyújtott dokU111entáció alapján történő engedélyezésre, valamint a
kockázat alapú.Hletvé' a szúrópróba szerinti helyszjni ellenőrzésre terjed ki.

A visszavonás részletei az alábbiak voltak:
1. Az OGYÉI elővigyázatosságból már közvetlenül az első, az Európai

Gyógyszerügynökségtől érkezett jelzést kővetően, Jú.1;1ius 29~én- ideiglenes
intézkedésként felfüggesztette a kifqgásolható tételek forgalmazását, hasonlóan más
EU· tagállamokhoz..

2. Július 4-én az Európai Gyógyszerügynökség, a nemzeti hatóságok szakértőiből álló
munkacsoporttal egyetértésben az ún .. gyorsriasztási láncon keresztül felhívást tett
kozzé, mely a kínai Zhejiang Hllahai Pharmaeeutícals á.ltal gyártott valsartan
hatóanyagú gyógyszerek forgalotnból valókivonásátjavasolta.

3. Az értesítést követően a kivonás Magyarországon és az előző levelemben felsorolt EU
tagállamokban is megtörtént.



4, 2018. július 5-én az Európai Bizottság a 2001/83/EK Irányelv 31. cikk szerint
kezdeményezte a Zhejiang Huahai által gyártott valsartan .hatóanyagű készítmények
teljes felülvizsgálatát, amelyet az Európai (}yógyszet(igynökség (Eűropean Medicines
Agency, EMA) a nemzeti gyógyszerhalóságokk:al - :így az OGYÉI-vel is -
egyíittműködésben végez. A vizsgálat eredményei alapján az Eµi-ópai Bizottság
valamennyi uniós tagállamra végleges~ Jo~Uag kötelező érvényű határozatot ad ki.

5. Az OGYÉI honlapján időbenmegjelentette a nyilvánosság számára a felfüggesztéstől
és kivonásról . szóló határqzi.itokat. (htt~;/!www.ogyi.hu/ldvona$~felfugges:ztesl), és
elektronikus levélben .értesítette a gy6gyszerforgahnazókat.

6. Ezen felül az OGYÉI sajtóközleményt adott. ki, továbbá az érintett orvosszttl<m.:ú
szervezetek vezetőivel közösen S4jtótájékoztátót tartott a lakosság tájékoztatása
érdekében,

7. A szakmai szervezetek azonnal elkészítették a betegek átállítását megkönnyítő terápiás
utmutatót is. A házai orvos-szakmai állásponttal megegyezően az EU tagállimiok
mindegyike felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy sokkal nagyobb kockázattal járhat
a betegek+¢ nézve, ha azonnal és hirtelen leállnak .az érintett gyógyszer szedésével,
mint anwkk:ora vesz~lyt a. szennyezett készítmény jelenthet, ezért. a gyógyszeres
terápia szakszem orvosi átállításáig továbbra is használhatják az eddigi
készítményüket.

8. Ezzel párhuzimiosan a gyógyszerellátás fölyarnátos biztosítása érdekében
megtörténtek az egyeztetések a Javasc>lt vérnyomáscsökkentők gyártóíval,. a 
nagykereskedők képvisel<;téyel~ .a :rvtagyar Gyé>gyszerészi Kamarával és· a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Minderről szintén olvashatók a tájékoztai6k a
gyógyszerhatóság honlapján~ ·valamint a szakma képviselői a média útján számos
esetl:>en ttijékoztatást nyujtottak az információk minél szélesebb körű· terjesztése
érdekében.

A szennyezett ~ és nem mérgezett - gyógyszerekkel kapcsolatos információk számos,
különböz.ő írott és elektronikus médiacsatornán, valamint az egészségügyi szakemberek
(orvosok és gyógyszerészek} segítségével eijutott;tk a betegekhez.

A rendelkezésre álló információk alapján, szakértői vélemények szerint az érintett
készítmények kardiológus szakorvos vagy háziorvos által szakmailag kontrollált
helyettesítésén kívül ma$ egégzségµgyi.intézked.éste nines szükség.

Minden további kérdéséfeválaszfkápott korábbi, K/809. számú kérdésére adgtt válaszomban.
13:pp<;ln ezért ismételten kérem., hogy felelős országgyűlési képviselőként pusztiµi politikai
ér4ekböl ne riogassa a magyar lakossá.got, és ne keltsen. felesleges aggodalmat a betegségükre
gyógyszereket szedő betegek: k:örében. Az állami szervek illetve szákmai szervezetek a
jövőben Is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érin.tett betegek gyógyszerellátása
folyamatos és biztonságos legyen.

Budapest, 2018. augusztus 13.
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