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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Felelőtlenű l a fertőzésekkel?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (nozokomiális fertőzések, NI) az Európai
Betegségmegel őzési és Járványvédelmi Központ becslése szerint átlagosan minden huszadi k
kórházi beteget érintenek. Ezek közül a Clostridium difficile-infekció (CDI) az egyik
leggyakoribb. A hasmenéssel járó fertőzés nem csupán meghosszabbítja a kórházi ápolás
idejét (típusos esetben 6-21 nappal), de akár halállal is végződhet. Megközelítőleg minden
436. kórházi felvétel során bekövetkezik és esetszáma számos országban növekedést mutat .
Kiváló példa erre Magyarország, ahol három éve még 4465, 2013-ban 6182, tavaly pedig má r
6624 CDI-s esetet jelentettek a fekvőbeteg ellátók. Az egészségügyi ellátással összefüggő
CDI átlagos incidenciája 10 ezer kibocsátott betegre vetítve 2012-ben 24,1, egy évvel kés őbb
31,8, míg tavaly 31,9 volt .

Becslések szerint tavaly 889 millió forint többletkiadást okozott a CDI kezelése, amel y
hatékony infekciókontroll intézkedések mellett az összeg töredékét sem érte volna el . Míg a
nyugati országokban az egészségügyi infekciókontroll (IC) tíz éves múltra tekint vissza, addig
hazánkban leginkább a kórházak menedzsmentjétől függ, mekkora hangsúlyt helyeznek a
fertőzések kivédésére. Annak ellenére, hogy a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet „Az



egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeir ől és felügyeletér ől" minden kétséget kizáróan korszer ű törvényi
szabályozás, végrehajtása változó, az infekciókontrollhoz pedig nem rendel anyagi forrást .

Mindezekre tekintettel kérem Miniszter Úr válaszát alábbi kérdéseimre :

Tervezi-e a kormány az IC szakemberek számának növelését és az I C
gyakorlatok rendszeres monitorozásának bevezetését ?

r

Mikorra várható az infekciókontroll szakpolitikai program megalkotása ?

Tervezi-e a kormány a 2015-2016-os időszakban a standardizált diagnosztikai
módszerek és laborszolgáltatások kidolgozását CDI-re, illetve ehhez megfelel ő
számú mikrobiológiai laboratórium felállítását ?

Bár a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerben (NNSR) a kórházakna k
jelenteniűk kell a multirezisztens kórokozók okozta fertőzéseket, a CDI-t, és a
véráramfertőzéseket, a jelentés elmulasztásának nincs következménye, így a
bejelentett esetek sem tükrözik pontosan a valós esetszámot . Tervezi-e kormány a
jelentések elmulasztásának retorzióját?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2015 . október 30 .

Tisztelettel :

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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