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Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

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

„Több AIDS fert őzött, kevesebb ráfordítás! ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2015. december elsején, a betegség világnapja alkalmából a PLUSS Alapítvány és a z
Egyesített Szent István és Szent László Kórház kétnapos Nemzeti AIDS-konferenciá t
szervezett. Amennyire nem hallani a halálos betegségről manapság, annyira volt megdöbbentő
a két intézmény tájékoztatása, miszerint évről évre nő az újonnan diagnosztizált HI V
fertőzöttek száma Magyarországon . Az utóbbi években nagyjából háromszáz új fertőzöttet
regisztráltak évente, 1986 óta pedig összesen 3064 embernél diagnosztizálták a betegséget ,
amelyben leginkább a húsz-harminc év körüli fiatalok érintettek . A szervezők sérelmezték,
hogy az utóbbi években nem indultak hatékony, tényeken alapuló megel őzési programok . Az
AIDS-szel kapcsolatos ismeretek hiányosak, sokan az interneten fellelhet ő téves
információkból tájékozódnak . Míg a kezdeti id őkben sorra alakultak az AIDS-szel foglalkoz ó
civil szervezetek, mára csupán néhány létezik közülük .

A kór terjedéséért nem csupán a védekezés nélküli, kicsapongó szexuális élet tehet ő felelőssé.
Többek között az intravénás droghasználat is növeli a betegség kialakulásának kockázatát .

A HIV fertőzöttség korai felismerése és a korai kezelés nem csak a páciens számára el őnyös,
de a HIV továbbadásának veszélyét is jelentősen csökkenti . 1995, azaz a proteáz inhibitorok
megjelenése óta radikális és látványos eredmények születtek a betegek kezelésében, a HIV



fertőzés többé nem jelent biztos halált . Az új gyógyszerek rendszeres szedésével a betege k
nem csupán nem fertőznek tovább, de öregkorukig együtt élhetnek a betegséggel, s őt, családot
is alapíthatnak .

Ehhez azonban szükség van a korai felismerést lehetővé tevő rendszer kialakítására, így
többek között képzett szolgáltatókra valamint az otthoni HIV teszt elterjesztésére . Ezáltal
biztosítható lenne a korai felismerés és a kezelés megkezdése, javítva a kezelés i
eredményeket, és visszaszorítva a fert őzést és a halálesetek el őfordulását .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre:

Miképp kívánja elősegíteni a Kormány a HIV vírus terjedéséne k
visszaszorítását ?

Tervezi-e a Kormány felvilágosító kampányok, megelőzési programok indítását
AIDS témában?

Tervezi-e a kormány az otthoni HIV tesztek OEP általi támogatását ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015. december 03 .

Dr. LukáF László György
Jobbik

Tisztelettel,
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