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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés 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 Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Régóta „van valami a levegőben” a kórházi fert őzésekkel kapcsolatban? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az „1001 orvos hálapénz nélkül” nevű csoport követeli, hogy a kormány azonnal adjon
forrásokat a kórházi fert őzések megelőzésére . Véleményük szerint a kórházi fertőzések
következményeként évente jóval többen veszítik életüket, mint közlekedési balesetben . Ennek
megelőzésére, illetve a transzparenciát megteremtendő ötpontos felhívást intéztek a
Kormányhoz .

A csoport által állítottak nem légb ől kapottak. 2014-ben közel egymilliárd forintot költött az
állam a megfelelő higiénével kordában tartható, ám mind gyakoribb kórházi fert őzések okozta
megbetegedések gyógyítására, ami nemcsak súlyos egészségügyi, hanem komoly gazdaság i
terhet is jelent . Az Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint egészségügyi ellátássa l
összefüggő fertőzéseket 2012-ben 82, egy évvel kés őbb 85, 2014-ben pedig 90 intézmény
jelentett . A jelentő kórházak számának kis arányú növekedése azonban nem indokolja az
esetszámok növekedésének ütemét . Három éve 4465, 2013-ban 6182, 2014-ben pedig már
6551 CDI-s (az egyik leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés) esetet
jelentettek a fekvőbeteg ellátók .

Mindeközben sorra jelennek meg aggasztó hírek a kórházi higiénét veszélyeztet ő állapotokról .
Az egri kórházban két hónapja napokra leállt a sterilizáló, akadályokba ütközött a betege k
elkülönítése továbbá még a meleg- és hidegvíz ellátás is akadozott . 2016 . február 02-tő l pedig



a Karolina Kórház fő igazgatója rendelt el határozatlan időre látogatási tilalmat az enterális
megbetegedések halmozódása miatt .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Bár a hatályos jogszabályok szerint a kórházaknak jelenteniük kell a
multirezisztens kórokozók okozta fertőzéseket, a CDI-t és a véráramfertőzéseket, a
jelentés elmulasztásának azonban nincs következménye, így a bejelentett esete k
sem tükrözik pontosan a valós esetszámot . Tervezi-e kormány a jelentése k
elmulasztásának retorzióját?

Miképp kívánja orvosolni a Kormány a kórházi higiénia minimumfeltételeine k
hiányosságait?

Eleget tesz-e a Kormány az „1001 orvos hálapénz nélkül” nevű csoport ötponto s
felhívásának vagy az abban foglaltak valamelyikének?

Elismeri-e a Kormány, hogy a kórházi higiénés állapotok tarthatatlanok és sürg ő s
beavatkozást igényelnek, mert igenis, van valami a leveg őben? Valami, ami fertőz!

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 24 .

7r. ~u ,~cs Laszlo György
Jobbik

Tisztelettel,
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