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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos, Dr.
Tóth Bertalan (MSZP) és Burány Sándor (Párbeszéd) országgy ű lési képviselők „Betegség a
kórházakban?” című, K/148. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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Az Önök által feltett „Betegség a kórházakban?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Fontos tisztázni, hogy a kórházi fertőzés nem magyar, hanem világjelenség, tekintettel arra,
hogy egyre magasabb kockázatú beavatkozások elvégzésére kerül sor .

A világszerte észlelhető tendencia ellenére a magyar kórházakban pozitív folyamato k
zajlanak: javult a kórházak jelentési fegyelmezettsége, megel őzési gyakorlata és csökkent a
kórházi járványok száma, negyedével csökkent az egészségügyi ellátással összefüggő
járványok száma, és az egyik leggyakoribb fertőzés (CDI) esetszáma Magyarországon a finn
és a német adatoknál is alacsonyabb.

Ha a három leggyakoribb fertőzéstípust vizsgáljuk, folyamatosan csökkenő esetszámok
figyelhetők meg az elmúlt évek adatai alapján . Jelentős eredmény, hogy a CDI okozta egyed i
fertőzések bejelentett esetszáma és a kibocsátott betegekhez és ápolási napokhoz viszonyított
előfordulási gyakorisága immár 2014. év óta folyamatosan csökken.

Tájékoztatom, hogy a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok mindenki számára nyilvánosan
elérhetők a www.oek.hu honlapon .

A Kormány elkötelezett az egészségügyi ellátás minőségének fejlesztése iránt . 201 7
márciusában jelent meg az EFOP-2 .2 .18-17, illetve VEKOP-6 .3.5-17 „Betegbiztonság
növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben ”
című összesen 9,5 milliárd forint keretösszegű (EFOP : 8 milliárd forint ; VEKOP: 1,5 milliárd
forint) standard eljárású fejlesztés, melynek megvalósítása az EFOP-1 .8 .0-17 felhívás
keretében elkészülő, a beszerzendő eszközök használatához kapcsolódó módszertani
ajánlások mentén fog megtörténni . Az alapvetően egészségügyi intézmények, kórházak
részére megpályázható konstrukció a betegellátás min őségének javítását, valamint a betegek
és hozzátartozóik elégedettségének növelését célozza. Részét képezi többek között az



célozza. Részét képezi többek között az általános és speciális higiénés rendszerek fejlesztése a
kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása érdekében, valamint központ i
laborfejlesztések megvalósítása, a járványügyi feladatokat ellátó mikrobiológiai laboro k
részére infrastrukturális eszközök beszerzése.
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