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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Újabb milliárdok uszító plakátokra, az emberek 
gyógyítására meg nem telik. Rendben van ez így? " 

Tisztelt Miniszter úr!

Az elmúlt hetekben az SMA betegek gyógykezelésének elutasításáról szólnak a hírek. Az SMA a 
leggyakoribb, ún. ritka betegség, genetikai eredetű izomsorvadás.

Az első és eddig egyetlen kezelést 2016 decemberében engedélyezte az amerikai gyógyszerhatóság,
2017 júniusában az EU-ban is elérhetővé vált.

Az engedély a gyógyszer minden típus és minden korcsoport számára hatásosnak bizonyult. 
Minden érintett betegnek ugyanaz a problémája, egy fehérjéből nem termel eleget a szervezete, ez a
kezelés a fehérje termelését emeli meg, így legrosszabb esetben is megakadályozza az 
állapotromlást.

Magyarországon jelenleg a NEAK információi szerint 38 gyerek kapja a kezelést. Rajtuk kívül még
30 páciens vár kezelésre, 20 gyermek és 10 felnőtt. Ők azok, akik a prognózis alapján várható 
élettartamot már túllépték, sokan 10-20 évvel is akár. Ők azok, akik a szükséges kezeléssel még 
hosszú éveket élhetnének, de anélkül egyre csökkennek az esélyeik!

Mivel az EU-ban nem egységes a gyógyszerek finanszírozása, különböző országok különböző 
finanszírozási modellt követnek: eddig 11 európai ország minden beteg számára elérhetővé tette a 
kezelést.

A kezelés lassan 2 éve létezik, így mostanra rendelkezésre állnak olyan publikációk, melyek a 
kezelés hatékonyságát támasztják alá, illetve melynek hiányára hivatkozva elutasította őket a 
NEAK. Ezeket én is elküldtem az illetékeseknek.



Egy beteg első évi kezelése 138 millió Ft. A “kimaradt” 30 beteg kezelése így összesen 4.14 
milliárd Ft lenne pluszban. De figyelembe véve azt, hogy 38-an már kapják a kezelést, és a második
évtől a költség a felére csökken, nekik már csak 69 millió kell évente fejenként - így azonos 
keretösszeg mellett is 19 fővel bővíteni lehetne a kezeltek körét, a plusz 11 fő pedig már kis összeg 
lenne ahhoz, hogy minden egyes kezelésre váró magyar SMA beteg megkapja az esélyt a 
gyógyulásra.

Úgy gondolom, hogy a magyar honfitársaink gyógyulása sokkal fontosabb, mint a kormányzati 
propaganda! A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra szánt 
közel 30 milliárd forintból kicsit több, mint 4 milliárd forint átcsoportosításával segítheti a 
kormányzat az érintett betegek gyógyulását. Biztos vagyok benne, senkinek sem hiányoznának sem 
plakátok az utak mentén, sem a konzultációs levelek, viszont ez az összeg 30 tisztességes 
állampolgár életét menthetné meg! Költségvetési módosító javaslatot nyújtottam be az ügy 
érdekében, bízom benne, szorult a kormánypárti képviselőkbe is annyi emberség, hogy ezúttal a 
pártérdekeket félretéve szavaznak.

Kérdezem tehát, számíthatnak az SMA betegek a kormánypárti képviselőkre? Támogatják a kezelés
térítésmentes biztosítását?

Köszönöm válaszát!
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