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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: "Miért nem biztosítja a Kormány, hogy legyen elegendő 
K-vitamin, ami szükséges a gyermekek fejlődéséhez? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Nyugtalanító hírek érkeztek az elmúlt hetekben a hazai egészségügyben fellépő Konakion-injekció
hiányáról. Ez a vakcina biztosítja az újszülöttek számára az elengedhetetlen K-vitamin szükségletet,
ami  a  véralvadási  faktorok  termelődését  segíti  elő.  Hiánya  súlyos  egészségügyi
következményekhez, nem ritkán akár agyvérzéshez is vezethet.

Én  értékelem,  hogy májusban  az  Országos  Gyógyszerészeti  és  Élelmezés-egészségügyi  Intézet
5000 doboz injekció beszerzéséről gondoskodott. Ennek ellenére néhány héttel később ismét azzal
volt tele a hazai sajtó, hogy ez a mennyiség hamar elfogyott és csak az elmúlt napokban érkeztek
olyan hírek, miszerint sikerült ismét nagyobb mennyiséghez jutni.

Tisztában vagyok vele, hogy a hiány okát gyártási nehézségekben kell keresni. Ez azonban nem
lehet  kifogás  a  késlekedésre  egy  olyan  fontos  kérdésben,  amely  gyermekeink  egészségét
veszélyezteti. Elfogadhatatlannak tartom, hogy az újszülöttek életét kockára téve idáig halogatták a
probléma megoldását. Sem pénzügyi, sem egyéb technikai ok nem magyarázhatja, hogy a magát
családbarátnak  tartó  kormánynak  csak  ekkora  késedelemmel  sikerült  a  foglalkoznia  a  helyzet
rendezésével.

Belátom, hogy a dolog nem nyújt lehetőséget olyan milliárdokat felemésztő óriásplakát-kampányra,
mint amit a családok támogatása ürügyén, valójában a saját maga fényezése érdekében folytatott a
magyar kormány. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy ennek a fontos oltóanyagnak hiánya többé
nem forduljon elő.

Ezért kérdezem Miniszter Urat:



Megfelelnek-e  a  valóságnak  azok  a  sajtóban  megjelent  hírek,  miszerint  sikerült  nagyobb
mennyiséget szerezni az injekcióból?

Mi volt  pontosan az akadálya annak,  hogy az ampullák beszerzéséről  nem tudtak időben
gondoskodni?

Mire számítsanak az aggódó édesanyák, meddig lesz elegendő a jelenleg beszerzett készlet? 

Várom megtisztelő válaszát!
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