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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 lehet előre készülni elegendő K-vitaminnal 
az újszülöttek és csecsemők részére?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt hetekben egyre többen figyelték aggodalommal a hazánkban kibontakozó újabb 
gyógyszerhiányt. Ahogyan az a gyermekkori oltásoknál már menetrendszerűen lenni szokott, újabb 
hiány borzolta a kedélyeket az édesanyák körében. Most nem oltás, hanem a szájon át is adható K-
vitamin (gyártói nevén: Konakion) vált villámsebességgel hiánycikké.

Ez nem csak kellemetlen és sok szülőnek aggasztó, de azért arról is árulkodik, hogy a 
családvédelmi intézkedések évében éppen a forgalomban lévő gyógyszerekre és azok készletére is 
rálátással és ráhatással is bíró állam nem áll a helyzet magaslatán. Tekintettel arra, hogy a 
születendő gyermekek száma akár várandós gondozást is végző állami ellátókon keresztül havi 
bontásban is jó előre megállapítható. Így minden bizonnyal nem érheti derült égből 
villámcsapásként az ellátást szervezőket a születések száma, és így az újszülötti K-vitamin 
profilaxisban részesülők száma. Szintén nem nehéz megbecsülni azon gyermekek számát, akik 
anyatejes táplálásukra tekintettel még hónapokig kapni fogják a K-vitamint.

A kialakult helyzet – azaz a K-vitamin gyors hiánya- azt tükrözi, hogy mindazok, akik a 
biztonságos gyógyszerellátásban érdekeltek egyáltalán nem kezelték jól az ügyet.

Ez pedig a családoknak fájt a legjobban. Az aggodalmon túl sokszor az alig 400 Ft-os fogyasztói ár 
sokszorosát, akár 6000 Ft-ot is kellett fizetniük a fontos vitamin megszerzéséért.

Úgy gondolom, a Családok Éve után pont az újszülötteket és csecsemőket érintő ilyen hiány 
kellemetlen a Kormánynak.



Tisztelt Miniszter úr!

Mindezekre tekintettel kérem, hogy az alábbi kérdésekre szíveskedjék választ adni:

Miért fordulhat elő, hogy a családvédelmi akciók évében pont a családok szeme fényei miatt kell 
aggódni gyógyszerhiány miatt? 

Lesz –e személyi vagy hivatali felelőse ennek a hiánynak? 

Tervezi –e a Kormány, hogy biztonságos gyógyszerkészletezést vezessen be, hogy sem gyermekkori
oltásokból, sem más csecsemőknek, vagy gyermekeknek életfontosságú szerekből a jövőben ne 
alakuljon ki óriási hiány? 

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. június 27.

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György

Jobbik
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