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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen további intézkedéseket tehetünk a járvány 
terjedésének csökkentése céljából? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ma november 9-én Miniszterelnök Úr komoly szigorításokat jelentett be a koronavírus terjedésének
megfékezése végett, melyek jogosak és időszerűek voltak.

A járvánnyal kapcsolatban számos kérdés maradt nyitottan, melyeket szakmai, illetve állampolgári 
megkeresések alapján teszek fel Önnek. A tájékozottság, a megfelelő információk megnyugtatják az
embereket, illetve a szakmai működés is zökkenőmentesebben zajlik, ha egyértelműbbek az 
utasítások, tényszerűen ismerik a szakemberek a lehetőségeiket, illetve a szakmai protokollokat.

Mivel a Népjóléti Bizottság ülésén nem volt lehetőségem a kérdéseimet feltenni, ezért kérem 
szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

Tervezik -e bevezetni ismételten, minden korosztály számára elfogadhatóan a vásárlási idősávokat?

Miért nem történik a szlovákiai országos teszteléshez hasonló átfogó felmérés, ha Magyarország 
annyira fontosnak látta a feladatot, hogy a kért 50 helyett 200 egészségügyi szakembert, 
orvostanhallgatót küldött a szomszédos országba?

Tervezik -e bevezetni az iskolákban, illetve a munkahelyeken a lépcsőzetes munkakezdést, a 
reggeli, illetve délutáni zsúfoltságok elkerülése végett?

Van -e a krónikus betegekre (külön a gyermekekre, külön idősekre) is kidolgozott protokoll, 
intézkedési terv a vírusra vonatkozóan? Illetve terveznek -e bővebb tájékoztatást nyújtani, illetve 
szabályozást kidolgozni a háziorvosok, az oktatási intézmények számára?

Lehetőség lesz -e rá, hogy a szülő saját belátása szerint kivegye a gyermeket az iskolából, hogy 



magántanulóként, otthonról végezze a tanulmányait ideiglenesen, ha például a családban krónikus 
beteg van?

Mi a hivatalos protokollja a karanténnak, ha kontaktkutatás hiányában egy családból egy szülő vagy
egy gyerek, több testvérből egy megbetegszik?

A legfontosabb feladat a Covid-specifikus osztályokon túl a háziorvosokra hárul. Mint tudjuk 562 
betöltetlen praxis van az idei októberi adatok szerint. A diagnózis, a tesztelés, a terápiás gyógyulás 
területén hatalmas szerepük van. Hogyan kívánják a hiányokat pótolni, illetve milyen extra 
támogatásokat kapnak (védőfelszerelés, anyagi források)?

A hetekben a Nyíregyházi kórházba segítséget kértek a háziorvosoktól, az intenzív osztályra. 
Hogyan tervezik az átcsoportosításokat, hogy ne szenvedjenek hátrányt a háziorvosi és egyéb 
szakorvosi praxisok?

Magyarországon minimális mennyiségben érhető el mind a 3, mind a 4 komponensű influenzaoltás.
Lehet -e valamiféleképpen a z oltások hozzáférhetőségének lehetőségét, az vakcina mennyiségét 
növelni az országban?

Ha ma Magyarországon a járványhelyzetben valaki bármilyen oltást kap, akkor megelőzi -e covid 
teszt, mivel nagyobb a rizikója a szövődmények kialakulásának, ha bármiféle betegsége van közben
egy páciensnek?

Elérhetőek lesznek -e az összes beteg magyar állampolgár számára a gyógyulást elősegítő 
gyógyszerek, terápiás módszerek (fluvoxamin, favipiravir, remdesivir)?

Lesz -e kidolgozott pontos felhasználási protokoll az antivirális szerekre vonatkozóan?

Mentők kapacitása a végét járja, sokszor nem csak a tesztvétel késlekedik, de számos esetben 
előfordul, hogy egy baleset, egy valóban sürgős esethez nem érnek ki kapacitás hiányában. Hogyan 
lehet bővíteni a kapacitásokat, illetve milyen egyéb módon lehet a Mentőszolgálat hátáról levenni a 
terheket, átcsoportosítani a feladatokat?

Hogyan tudják a teszteléseket, illetve laborok kapacitását növelni? Tervezik -e, hogy a 
szabadkapacitású magánlaborokkal megegyeznek a megfelelő mennyiségű és időben elkészülő 
tesztek érdekében?

A halasztható, nem sürgősségi műtétek esetében a várólisták elkerülése végett milyen alternatív 
intézkedési lehetőségeket lehet bevezetni.

A kórházakban, szociális és egyéb egészségügyi intézményekben hogyan oldható meg a teljes 
szeparáció, hogy a betegség ne terjedjen át más osztályokra, ne veszélyeztesse a krónikus, 
legyengült betegeket, időseket?

Idősotthonokban hogyan lehet biztonságosan megoldani a covidos betegek elhelyezését, a 
lélegeztetett betegek teljes szeparációját, mind a többi idős ellátott, mind az ápolószemélyzet 
részéről?

Hogyan történik a szociális intézményekben a dolgozók és bentlakók folyamatos szűrése?
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Hogyan oldják meg a lélegeztetőgépek működtetését? Az orvosi, egészségügyi hátteret miként 
tudják biztosítani az idősotthonokban? Milyen felkészítést kapnak az ott dolgozó ápolók, a 
szakemberek?

Milyen szigorított szankciók járnak a vírustagadóknak? Milyen büntetés jár annak, aki szigorítások, 
a maszk használat, a karantén ellen uszít embereket?

Hogyan tervezik anyagilag támogatni az önkormányzatokat, hogy megfelelőképpen tudják ellátni, 
segíteni fokozottabb terhelés mellett a rászorulókat, a járvány által érintett időseket, krónikus 
betegeket?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Hohn Krisztina

(LMP frakció)

Budapest, 2020. 11. 16.
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