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Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Közlemény

Felajánlásra bocsátott gyógyszerekről és eszközökről

Az  idei  influenza  szezonra  való  hatékonyabb  felkészülés,  a  betegek  eredményesebb 
kezelése  és  a  kórházak  anyagi  terheinek  a  csökkentése  érdekében  az  egészségügyi 
kormányzat kedvezményesen biztosít gyógyszer és eszközkészleteket a fekvőbeteg ellátó 
intézmények részére – jelentett be Cserháti Péter, az Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkára Paller Judittal, az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat országos tiszti főorvosával közösen tartott sajtótájékoztatón. 

A  Járványügyi  Védekezési  Munkabizottság  (JVM)  javaslata  alapján  az  Egészségügyért 
Felelős  Államtitkárság  úgy döntött,  hogy  rendkívül  kedvező  áron (pl.  1200 forintos  ár 
helyett  jelképes  5  forintért)  az  egészségügyi  intézmények  rendelkezésére  bocsátja  az 
Egészségügyi  Készletgazdálkodási  Intézetben  (EKI)  lévő  „Pandémiás”  készletet.  Ez 
többek  között  antivirális  szereket  és  antibiotikumokat,  infúziós  szerelékeket  és 
fecskendőket,  tűket  és  szájmaszkokat  tartalmaz.  Az  intézkedéssel  jelentősen 
csökkenthetők a kórházak gyógyszerkiadásai.  

Az intenzív kezelést igénylő betegek ellátásának segítésére az EKI-nél rendelkezésre áll 3 
db Sensormedics 3100B nagyfrekvenciás oszcillációs lélegeztető (HFOV) készülék teljes 
tartozék  készlettel.  Ebből  a  készülékből  Magyarországon  összesen  5  darab  van, 
amelyeknek a kezelése speciális ismeretet igényel. A kormányzat az öt készülékből kettőt 
a Semmelweis Egyetem részére tart fenn, ahol a készülék kezeléséhez szükséges speciális 
szakismeret is rendelkezésre áll, 3 készülék pedig az eseti igények alapján csekély térítés 
ellenében bérbe vehető.  A kórházak az EKI készletében lévő berendezések bérlésével és a 
„Pandémiás” készlet átvételével kapcsolatosan közvetlenül az Intézethez fordulhatnak. 

Az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma ugyan meghaladta a járvány-
küszöböt, de védekezni még mindig nem késő. Az influenza megbetegedés megelőzésének 
leghatékonyabb  módja  a  védőoltás.  A rizikócsoportba  tartozó  magyar  lakosság  oltóanyag 
igényét  a még rendelkezésre álló háromkomponensű,  szezonális  Fluval AB oltóanyag és a 
még  fel  nem  használt  -  a  kormányhivatalok  megyei  népegészségügyi  szakigazgatási 
szerveinél  tárolt  -  Fluval  P  biztosítja.  A  trivalens  oltóanyagból  mintegy  félmillió,  a 
monovalens vakcinából pedig csaknem 300.000 adag áll rendelkezésre. A védekezést segítve 
az  EKI  raktáraiban  tárolt,  mintegy  800.000  adag  Fluval  P  vakcinát  az  egészségügyi 
kormányzat  felajánlja  civil  szervezeteknek  azzal  a  kéréssel,  hogy  az  oltóanyagot 
jutassák el a szociálisan rászoruló személyeknek vagy akár a határon túli területekre. Ez 



a mennyiség a tavaly térítésmentesen igényelhetett készletből maradt meg, amelyet egyébként 
a háziorvostól most is bárki – nemcsak a rizikócsoportba tartozók – kérhet. A felajánlással az 
a  célunk,  hogy ne  megsemmisíteni  kelljen  a  készletet,  hanem az  az  egészség  megőrzése 
érdekében felhasználásra kerüljön.

Ezzel egyidőben az előző kormány által a gyógyszertári forgalmazásra szánt influenza elleni 
Fluval P oltóanyag beszerzésére lekötött EKI-ben tárolt OMNINVEST készlet felszabadítását 
az Egészségügyért Felelős Államtitkárság jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy a térítésmentes 
oltásokhoz beszerzett Fluval P oltóanyagból jelentős készlet, az évi oltási szezonra legyártott 
trivalensből pedig 500.000 adag még rendelkezésre áll,  járványügyi  szempontból a készlet 
felszabadításának nincs akadálya.

Az  ország  egész  területén  terjed  az  influenza.  Az  elmúlt  héten  28  400  beteg  fordult 
orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az előző héthez képest nőtt a gyermekek érintettsége 
és  kétszeresére emelkedett a kórházba kerültek száma. A harmadik héten influenzaszerű 
megbetegedés  miatt  158  embert  ápoltak  kórházban,  közülük  27  beteg  intenzív  ellátásban 
részesült és 14 főnél vált szükségessé gépi lélegeztetés. 
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