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Köszönettel megkaptam a HIV fert zöttek é s AIDS betegek orvosí
adatbázisára vonatkozó levelé t.

Mind a civil szervezetek' mind a szakmai szervezetek ré szé I l több í Zben
felvet dött, hogy a Szent LászIó K rház HIV fefi Zötteket, AIDS betegeket
ellátó osztálya mellett vidé ken is lé tesüljön speciális HIV/AIDS kezelé sé re
felké szült fekv beteg osztály, illetve ambulancia. olyan kórházban' klinikárt
lehet HIV/AIDS központot lé trehozni, ahol a betegek komplex ellátásbarr
ré szesülhetnek, lehet sé g van a szöv dmé nyek teljes kör , szakszer  kezelé sé re
is. Azonban dönt en szakmai é wek alapján az ú j gondozóközpont javaslatát a
Nemzeti AIDS Bizottság 2008. augusáus 4.i ülé sé n elvetette.

A HIV/AIDS betegek é rdeké t szolgája az, hogy ellátásuk dönt  ré szben a Szent
LászI  K rház magasal ké pzett szakemberei segí tsé gé Vel töfté nik' Hasonló
szakmai felké szültsé ggel, rajtuk kí vül az országban csak kevesen rendelkeznek.
A speciális diagnosztikai é s terápiás eljárások magas költsé ge is indokolja, hogy
azokat koncentráltan, tapasztalt szakemberek a|kalmazzák. A HIV/AIDS
betegek száma é s területi elhelyezkedé se egyel re nem indokolja a betegek
kezelé sé nek, gondozásának kihelyezé sé t a sú lyponti kórhazakba' Amerrnyiben a
HIV pozití vok, AIDS betegek területi megoszlása vá|toztk, javasolni fogjuk,
hogy a szakmai kollé gium, illetve a Nemzeti AIDS Bizottság ismé telten
vizsgálja meg a ké rdé st é s döntsön arról, hogy a vidé ki esetek növekedé sé vel é s
a szomszé d országokból importált esetek miatt, mely egyetemi klinikán
hozzanak lé tre ú j HIV/AIDS osztályt.



A HIV pozití vok é s AIDS betegek számára tervezell orvos - adatbázis ké rdé s
szinté n nem ú j kelet , korábban mrí r a Civil AIDS Fórum is felvetette.

Szakmai szempontból nem tartjuk tárr-rogathatónak ilyen orvos.adatbázis lista
lé trehozását. Valamennyi egé szsé gügyi inté zmé ny köteles a kompetenciájába
tarÍ oz  esetek ellátását biztosí tani, különösen vonatkozik ez az
els segé lyrryú jtásra. Az orvosi eskü megsé rté sé t jelenti, ha valaki csak a fert zé s
veszé lyé t l való fé lelmé ben rnegtagadja a beteg e||átását, Errnek
figyelembevé telé vel ké rjtik, hogy a civil szetvezetek segí tsenek abban, hogy az
Egé szsé gbiztosí tási Felügyelet, mint kompetens hatóság megfelel  módon
tudjon eljámi a tö é ny megsé r1 ivel szemben.

A speciális lista lé trehozása a szándé kkal ellenté tes hatást Váltana kl, aZ '!orvos-
adaIbázis', puszta lé te is a veszé lyé rzetet er sí tené  az egé szsé gügyi dolgozók é s
a lakosság köré ben. A HIV í erttjzé s a kórhrí zhigié né s el í rások maradé ktalan
betafiása mellett nem jelent veszé Iyt az egé szsé gtigyi szemé lyzetre é s a
betegtfusakra sem. A civil szervezetek ké ré sé re hatóság nem jelölhet ki
oryosokat, ene nincs felhatalmazása. Az orvosok, önké ntes jelentkezé s alapjan
töfié n  toboÍ Zása' szinté n vitákat váltana ki egy-egy kórházon, vagy osztályon
belül. Mindezekre tekintettel nem javaslom az owosi adatbázis lé fuehozáSát'

Köszönöm szí ves egyiittm ködé sé t!
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