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Az áIIannol*ári j o8olr"o rsztgy Ié si biztosának

az AJB'3l44/20l0. számú  ügyben

El adó: dI. Kussinszky AIikó
dr' Lápossy Attila

Az eljárás megindulása

A Társaság a szabadságjogoké It (TASZ) munkatfusai fordultak Hivatalomhoz a HIvpoztlIv szemelyek terüJeti gondozásának megoldatlanságával összelüggé sben' A TASZ általteleÍ .onon megkeresett öt megye é s öt budapesti kerület b r. é s nemibeí e.g gondozói vagy nem
::11.:^j::1:]"jTódosí táslol. 

vagy mrir lallottak róla' de sem szatnaiia!, sem technikailagnem Keszú ]tek te] a HIv pozitiv szemé lyek gondozásií .a. Kifogásoltrik, hogy a jogszabá}
vé grehajtása é rdeké ben nem születtek meg a szüksé ges rent1elkezisek' ne; tetté k meg a kell 
:::1,:.o::.l<::] ,u'". tu]menóen. állaspon1jrrk szeriit u Jog."ut.ii| i y"i."n tiuu r,ugva,u
I:::1]:em 

a ||(alm,1z+ ).s:rül. a legmagasabb szit.tü testi é s IelIi ege57seBhe7 ! alö jog a nemlovarosl vagy ano| lá\o]abb lalo HlV fenöZöIle( eseteben. lrjszen rov;bbra \em ludj;L a
l*:|"|y.*l.': legközeJebb esö heJyen igé nybe veru1i a szüksé ges oorgaituú .t. Mindezeke.eKlnteneL ln(l]tváflyoztiik a RendeIet szabályai hatályosulásának vizsgá'tát, illetve ajelenlegiheiyzet . álláspontjuk sze nt alkotmií nyosan visszás voltiának megaTtapitÁat
' .. '.T:kin'"ful arra' hogy a beadvrí nyban foglaltak aiapján 

-felmeriilt 
a jogállamiság

:]::1"]^"l"'''.':li:: l9s!i1in'seg követclmenyrvel. vatuminr a HlV pozltiv beregek
l:'g^11c.1..1"i :1]"1" tesrj,é < IelL'i egé szseghcz r aló iogával IapcsoJatos visszáiság gyanú ja. azallafipolgan Jogok orszaggyllé si binosáro| szo|o lC)oJ é Vj LIx tör\é ny tobLv') lo' ! (2]belezdese alapjár hiratalból r iz'gálatol ,nditottam é s lájekoza|ást ijn.. u .,.,,",'lmmuni|anyos tljnetcsopolt kialakulását okozó feÍ  zé s terjedé sé nek megel zé se é Ideké bensztiksé ges jnté zkedé sekr l é s a szÍ tr vizsgálatok elvé gzé sé nek rendjé r l s;óló 18/2002' (xI.
?j:l...,.:|:' 

rende]etben^kijelöLt gondázó helyek 
-vezet it l' 

uaiami.,t az orszagos tisztiToorvosloI es a nenlzcti eró[orrás minis,/|cnUl.

A megállapí tott té nyállás

1.20]0 januar 1.jé n hatá]yba lé pett a szelzett iÍ rmunliányos tiinetcsopoÍ  kialakulását okozóIenozes IerJedesenek mege]ózé se é Í deké ben szüksé ges inté zkedé sek l é s a sz r vizsgáIatok
:]]:9i:.'1Tr 

rendjé röl. wóló t3/2002. (xII' 28.) "EszcsM 
."na"ú i 1u tu.lutixt*. n.;

::::'::.:,,, \:|| 
szet|nt uz oLldiqi ké t i té zmé nyhez ké pesl jelefi[ sen megn tt a gondozás

veg:csere k]eÍ ÓlI i4té zetek száma, amellyel jogszabályi szinten lehet vé  vált a tedletigondo:ás'.A kije]ölt gondozóhe]yek (összesen 43 r1b) vezet inek többsé ge ennek el]ené remegKelesesemre adott va]aszában ar.ól nyilatkozott' l]ogy a gondozási feladatokat ellátni nemtudják, je]lemz en nen kaptak szakmai ielkeszitesi es iiecí nitui tti.u.Jny"t ."* uaottut'Több inté zet egyáltaliin nem kapott el zetes é rtesí té st a jog.'uuary -oá;.í iá.'í ,ól, a MagyalKözlönyból é rtesült csak róla amak kihjrdeté sekor' i.gy *á nyiir móajok 
"lo"et.,í tlké szülé sre.

. A szerzett nnmunhiányos ti]nelcsoport kjalakulását okozó
5lük.é tses in?/kedeskrd' es d 5Züló' i lsgá]dIok e'vé !7esenek
rerde|e' Todo\í l l .aról 9/ó|ó.Ö 200o (xl l '  22'] LiM'e'|{je el

ferlózé s t€rjedé sé nek megelózé se é .deké be.
'€ndjé ról szóló 18/2002. (XIl.28.) EszcsM



2. Az orszógos tisz.ti Í  Ó'.voj megkelesé semre következ k l tájé koáatott:
A R. módosí tásáról a kotrcepcióalkotás.2oo9 februárjá|an kezd dott neg. 2009.februrí r é s október között az országos Epiderniológiai i<o"poni.1ónr; turoouo'ohátté í anyagokat biztosí tott az akkori. Egé szsé gigyi vri.i.?te.i.''-.i.'j.".i etvegzett ltlv-sz r vizsgálatokról' illetve azok t.alrcegvonz"atirol' A' Ee;.;;g;;;ii"I;"iszté rium 2009.marcius 23-án a R. módosí tása tágyába! ké szüh elok]é sziteJ iJrvezeiet az oru-natmegküldte. mel1et az oTFl 'toei Fdoszú lya. az o*'ás"" $id;;;"ü;iJ[o'pont' vatamintaz oTH Jrirványügyi Fooszta]vának szaknai á1lásporriját a'upur 

"Ju".. 
aiaorgozott majd aminiszté riumnak megküldött' Az országos tisái f otvos tudomdsa szerint a rcndeletbel,ezeté se el tt haÍ ástanulmóny ]\em ké szült.

Az országos tiszti f orvos 201a' januór ]5-é n kett levelé ben felké ite az oEK,\a|amlnt az országos szakfe|ügYe]cti Módszertani Kozpont 1oszú rj ioigazgatojat a R.modosltásanak zökkenornentes üevezeté sé hez sziiksé ges inté zkedé s"k áegtetetere' ittet.',e afelté telek rende]kezé sre állásának 
- leelienorzeJei 'q ;t''l;;,é .#".N.pegé szsé gügyiF oszjiilájóJ az.oEK 2olo februá!ában kapott r"rt".".t -.", r]ogv ,"jrje Í et a renaetetbenne\esilen bo'- es 

'nemibeteg gondo7ókban ia r.,rábbiaxbarr:.B\ö,.u-üiv,ntos ,",-ut.,"ndoLgozo szemé ]}ek számát' akik Í é szt vettek counseiling2 tu"rárya.on, é s Jáí asak apat[erkutatásban' A felmé ré s alapján a rendeletben nevesí teí  42 nNé -ueí u zoro' -a.ciu.iá]lapot szerint 1.l8 f  dolsozoti a 'HIV/AIDS .*a"."J^-."*t.ji iií e 'ouuu,t-, .nmellé kálásban)' 95.en voltat coutselling tarrÍ blyamon (ebMr is-;" í e.)".i"lül)' é s 147.enj{irtasak a parherkutatásban' A {elnré ré st követóen az ox r*at"" l"r"'t" a mlnlszté Iiumftlé : h99v- -a szemé lyi felté telek m€ilett -ily* 
"ey;b 

.i"p""liaiot*1)u*..g.."r 

" n'módosí tásiinak vé gIehajtásához' Az oEK r"r-e.e."itol [i.'tiiil."i;;;;;'k i  t o ..i.";u.abuné s áprilisában ké szültek el. inelvek tartalmaztií k azt is, hogy ,i ,"ia"u. i tu' januar ]-jeíhatályba lé pteté se korainak iizonyult'. 
. ntve| "t BNG-k.' s)e -6i, 

.ii,e),t 
Jelté Í etei, é 5Ioboratoriuní  hótteré neA teIn.:re:irá )00a-btn ncm kctult sor

'.' , 
E1kóvet en az országos tiszti f orvos a Né pegé szsógügyi F osztály 2010. ápriiisimegkeresé se a]apján eirendelte. hosv az' ANTsz itleteiel intez.elJl,a regioniis szaketiigyelof.jorvosok belolásával a a2 krjelJit BNG.ben soron kí 'iili 

"1l;; .;jí ;;üassanak ]e' Aze]len rzé s cé lja annak megállapí tása volt' hogy a kÜelölt BNG inté zetekben a HlV felt zött
1fu"9P:j". szemé lyek gon(lozás'ihoz' a .fertozorté k arr"p".."'"iá.a"J r"het sé g sze.intikorai fe]ismeré sé hez szüksé ges szemé ]yi (orvosok é s .'"i;;i;;"ók ;;;;, kepzettsé ge é sjrí Í assága) é s tárgyi, valamint szakmai kömyezeti felté telek reidelkezé sre á]nak-e, különöstekintettel az immunrendszer állanotának i.na,."... 

"tt"no.'Js"te'' 
sJr;t.seges altatanos,szerológiai é s speciális laboratóriumi. (cD4tsejtszám, CD8 sejtszám é s egyé b 'l..sejtek

megiratározása, stb'), valamint a klinikai vizsgaatót elvjgzesenek üi"to.itailu. a, 
"u"oo.,e.so.an. \'izsgá]ták a gondozás alkalnávil keletkeiett 

"ge.'Jgü!'i dotu."nta"iotmegÍ é lel sé gé t is, valan nt azt is. hogy 
,a' speciális lauoratZrirr.i v'i.'sgraatokat milyengyakorisággal kerjk' hová. meLvik lrbo.atóriumba kiildik, é s milyen jogosultság alapjifu'vjzsgálrák továbba azr ;s, trogy á ujelciIt gondozókban rendelke'é s,e allnaf,-e u gonaoza"hozszüksé ges szakmai szabalyoiok, á módszertani ,levé l, illetve az tnieko'logiai szatma;Ko]|é gium álta] kiadott szakmai protokoll-.Az aNrs2 '.gi*ari 

'io.i')ö 
a.a ueg""u|elmé res eredmen1eröJ 2010' majus j1-en iajeLoztaIrák d minii., teriumot'

Az ellendrzes alapján összessé gé ben a kö\ et|ezoket állaoironá| mec

László Kórház Rendel inté zet é s; sE STD Centruma kivé telé í el tanitnentex aMfert zottsze,n'é ly go.ndozasa nem töfté ní k' A gondozók a feft zötteket. 
"."[ 

;; .;;; i. vefiiÍ ikálásautáni gondozásra a fent ]rivatkozoí  ké t inté Zetbe i.á"yí tjái, ;ili;;;ik a té nyleges

;*J::ffi::* 
kjfejezé s itr olyan speciális tanácsadást jelent. amelynek cé lja a HIV feÍ ózé s terjedé sé nek



gondozást' melyhez helyben adott aZ ehhez szüksé ges va]ame.nyi felté 1el, beleé tve aZinrmurrrendszer állapotának cllen rzé sé hez szüksé ges speciá1is laboratóriumi vizsgálatokat. ASE S'l.D Centruma eseté bel czcket a vizsgálatokat ; sE I. számú  Pathológiai Klinikáján
biztositj ák.

2' Az eddig cenÍ .alizált HIv ellátás miatt a b Í gyógyász szakrna a HlV sz ré sen
!1xtit ;,yt 

kevé s, ]iivetelle] foglalkozott a bctegek góndozásával' Nihcs egysegesen
euoqc|.lott, a g()ndozók Í blddaraiÍ  é 5 kpmpeí e]\cí a szintjé t meghatározó szakmai siabtií yozó,
,nódszefiani /evé l. Az Intbkto]ógjai szakmai Ko]]é gium által-kiadott szakjnai p.otokol] nen1
uta] a Bondozók feiadatira' a gondozók egy ré sze nem is ismeri'

''3, Á yonatkozó jogszabaly hatályba lé pé se el tÍ  neü í örté nt meg a kieldtl BNc-k
szemé lyzeté nek szakm.ji felkeszí té se' í ú jé kozlatósa' A gondozók egy ré szi nem rendelkezik agoru1ozáshoz szüké ges szemé lyi é s tú rg/i í elté telekk;t' A felada:i elvé gzé sé hez a dotgozók
keves tapaszta]attal vagy tapasáa]attal egyá]talán l1eln rende]kezrrek, sok helyen nincsencounsellingben (tanálsadásban) jártas munkatií s' felké szüIt szakszemé lyzet

4' A gondozók száafua üem tisztázottak a gondozáshoz szüksé ies szakmai feladatok,
kompetenciák. mint

- a TIIV 1é í  zött betegek gondozása solán rnilyen áItalános, szelológiai. é s speciáis
laboratóriirmi stb' vjzsgá]atoka kell a pácienseket küldeni' milyen lyakorisággal é s
melyik laboratórium Í bgadja a levett n1intákat. továbbá

. a gondozás eseté n a speciális laboratóriumi vizsgalatok elvé gzé sé nek a helye, a
száIlí tás módja' eredmé nyek visszajuttatása. é s azok é Í é k;lé se, Í lnanszí rozási
ké rdé sek.

- mikor sziiksé ges é s kell a beteget átirányitatli az Egyesí tett szent István é s szent
László Kórház Rende] inté zetbe' illetve mikor a SE sTD centrumába-
5. A gondozók sztné LÍ a a speciális szerológiai é s immunstátusz felmé ré sé re

(CD4+seitszám' CD8 sejtszán é s e$'é b T-sejtek meghatfuozása' HIV kópiaszám
meghatározás) alka]mas laboratóIiumi hátté r a kozé p-magyarországi ré gón kí VüI más
ré gióban, regionális szinten nem biáosiloE'

' . 6. A fenti plotokollok, eljrí rásrendek hianyában nem ké szültek e] a megel sí tetten Hlvpozití v betegek gondozáshoz szüksé ges dokumentációk.
7' A megfelel  adatvé delem kialakí tlásahoz é s biztosí tásához nem ké szültek elajogi é sgyakorlati szabályozók' Az arronim szüré sek kivilelezé sé hez a regionális b rgyógyászat

szakfelügyelet álta] a szüksé ges tájé koztatók országos szinten tiikt dtek' de ei nem
helyettesí ti a HIV pozití v betegek gondozáshoz szüksé gÁ szakmai anyagokat'

Az egyezteté s el segí té se' a szakmai protokoll, valamint az ellátáshoz sziiksé ges
szemé ]yi, láIgyi é s szakmai kömyezeti, a speciális vizsgálatokat biztosí tó labontóriumok, az
adatvé delmi é s finanszí rozási felté telek meghatározás4 é s ennek alapján á hiányzó felté telek
miel bbi pótlása é rdeké ben az oTH szaknai fuegbeszé lé st kezclimé nyezett az országos
szakfelügyeleti Módszertanj Központ, az é rintett szakfelügyeló f orvosok' az oEK' az
Egyesí tett Szent István é s Szent Lász|ó K 1ház Rendel inté zet, az orH Jrirvanyiigyí
F osztálya ré szvé telé vel' A szakmai egyezteté sre 2()]0 jú nius ló-án az oTH í ivatalj
helyisé gé ben került sor. Az egyezteté sen elhangzott megl laú tásokól é sjavaslatokól ké szült
teÍ vezetet a ré sztvev  szakmai szervezetek vé lemé nyezté k, me]ynek solán az Egyesí tett Szent
István é s Szent László Kórhráz Rendel inté 7.et ké pvisel i é s az oEK továibi vé lemé nyt
folmált,. melyet a megál1apodás é I1eln]é ben aZ egyezteté s valamennyi ré sztvev jé l;k
*"c|:J*:| A kiegé szí t  vé lemé nyben foglaltaklak eleget té ve az egyezÍ eÍ es anyagáI
megküldté k Í ováb.b'á az Infektológiai Szakrrrai Kollé gium eln<;ké nek é s M ofszagos
infektológus szakfelügyel  f orvosnak is vé lemé nyezé sre. Emellett a Plussz Egyesüietei is
tájé kozlafták a felmé ré sr l' é s a szakmai eqYez1eté sl l.



A szalima; szeryezetekt ] beé tkezett válaszokat követ en ké szí tett megállapí tásokaté s a lrelyzct megoldására. va1trmint a R. nrodosí tására tettjavas]atoiiartai-o'o - tisszcrogtatot2010' szgptcmber 24-é n továbbí tották a mlnlszté  um |elé
Az egyezteté sek soÍ án az alábbj megál]apí tások rögzí té sé .e kertllt sor:), Sziiksé gessé  é s id szer vé  v:ilt iz ejclig ccntrJlizáltan. suJai".ti 'nteznreny"tu.nvé gzett 
''gondozás lelret sé g szcrint regionáiisan -*t,a?. r'iJi"j''ekben töÍ óí  decenr-,rlizalasa.

' ,2,'A reudeietben kiielölt negyci BNG-k a gondozásra kije]öié siikt l a felmé ré sclvé gzé sé ig eltelt idószakban nen ]Lrcitak fe]ké sztilni' 
" 

.'"t.j.'i'^.avi, tfugyi é slaboratóriumi) valanrint finanszí rozásj fulté telek n"- t"itiii"t.tá"tit jJil'e. u' 
"gy"a"te.ré szlVeVói2 l'ö,,eljö\öber enr.ek pótIasira nenr js IaIrak Iehetöscgel'

J. A H]V Í ertózött szelnelr,ek gondozásálroz elengedheteilen fe]lé tel' hogy a szakmaifeIadatokat aHIV'betegsé g e|/í táú bon is'já as szakoí vos lássa el' A gondozás egyik legfiibb
:::1.'::1"1T*J,o*1áte.'hogy 

a speciális immunológiai (sejtlet.'ioi.u.tl.l.,,.g.irutot;. e.
].:.':]::'] l .l':, vl].usmennyrseg meghatározás. HIv gyógyszer-rezisztencia ;é ré s, ijIVsubI]pus meghatálozás) vizsgalatok eredmé nyé nek kompiex ;Ité kelé se alapján _ mikor ketl a'fert zóÍ Í  szemé lynekÍ etajántini a konbí nátt 

',",,", í í i.i)í i'i''9L9é 9 q,'PJal

^. 4. Jelenleg a gondozási é s kezelé si feladatokat a szent Lász]ó Kórházban
:IY'::9'T:I."-"-!Í * KizáróLag szüé si é s gondozási feladatokat lat 

"i u ií s t.o c"nt.nru'J|Ul Uo'gyogyaszoK vegzrk a uondozást, azonban kezelé sle a HIv fert zötteket a szentLászIo Kórhába irányigat' auüan a ké Idé sben, hogy mely szalcrna kepNisel i kipesek ellátnia gondoziisi feladatokat az é rintett 
. szakrnák ,ián"ui t.otteglu,l'inak áta.pontja 

"1té ,egymástól. A B r-é s Nemibeteqsé sek Szakmai Kollé giuma iei.-""y" i'".','. u o"."ggondozását. hivatkozva az SF STD óentnrmára - a kialakitandót sTD centrumokban az errefelké szí tett b Igyógyász szakorvosok ké pesek ellátni. u,'ur' r,ogy- u' rirv í elt zöttekantiretovirális kezelé sé t, a keze]é s decerltrálizáhsának meglalositásig' toübbra is a szent
!T''ió 19*::k.\ll vé gezni' Az Infektolóliai s""k-"i L"ii;;j;-;t?g;inir 

"gyon."* .,i::T:::-^',Í :'9-"!"'.x1 !"q' :, HJu pozitiv betegek gonclozáia é s kJzelé se inté ktológus

üil:i:#.ilJ .Jiffi'"T ".?Tff: ffi :*fi"jhlil'r.i::11l.:í :ffi-"Tn#?*.1
szervek]'el kapcsolatosak, ig1 a kialakú ó tiinet együttes é sz]elese' Jrt.keje"e es eltatásainfektoIógiai felkeszLiltseget l gé nyeJ.
. '' 5 J"'á!b] problé mát jelent' hogy a gondozáshoz szüksé ges speciáiis laboratóriumivizsgálatokat jeienleg centtalizá]tan. Budapesten 

"gv 
r."iy".. - 

...aITa 
szaKmalminimumfelté telekkel' kapacitással é s finanszí roiással rendijkeza í ijeiolt laboratonum vogzi.Az egyetemi laboratóriumok nem rend€lkeznek a speciális r"'u"."ioii.-i vizsgálatokelvé gzé sé hez megfelel  szakmai é s fi nanszilozási Í é lté telekkei'

' ' ,!'z öss::'.oqlaló alapják a regisztrdlí  H]I, felr zÓtÍ ek szána 900 f , yé Ihet en mé gninináIisan 30a fen zití  sze é ]ynei lenne Sz:at,'sige áltapotánalt fetmé ré 'site é s Jotyamatosmoni't.,rozására. A l'enti betegszám megté let  eilatasara u j"l"ni"gi- b"t"g.'.i*ot, uszakké pzett szemé Iyzet szár,u é s annak uú npól]ása. a laboratóriuriri t"p"?,a."t tigyelembevé telé ve]. az é Iintett szalirnai szeNezeÍ ek az alábbi e]ké pzelóst Vrázolták fel:
' Mindké t szakma ké pvisel i egyeté Í ettek abban' hogy a megyei BNG-k heiyettelts,en.!ó l1nry a harom egeltmen pé csi' r1ebreceni e,-.'"g"áij. is-í g;',;gat.au,anr1itiszalgó|latön.ú | killlakiloki a gandizási Í é ladatokat ataá  "n,,ií otát. a szakmaitapasáalatok szerfult a nagyszámú ' de kis szakellátó-r'"ly.*"r 

"rr""ilií "n 
a gondozrí segyetemi centrumba tölté n  szelve7é sé vel a betegek jó é letmin sé gé nek hosszú  tá1,úfenntartásaje]ent sen növelhet . AZ egyetemek lemé "nek ké peset u i"|o-"áJo iao. t"rtl ugondozás &lté teleinek kialakí tására. a szakké pzett szemé ly)et, u nilitui e" luuo,uto.iuÍ ni



hátté I meqfelel  szintri folyamatos biaosí tására' A kialakí tandó Centrumok Í .elté teleivonatkozásában azonban a vé iemé tryek elté rnek.
..' . . A B r-é s Nemibetegsé gek szakmai Kollé gium javas]ata sze nt a ké t már mú köd kijelöit inté zmé ny. a SZen1 László Kórház. é s u sp iro c"nt.u'no ,n"rr"n ú jabb sTDCenhumokat kellene kialakí tmi, ahol €ne felké szí .ett lorgyagyriszok az lniektológüsokközremuködé sé ve| csak a gondozási lbladatokat ué g."né k:,A.,ó";;;n]Jk mrikodé sé nekalapvclo Ieltelelelre Jav3s]atot is adtak' A HIv Í 'ertózöttek antiretrovirális kezelé sé t továbbÍ ais a szent Lász]ó KóÍ ház Rendel inté ze1nek kell vé eeznie.

Az Infektológiai szakmai Kot]é g|um jávaslata szerint a HIv/AlDs betegek
P."J9:"'1,:]1 

es 
,el]átásfua szolgáló- ú jonnan kialakí tandó centrumok az egyeternekInleIIoIogtal eg)5egenek kerelé ben keIl. ho8) muködjenek.jaVasolják roVábbá:

'"' .1 1.''u o"..tiv betegek gondozása é s kezelé se az egyete;i centrumokban kialakí tott
lnTeI\lologldl eg} segek kereleben. in[ektológus |eradala'

2' A szent László Kórházban biztositott jeienJegi szakmal szintet decentratizált e]látássorál.9sa! ú gy lehet biáosí taDi, }ra az egysé ges elvek é s m köd  szakmai kontloil me]letttörté nik' Teklnrettel ana' hogy a betegek kezilé se a jöv ben is u s'"nt ia."ro KórházbanronenL(. celszelu. hog) a szakmfu ellátás elveit é s gyakorlatát ez a centum iláí yí tsa é skontrc1lálja.
3. Tekintettel a HIv feÍ ózöttek modeln kezelé s me]lett valható 3-4 é vtized.e megn tté lettartamára' a különböz  cerrtrumokban törté nó gondozás e betegek teljes koni 1sebé szeti.fogászati' belgyógyászati stb.) ellátására is ki ke tú erjnie.
4' Az ú j centrumok ní lködé sé t osak akkor izabad megindí tani, ha mií r biztosí tott azösszes felté tel, beleé rtve a laboratóriumj hátte.et é s u'rrwlatós . 'it.i.u* .já.uto,inlektológus szakembeleket. E fe]té telek hjánya a betegellaii"t ler"'otos -e.teto"nveszé lyeztetí .
5' A kollé gium vé lemé nye szerint a szakemberek

elvek kidolgozásában a Szent László Kórházban m köd 
kell j átszania.

Í é ]ké szité sé ben, a szakmai ellátási
cenhumnak meghatározó szelepet

- Az Infektológiai Szakmai Kollé gium szerint anrennyiben ezt szakmal konszeDzuslehet vé  teszi, az ú joman kialakí tandó centumok, attól iügg en' hogy a gondozásboz
szüksé ges' felté leleket a kÜelölt szolgáltáók melyii szakrnai"egysé ffin ueitil kepesekkialakí tani mlí ködhetnek a budapesti SE STD 

-Centrumán* .Ái''tZja.u 
uo.gyogya,"utiegyeteml egysé g kereté ben is, illetve..m ködhe.nek az infektológiai egyetemi egysé gkereté ben is. A CentÍ umok kialakí tásáig é s tevé kenysé gtik ."gtiJe.lí g javasoltiik a18/2002. (x . 28') EszCsM rendeletben a megyei gondozók kijelölé sé nek visszavonását (atiin€tmgntes 

^HIv f€It zöttek gondozását jelenleg is vé gz  ké t inté zmé ny kivé telé vel) arnak
:ká:''|"gy fe]tetelek hiányábarl a gondozók nen kepeiek ezt a feladatát e[átni' Javaso]ták
l"]1::1 ":c:1 

B\U-k kompelenciája a {o!ábbiakban a Hl\ |eí ozön szemelyek szüré sé re, aKonlaK]uso|( 1eIkulatásra. lanácsadá.ra é s a7 sTD belegsé gek eIlátásra lerjedien kr.
'..-,.-.i.":']:.:'1 

szakmrik kepr'ise| i javasolták i ientiet<ten fogüttáklal kapcsolatosKeroeseK. Ieladatok megoldasának miel bbi kidolgozását a szakmai szeNezetek, szakmaikollé giunok, az országos inté zetek é s a szakfelügyel-et tevé kenysé gé nek <isszehangotlásaval.

3. Az országos tiszti f orvos válasza alapj in megkeres[em a Nemzeti Er í ottis Mniszté rium
egé szsé gügyi állantiÍ kárát, aki arró| tájé koáatott, hogy a R. módosí trisának hatálybaté pé sé t
köVet en ké szü]t allapotfelmeré s alapján a módosí tás kihirdeté se ota ehelt i(1  nefu volteIeg?ndo ahhoz' hogy a L|elölr bör- é s nemibeleg-gondoZók mindeg)ike !atj?s nerté Abeaí eIIudiun Ms:ul'n; ameEerösiIenen HLV pozití ' .zemgjyg1 1g.tlleri gondlzásrira]

Az á]lamtitkáIság a II. Nemzeti AIDS straté gia kidolgo;ásának el ké szí t  munkálataisolán szembesüIt azzal. hogy a meglé vó' HIv fert ;öttek oivosi ellátásat vJlzti inté zmé nyi



stÍ :1]ktí lra'fejleszté ste szo'.a/. 2011 e]só fé ]é vé ben konszeÍ zus egyezteté s megtartását tervezik a
HIV pozití v szemé lyek teú ieti gondozásának megn1ugtato, az 

'é rintett 
szakmák

egÉ ttn ködé sé n nyugvó rcndezé se é Ideké ben, a I1. Nernzeti ÁIDs Staté gia kidolgozásának
e] ké szí t  munlé lataival prí huzamosan' A szaktiirca továbbla is a ci,il szervezetekkel
egyeté rté sben a H]v pozití y 'szemé |yek gontlozásó ak dekoncentrácí ója meltett í ogtdl állást.Amemyiben az egyezteté sen az é  ntett szakmák é s szeÚezetek a megoidlí st a jogszabály
módosÍ tásában látják, ú gy a tárca a módosí tást ennek szel]emé ben é s elózetes ré szletes
hatástanulmány elké szí té sé t követ en ké szí ti el'

Erintett a|kotmányos jogok

- a jogállamiság elve é s a jogbiztonság követelmé nye: ''A Magyar Kanársasóg
fi,iggetlen, demokratibus jogállam,, Í (A|kotfuí ny 2. $ (1i bekezdé s];

- az egé szsé ghez való jog ,,A Mag)ar Kóztlirsaság teruleté n é l k ek joguk'tlan a lehet 
legmagasabb szint  testí  é s lelki egé szsé ghez' Ezt a jogot a Mappai Köztársaság a
munkavé delem, az egé szsé gug)i í nté zmé hyek ás az oryosi ellátós megszervezé sé vel' a
fendszefes testedzé s biztosí tásól)a|' |Alamint a. é pí tett é s d termiszetes kötnyezet
vé delmé wl va]ósí tja me!.,, LA]lkotmány,IolD' ö (1).(2) bekezdé s].

Á|kaImazott jogszabályok

. a szeÍ zelÍ  immunhiányos tiinetcsopoÍ  kia]akulását okozó feí  zé s terjedé sé nek
megel zé se é rdeké ben szüksé ges inté zkedé sek l é s a sz r vizsgálatok elvé gzé sé nek
rendjé r l szóló 18/2002' (xII. 28.) EszCsM |endel€t (R.)

- A szerzett immunhirinyos tiinetcsopoft kialakulását okozó fert zé s terjedé sé nek
megel zé se é Ideké ben sziiksé ges inté zkedé sekr l é s a sár vizsgálatok elvé gzé sé nek
Iendjé r l szóló 18/2002. (xI. 28') ESzCsM rendelet módosí tá;fuó], szóló 46noo9.
(XII' 22.) EüM rendeiet (Rmód.)'

Á Yizsgálat megállapí tásai

l. A hatáskör tekinteté ben

Az állampolg&i jogok biztosának feladat- é s hatásköIé t' valamint az ezek ellátáslihoz
sztiksé ges vizsgálati jogosultságokat M obtv. hati]|ozza meg' Az obtv 16' s (1) bekezdé se
szerint az országgÉ lé si biáoshoz bárki forduthat, ba megí ié lé se szerint vaiamely hatóság,
illetve, közszolgáltatást vé gz  szerv (a továbbiakban együtt; hatóság) tevé kenysé ge soní n a
beadvrí n1'1 benyrrjtó szemé ly alapvet  jogaival összefuggé sberr vissáságot okozott, felté ve,
hogy a lendelkezé sre á1ló közigazgatási jogorvoslati lehet sé geket _ ide nem é rtve a
lr9zic'9z-eat+i határozat bí rósági felülvizsgálatát - már kimerí tette' illetve jogorvoslati
lehet sé g nincs számáIá biáosí tva. Az obtv' 16. $ (2) bekezdé se szerint az orsziggyülé si
biztos. az alapvet  jogokkal kapcsolatos visszásság megszijnteté se ádeké ben ; (1)
bekezdé sben megjelölt felté teiek fennállása eseté n livatalbói is elifuhat'

. -A töavé ny a kózszolgáltatást vé gzi) szem.\ogalntit nim hatáfozza meg' azt az
ombudsmani gyakollal formálta é s a]akí totta ki. Az ombudsmani gyakorlat
kö'zszolgáltaÍ óknak Í ekinti a hatoságnak nem min süi , állami vagy öntormrí lyzati feladatot
ellátó szerveket. különösen azokat, arnelyek eseté ben a ké Ielmez nek nincs lehetósé ge annak
m€gválasáásiira'. hogy az áItala igé nyelt szolgátatás igé nybevé telé Ie kivel szerz djön,
tekintettel aIIa. hogy azt csak korlátozott számil vagy kizrí rólag egyetien szent l veieti



igé nybe.j A közszo]gáltatás a lakosság nagy Ié sZé t é rinti' vagyis a közszo]gáltatás tömeg€sjellegii é s általában valame]y alapsztiksé glctet elé gí t ki
Az egeszsé gügyi e]látórendszer fijleszté sé Í ól szóió 2006. é vi CXXxIl' törvé ny 1' $(2) bekezdé q"nek ó) pontja szelint egé szsé gügyi közszolgáltatás| u;.;i;;-""gy egeszoen aközpotlti köllsé gvelé s é s az Eeé szsé gbiztósilasl atap É 'r,'e'" rln".,'i.'ott egé szsé gügyiszolgá]tatás' A fentick alapján az o,ibudsmani s'"i";;; k;';;;;;ilá.,t ué g,  

"'".u.kköré be tartozó'ali tekinti- az egé szsé gügyi intJálé tryeket' ;;il;i;;" 
"' 

ombüdsmanvizsgálati jogosultsága az obtv. ú fiskö'rii)ataty"i ar"í -JbJ.' ]"gyi.i"r.u". on".l"a-

2. Áz é rintett a|kotmányos jogok tekinteté b€na

Az országgy Ié si biztos _ amint erre már számos jelenté semben is felhí laam a figyelmet.egy adott társadalmi problé n]a mögött áJló osszeffiggé s.rendsze. reltri,asa soí án auÍ onóm,objeklí v é s neutrális módo|1, kizaá]rag atapiogi lrveifelsorakoztatásával ts összeveté sé veltesz . e.leq9t az A]kotmányball kapott mandátunának. Az ombudsmaru inté zmé nymegalakulása óla. az ál]ampolgári jogok oEzággÉ lé si biáosa vizsgálatai soú í nkövetkezetesen, zsiüóImé rté kké nt tlámavkocljk az Ái"t<otmanyui.o.ág alapvet<; 1ogállamigaranciákkal é s az alapjogok taftainával kapcsolatos elvi megállapiüsaira! vatarnint _ azombudsmani 
.jogvé de|em speciális vonásainak megfelel en 

._ 
a|Lalmazza az alapjogokkorlá.oza.anak a]kotmanyos.iigjt nlegrtelni hiratorteg)"" urup;ogi .;;)i.i.i:

A preyenllv ]UrilLlc|emre ̂  hdngsú lyt helycz  ombudsmani glakorlatí  alap1é n azáilampolgári jogok biztosa mandátuma keretei k zött marad abban á esetben. amikor azalapjogi aspektusú  vizsgálathoz né lkiilözhetet]en rnoaon' nvatatt,tii'"tjájs kereté ben akonkJé t alapjo€sé relmek é s ezen alapú ó panaszok megel zé se é rdeké ben - a ;ogalkalmazóitevé kenysé g vizsgálatával szoros összefí iggé sberr . átteiinti a relevánsjogi szabrilyozás egyeselemeit, fe]té rké pezi é s jelzi a jogalkotó irrinyába a normaszövegg.l táp?."L,o. aggályokat.
,'11.:nb,udsma\inté zÍ .né ny egyik jellegadó sajátossága ugyanis."az' r'ág| * o,."aggyae,iblztosnak - az obtv. keretei között _ relatí v szabadsága ú n sajat reiaao:ia, hatasköre (igy ahatásköIi. hatfuok) é ltelmezé sé re' a legalapvetóbb jogillunri uitotniány; jrté k' az emberi
1ogok vé delmé nek é rdeké ben

1. Az Alkolmánybí róság már m ködese e|só eveiben elvi eilel állapltotta meg, hogy aJogá]lam Ilé Ikülö,/heí et|en eleme a io1bi:!oa:ág' A iogbizonsáB a', áll 'am. s 
"Ii.o|.bin 

ojogalkoÍ ó _ kötelessé gé vé  teszi annák Lizt".ita.it, r'"iy.";og 
"gei{ "!1i. 

.e."t".iir"t"i e. -egyes Jogszabályok is világosak' egyé rteim ek. aiiloa.e.iit"t tekini;e ki;Zimí thatóak é selóre]áthatóak legyenek c noinra cin,í "1"i 
".i-'k^.';'i.1$iiii*^7}'"il")i t"p","'",uu" -Alkotmrinybí lóság megállapí totta' hogy alnak számos összetev je van: a Jogalkotásravonatkozó töNé nyi követelmé nyek megtanása. az eljfuasi galanciák meg]ete, ajogbiztonság,az önké nyes jogé rtelmezé st kizáró é s a jogintezmé nyet Lsza'rniuraio ?Lktiaeset biztositóviiágos é s követhet  normataltalom ."giet"'*' ejogüiao*ag 

":"cáll". 
ié 'yegi ismé rve'

T:ll:.'1*l 
joginLezme.r1ek szabál;ozá.a sorin szete"'mer.t..g"t",i .1ogor o,,o.'r u

JogaIkoLo szamzüa. de meg|ö\eIeli. hog1 enrrek során az AlkotÁan1 ÁndeIkezé seinekmegÍ é ]el  talta]ommal járjon e1.9 Az Álkotmánybí róság több í ;;; hangsú lyozta: az
:-, Vö. oBH ó50l/200l sámú  ielenté s
" VÖ' AjB.3536/2009' sámú lel€fié s

_ {]]:::::. 
az un', szi]ksé gessegi.aranyosságl. tesztetj a nem a]apv€t  jogga] Óssze1ügg  hátrányosmegkij lÓrbr7eIeJ eseÍ en d7 é 5s,,eIusé gi le57rel '  a luIa1oon;og kor)atozása e.eten o.a.n ro'e.a"t. i ."oi *.-*

:.La5d p]' a,, oBH )5r. )oos' osl] oiso,zoos' 2qos''zooo'iöi|:jii'i.*;;;;:;;ü;ii;;;;::J:.: ..

'Vö 
o lao) Í l '  l0 ' '  AB halározal  qBH Ioo] '  59. o5'' y Ö' 2/200,7 ' (| ' 24 ') AB hatá|ozAt.'osszefoglalóan 

lásd 5/ l999'  ( l ]I '  3I.)AB határozat '  AtsH l999. 75. 82.8j '



államszé Fezet demokratikus m ködé se magában foglalja azt' hogy az állam, szerveinektevé kenysé gé n kel€sztül eleget tesz az alapyet  jogók iisztetetben"-taÍ tására é s vé delmé Í evonaLkoxi .rlkormányo< kcitelessegenek' qz á||amnal köIe|escé ge u' J-fi ;ogot ,ea"trn.me|letT a7 ewes szen ek rnú Löde\é I l]B) Liepl(eni é s fennlanani. hogy azoi az alapjogo|al -
al a|anyi igé nyöl fuggcLlenü| ts - biztositsalr.|0

2. Az Alkotmánybiróság több határozatában é rtelmeáe az Alkotmány 70lD. $-ában foglaltlegmagasabb szinÍ í i tes:i é s letki egé sz,sé ghez valú  jog tattalnát'1i
' 

Az' 
'Alkotnxinybí róság gyakorlata szerint. az Alkotmány 70lD' $-a alapján alegmagasabb szintú  testi é s lelki egé szsé ghez való jogká1t Áeghatározott alkotmlí Í lyikövetelmé ny az államnak azt az alkotmányos kotelezenslgJt ;elenti' iogy a nemzetgazdaságteherbí ó ké pessé gé hez, az állam é s a tiirsadalom lehetdsé ieilez igazoJ  Jyan gazaasagi esjogi kömyezetet telemtsen' amelY a leqkedVezotb felteteleí et biz.J.ffi poila.or 

"ge.",eg".é letmódjához' é letvitelé hez. 12 Az alkotmánybí rósági gyakorlat utal alra is, hogy,,[...] azállanmak a 10lD. s Q) bekezdé sben e .jog megvalósuiása é rdeké ben megnararozott, azegé szsé gügyi inté zmé nyek é s orwosi elláú s megs'zervezé sé re i.áyurí 'tö,"r"""n.eg" 1.. 1annyit. felté tlenül jelent' hogy az állam köteles niegteremteni .gy átyan.inie,-"ny."na.'".
m ködé sé nek a garanciáit, ameiy nrinderrki számara-biztositja az..g#s"gjg;r szolgattatasotigé nybevé telé lek 'ehet sé gé t, azaz azt, ho'y a szolgáltató i;te;;eiy"r. r'i.i..iu ,niu,, ."nti n.maradjon e11átatlanul.'' ''Az rí iiam szabadviga nem-terjea oaaig, hog' .lií iir ii.".i',. ti u.egyik legfontosabb garancirí lis inté zmé ny tarialmát, hogy heiyeie n"il 

"piti 
tJ- ulupu"to 1ogmegvalósulásának azonos sú |yu bizlosité kait...I

Az' 
,Á]kotmanybiróság ugyanakkor utalt al.ra is, hogy ''az egé szsé gügyjlntezmé nyhalózat é s a2 orvosi ellátás köIé ben elvontan' általános i."]ie.uáii.l csa.k egé szenszé ls  esetekre kor]átozottan határozhatja' meg az állami kötelezettsé g kitikus nag|ságát'

x:gl'j :.i 
a, szüksé ges, minimumot. - am€lynek hiálya már alkotmffillenessegnez vezet.lLyeru1eK volna m|nösithet  pé ldául. 

-áa az ország egtes terüleiein az egeszseg1jg)iinIé zmé nyrendszet é s az or|osí  ellátás |eljesen hí t:inyo ','Áz A1kot.Joyii,Á,ig oru^utau.
',az ilyen szé ls  eseteken tú I au:nban az a <otmriny 7olD .-il;;ó;rozott álamikötelezettsé gnek nincs aikotmányos mé rré je' AZ 

"gá'.egn"' 
"uuto 

;og.iiiat tinrnugatunalanyi jogké nt é .telmezhetetlen, aZ az Alkotnány lólo' s-tzl uet""áes.et"n t.oglalt állaÍ niköleIezensegkent |ogalmazódik meg. ame|y magában rogia5u -. u i|i"t"..n."n... t.onu urorvenyno,/o a IestI e. leIki eges,/seg bizonyos lerii leIein a|ányijogokar határozzon 
-meg'..|í .

Az egé szsé gügyl l szóló 1997. é vi CLIV' törvé ny (Eüt;.) II' fejezeté ben a betegekszirnára számos alanyi jogot határoz meg' ezek között az egé szsé gtlgyi eitatáshoz valo.1ogrol
l:::19:\:::* 

Kimondja.. hosy minden beregrrek loga uan J{s)iUal)ban meshaliiroToTrKereleK Kozon _ a.4 eges,/sé gi állapola a]lal indokoIt. megfeIeló. folyamatosan hozzá|é rhet<j es
Í l.:1y1:.lTnjjfu 

kö.vete]mé nyé nek megfelel  egé sisé gtigyi 
"í ta,l"ioz- 

Lelbtas pedigaK]<or mInosIlheto megí é le]önel'. ha a7 a7 adolL egeszsegüg}i szoigá]!aú sra vonatkozó
s,/akmai é s eliIaj szabályok. iIletve irányeIvek megtartáiávaI rlonlnit.' ' "

' " VÖ '  1 6  | q o 2 ' V l  | 0  |  AB h a | ; r o , / d . AB H  I o q 2 . . o 7 ' : ' 5 '

;' :.1:F::'::g.h.:"."1:.]:cgal kapcso|atos gyakorlatot összeszi a lo9/20o8' (lx' 26 ) AB határozat
, ::,]il: :Í ' 

|.5. ).A'ts hatáí ozat, AB H ' |995, 260'270',37 l2ooa ' (X' 3l ') AB határozat ABH 2oo0'293 '2g,7.
. / / re'J r^l|. r l .) Ats hararo,/at. ABH .9o5, Jqo, Job_197..' Az Alkotmánybiróság szerjnt ',az egé szsé 8iigyi inté zmé nyhálózat é s az oÍ Vosi e]]átás sokfé l€ké ppenszervezhet  meg Az Aikotmánybói eÍ ed en '"nl.in"t sin"' aunyi.;"gu 

"!y 
."gr'uia,"zotil"rve"esr moa.u.Másré szt nincs alkotmányos ismé rv arra. hogv a .enaszer onmagában.mirmyiien al"kalrnas a biáositáson alapulóbetegellátlisboz vató jogosultságok t€ljesité ;t garan!álni' tjzé rt a rendszer a]kotmánye]ienesseg€ csak olyanszé |sö esetben á|laphharó meg, ha egyé rteln'ú ' hogy a rendszer eleve alka]matian az államot terh€lóköte|€zerr.é gek aIkotmányosan Áeg eIiog;ahato mrnImLrnrának Í e |jesité sé re.,, ABH l996' ] 7]. l88.l89'' .  Az  EÚtv  7  { ( L )é s (2 )bekez{ tese



Már korábbi jelenté semben is felhí r,ram arra a figyelmet, hogy a jogalkalmazási
i*1'l]::^l 

fókuwá|ó 
' ombudsman i jogré deiemne| az egeiisé ghez Vai; j;g blzlosilásá\alosszeTuggo a]lalrlI kölele1etlsé peklel kapcsolarban rcvt)bh alapjogi Aövetelmé nyekmeg|.ogalmazásóra é s bibontásári vall teheásé gé re' ó"^";Á; 

"c;;í í ."L 
a r:ny, hogy azalacsonyabb alkotmá,nybí rósági mé rce',miatt valamely jogsza yi rendelkeié st, logi-szervezeti megoldást az egé szsé ehez vaIó log crvenyesulé se 

-s'.mpontiauot 
a bemutatottgyakorlat alapján nem min sí t alkotmányellinesnek. nem zar.ju ki 

.azi 
á-ter''"toseg"t, l'ogy 

"norma, gyakollati alkalmaásával, hatásával é s ktivetkezmé nyeivel kapcsolatban azegé szseghez való joggal' vagy ennek .alanyi .jelieg  ré szjogosinányával, az egeszsegtgyiellátáshoz való jogosultsággal osszefiigg  visszás'ság .Jgirlupi"i.í u I"rutjon sor' azombudsmani gyakorlat alapján az egé szié ghez való jo'ggal."az 
"iJ""Jg*y 

ellátáshoz valójoggal  sszeffigg  visszásiágot okí zhat iz a letyzé t.-ü 
"' 

i"É '.e"],.Eia*"r átalakí Lása
P:::r^1..*9l 'meIí e.le|ö., fejtc'tzté sé nek. hiónytiban _ puszt.in ; i,"ll".ui.o tep"..eg,"
ll1111^"; j '1li91. cé ]szel segj megftntolások miatt potelciáIisan vagy tenylegesen
JeIenÍ os szamu beIeg kerülhel veszeIr b<. ' ' .

3. Az ügy é rdeme tekinteÍ é ben

A Rmód' a meger sí tetten HIV pozitÍ v szemé iyek teÚleti gondozásának jogi a]apját

:::1J:1 i '::i|:]], *ondozókat ki.je]ölti rendeikezé s,2ol0. :""'á'i.J!""rlep"n r'",'iryu,zlzonoaÓ a gyal(or]atban a2 eltelt több mint egy é v alatt sem tudott é rvé nyesülni' A Rmód.
?"9]9.il,::l 

1-jei hatáJytalé pesekor a kijeloltlnté zmé ny"t _ t"ttá ti"i."ie,'"r _ a gondozásiTeIaoat ellatasára nem a||tak ké szen' arra a fent tárgyaltak szerint.jelenleg is alkalmatlanok.
A megkeresé sre adott válaszokból' a lefái;'tatott ellen izesr iké szí tett, valamint a

l:9|urÍ 9"- 
.:"':?b] .lih"] összefoglalókbói 

"gyé ,t"l-ú "n 
tiderur, hogy az Rmód. 2010'

1i::1] '1:| 
hatalyba lepteté sé nek idópontjában a BNc-k n k;cté sé hez izüksé ges szemé lyi,targ)l Jel|eteleinek é s laborolóriuh! h.ltté r nem vott megfelel ' annak el zetes .felmé ré sé re,!!.12:::"-.r,,y,, 'ol' Csak. hatályba lé pteté st kovet ei kezdtek rneg ; h;ásot telmereset,

::{^1',^ :'q].:u,: "9y 
minden. kijelöIt- lnté zmé nyle kiterjed  ellen izé s sorrán de.ült fé nys7arnos. a teny]e8e\ LerüleLi el|átást akadályozó alapVeto szakmai irán1muLatást i||etö,

:T::]Tl] -:1l"rnl"l ,a 
szenlelyl trirgyi r |abór.aróriumi) é . f'"-.;i,;; ; Mnyos gokra'

JelKeszülctlensegrr' Meg]egyzend  ezzel összefüggé sben az is. hogy bár mind a jogsiabály
:]:.!Í 11!n.':k", 

es, elfoeadásal<or tt|dott volt, miid peaig 
" l"];;í ";1;;'". jogalkotási

rorveny ls.egyerte|müen e] irja a Rmód. elfogadását megelóz err el Zetes _ a ké s bbtelmeru]| problemakat Í ne9e] z  haÍ dstafiulmáfiy ké szí té sé nek kóÍ elezeÍ tsé gé t, jelen esetbenazonban ez elmaradt.
A 20l0 jtiniusában kezd d  szakmai egyezteté sek alapján megfogalmazott javaslatok

alapján megájlapí tható' hogy a szakmai kollé giumok vé lemJrrye sietiit i Htt, pn zattek
gondozósának decentralizálásához sziiksé 4es J'elté Í eIek kialakí  sa bvtibb nem halaszthaÍ ó'ehhez azonban a ké t szakma ktjzött konszlnzu'rd van szuksé g' A kollé giumok egysé gesá]láspontja, hogy a óe tegellátás bizt()n'águ irtlekebcn a gondozá;decJ;;l;;ál; mú ködé sé nekelindí tásához meglí tlapí tott szakmai é s finanszí roz"ási felté teleket 1u ""I,..o.oo, 

u
l-.:,".1.::l''":]il*:r.::iumok |ijelöJeset. a kompetenciák meghatározií sát, ; szemé lyi, táÍ gyi,szaKmal Komye7etl. (|b'\ a yUnalk)zó'iog:2obá|)oAban ú  kelI wzetni'

,' Lásd AJB.3536/2009' számú  jel€nté s.

; 1i9|]1i.áF,li:..:|*é nyé bÖl következTen a 20l0, december 3I-é ig hatályos jogalkotásról szóló l987. é vi
l';t"'l]i1 f.'i i"iüIfií ".:.j-.:'l::'1fá;í t,'y 

megalkotása e]ótt a tudomány eredmé nyejr€ tánraszkodva
Vjzsgáhi a s'.bá'yoz;; viJ";.#il;á;l."i:.ji:: #í :?:'1''T::ffiH":]"!;il:il.I"l;Í ."frii li'ifilé tcj] hatályos 20l0' é vi Cxxx' törvé Dy l7, s (i) é s (21 uekezaese renaettellt,az.ao.i"" r'"Á:^*er"..or.



A n1egkelesé sIe adott válasz alapjáh a 2olo májusában bekövetkezó kolmlin}'váltást
::5::1 Í  egé szsé gügyé It -fclelos. ú emzeti p.or".ia' vi.i.'ie.iJnri ,s s'e*uesutt aproblemaval' Az el|atdsi oroblé mak hiányosságok é szlelé se o," tálJ."gy ev telt ei, é s arendelkezé semre ál1ó infor.mációk o".ini zo i i 

"kó 
;iJ;;b* i;;; ,;'"i tto.u 

"gy 
o|yun

::^T1:-:::' egyezteté s negtartását, ame]y a HIv p""ití " .;;;;';k;.üiet] gondozí sánakffegnyugtató' az é  ntett szalmák mlaro s- sóategia kiffi ;;.';ffi '"iók#.- tT:i:l j1'"i"1nffiÍ ;tr":jÍ :fffi j: J;ffi :szaktárcá továbbra is a szakmai os.,civil szerr,ezetetkel 
"ey",.*é ;u"" a HIv pozití vszemé I}ek gondo7asánaL dekoncenrrácioia meIien |oglal állásl'Nem hagyható ugyana|kor fiqyeimen kí viil' f,ogy a ffivároson kí vtil é 1  HIv pozití vbetegek gondozásí ira 20] O-et mese.l Zóeí  

"."k " 
f&á."J";'k;iil;;t sol, a Rmód.

i2jj:::::1: :'*emutató é s poiití v moaon é pperrea a'te'riiilj áüi,i ,""gouronuoo*uuKlvanm megszüntetni. A HIv Dozití v betegek 
"geo.egiigyi "ttata.ho" uí ro joiu o"rn 

".up* 
uterületi elláLí s e'vi lehet sé eé t. hanem a-té nyÉ ges í "";áfé ;;;;;;i;#"i's magauan kell'hogy fogJa|ja: eleve kiszo]gáitatolt heLyzetiikné l fogva biáosí lani kelI, hogy az eliátáshoz való

:í :1".'":Ti. ielentsen.alányta]an terhet'a szánuda (kc'lt.é ;"k..;t;a;'.;?fis' köttözé s). Aze]latas dekoncentrációja. az ellátó helyek 
'számának, "i"I'"ly""t"Jáe""t kialakÍ tásában,valamint a szakmai módszertan é Í vé nyesí té sé ben a jogattoio .'er", 

..,uuua,ago, 
eru",,ug}ana.k].or d Jogszabálvban röezí Át'' az AIt"r;;;''";";j- é "r.áyesiito jogoken é n) esÜlesenek biáo.itásara nrindá e.erben kiemelt figyeimer kái| iordlrania'

Minrlezek dlapjdn fueglillaDí tom, hog) 'a EIV poziÍ í v betegek teiileti gotldoQisd alöbb mihr eg). é ve haftilyo\ té tilps jogszib,ityi aai,d'"i, í t;),"i"ii"aii* 
"tt",l," ,".

::::!!,:: 1 Í *,:,!ó jogi 
.hetylet, aza'i a Ai;1ip-magya,,,',ie.i.ati;"*'iot o gondoujlie oIa\ dkul megoldotlansdpa, tovtibbti' a gonioztisí i*e*",yiag"f ."giatdrozó szakmaiszabály.ozók hiÍ tnla, az é rintett s1'emé Iyei egé sué ghez t' 

'"gé 1;i;.i;;l"'"thtáshoz 
valójogd,al, ,alamifit a jogbiztonstí g követel mé  nyt,"i í ''.7pi,sed ,Í l,li*.E;Í i 

"*i".
Inté zkedé s€im

'- ,,. A jelenté semben feltáÍ  alkotmányos joggal osszefugg  visszásság orvoslása é sjöv beni megel zé se é rdeké ben az obtv. 20. s (4) bekezdé se alapjrin felké rcm a nemzetrel forrás. 
.minisztert, hogy az é rintett ;il;i-- k;ié ilí ,,1;kü: szervezetekke]együtrmliködve haladektaIanul tesve meg a szüksé ges inté zk;dé seket í '* é .d.ké b.n,hogy a HlV pozitiv betegek gondozÁa tetint"tet"n jslzóóz. 1iir")s'; iö".,r,a ."na"r".hatályos szabályainak meefelelöen . biztosí ottak legyenek a.decentrí JÁt niiLi<oaes, a

:.-:*'*.:.!:9."' {r.egionrilis vagy meg.v^ei szint ; elláú s elindí tásához sziiksé ges szakmai,s1emelyl. targyi. Valamint fi nanszirozási feIteteIeL.

Budapest. 20l 1. áplil is lJ. e,,,,:í .i",*
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