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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az
egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról szóló T/15641 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
nyújtom be :

A törvényjavaslat új 26. §-sal egészül ki, a további szakaszok számozása értelemszerűen
módosul :

1926.§ Az Eüak. 15 . &-ának (2) bekezdése utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„AzÁNTSZvárosi intézete közejzészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva -az
AIDS meabeteizedés és aHIVfertőzés kivételével- kérheti az érintett személyazonosító
adatait." "

Indokolás

Nagyon fontos a törvényjavaslat hatályon kívül helyező rendelkezései között a 37 . § (7)
bekezdésének b) pontjában foglalt azon rendelkezés, mely az egészségügyi törvénnyel való
összhangot teremti meg, amellyel a HIV szűrés valóban megszerzi az anonimitását . Azonban
az Eüak. törvényben egy másik ellentmondást is szükséges feloldani ahhoz, hogy az Eütv .-
nek az önkéntes és anonim HIV tesztelhetőségre vonatkozó szabályai maradéktalanul
érvényesüljenek. A módosítás nélkül előállhat az az abszurd helyzet, hogy az ÁNTSZ
illetékes intézete az anonim HIV teszt esetében is személyazonosító adatokra vonatkozó
kéréssel fordulhat az esetet jelentő betegellátó felé. A kérdés azért is lényeges, mert a HIV
tesztet végző személyzet - tartva attól, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének nem fog
tudni eleget tenni, - eleve nem teszi lehetővé a hozzá forduló számára, hogy név nélküli
tesztet végeztethessen, ami károsan befolyásolhatja az esetlegesen érintettek tesztelési kedvét .
Mind az egyének, mind a társadalom érdeke azt kívánja, hogy egy olyan súlyos, stigmáktól
terhes fertőzés esetén, mint a HIV, a lehető legbiztonságosabb körülményeket biztosítsuk
azok számára, akik tesztre jelentkeznek - közegészségügyi közérdek ugyanis, hogy minél
többen tudjanak a HIV státuszukról .
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Módosító javaslat!
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