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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Mindannyian értesülhettek arról a tragikus eseményről, amely során egy allergiás kisgyerek
anafilaxiás sokk következtében életét vesztette.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) elsődleges
feladatainak egyike, hogy az intézményekben a gyermekek biztonságba legyenek, illetve hogy
az intézmény munkatársai megfelelő eszközökkel és ismeretekkel rendelkezve reagálni tudjanak
az ehhez hasonló helyzetekre.
1.) Ezért szükségesnek látjuk, hogy minden kerületben található bölcsőde, óvoda, általános- és
közép iskola részére biztosítsunk önbelövős autoinjektor formájában adrenalin injekciót,
amellyel az életveszély elhárítható a mentők kiérkezéséig.

Ennek alapján az Önkormányzat a kerületi intézmények esetében 12 db helyszínen kívánja
biztosítani az injektorokat. Előreláthatólag intézményenként általában 2 db injektorral
szükséges számolni (1 db 25 kg alattiaknak való és 1 db 25 kg felettieknek való injektorra - a
bölcsődébe elegendő a 25 kg alatti, a középiskolába pedig a 25 kg feletti). Az injekciók
szavatossági ideje miatt évi 25 db injekcióval szükséges kalkulálnunk. A jelenlegi árak alapján a
25 db injekciónak az évi becsült értéke összesen 450 000 Ft.
2.) Az adrenalin injekció használatához megfelelő szaktudás és ismeret is szükséges. Ennek
érdekében felvesszük a kapcsolatot az AllerGéniusz Egyesülettel ( a továbbiakban: Egyesület),
akik civil szervezetként segítik az allergiás gyermekeket nevelő családokat. Az Egyesület
akciótervének része, hogy megfelelő ismeretek adjon át mind a szülőknek, mind a gyerekeknek
és a pedagógusoknak annak érdekében, hogy közöttük kialakuljon a megfelelő együttműködés
az ilyen állapotok kezelésében, valamint megtanítják az életveszélyes állapot felismerését és az
adrenalin injekciók megfelelő használatát.
Az oktatások, képzések szervezése, a tájékoztató anyagok elkészítése további költségeket
igényelnek. Az oktatások legkorábban tavasszal kezdődhetnek az Egyesület, illetve a Klinikai
immunológia és allergológia szakmai kollégium közreműködésével és szakmai felügyeletével. A
képzésekhez kapcsolódó költségek becsült értéke összesen 1500 000 Ft.
A program összes költségének fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
általános tartalék terhére biztosítja 2 000 000 Ft. értékben.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Fenti célok megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa
az életmentő injekció beszerzését és az oktatások, kurzusok megszervezését.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények és köznevelési
intézmények részére adrenalin injekciók beszerzéséről és az adrenalin injekciók
használatához kapcsolódó oktatások szervezéséről
1)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményenként és
köznevelési intézményenként legalább 2 db, összesen 25 db anafilaxiás sokk ellen önbelövős
adrenalin injekciót szerez be.

2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy vegye fel az AllerGéniusz Egyesülettel és az érintett orvosszakmai
kollégiummal a kapcsolatot az adrenalin injekció használatához szükséges oktatások, kurzusok
szervezésének és levezetésének tekintetében és a sikeres tárgyalások után felhatalmazza a

Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére az AllerGéniusz Egyesülettel az
oktatások és kurzusok megszervezése érdekében.

3) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 25 db adrenalin injekció
beszerzésére és az injekciók használatához szükséges oktatás megszervezésére a fedezetet
2022. évi költségvetés általános tartalék terhére 2 000 000 Ft. értékben biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2022.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. melléklet:

az AllerGéniusz Egyesület tájékoztató levele

Budapest, 2022. január 28.
Tisztelt Intézményvezető!
Bizonyára Önök is értesültek a közelmúltban Magyarországon bekövezkezett tragikus
eseményről, melyben egy allergiás kisfiú vélhetően földimogyorót tartalmazó torta
elfogyasztását követően életét vesztette. Az eset jelenleg hatósági kivizsgálás alatt áll, így
nagyon sok kérdés még megválaszolatlan, ám kimenetelére tekintettel az ügy
mindenképpen gyors és határozott intézkedést kíván.
Az AllerGéniusz Egyesület hosszú ideje szinte egyedüli civil szervezetként próbálta elérni
és segíteni a hozzá forduló, allergiás gyermekeket nevelő családokat. A fenti eset kapcsán,
Egyesületünk céljainak megvalósításához egy tucat érintett édesanya, szakorvosok és
segítő szakemberek csatlakoztak. Folyamatban van az intézményi fenntartókkal,
jogalkotókkal való kapcsolatfelvétel, ám úgy gondoljuk, a központi szabályozáson túl, a
személyes megkeresés a helyzet kezelésére való tekintettel elengedhetetlen.
Rövid távon kidolgoztunk egy akciótervet, melyet 3E-nek neveztünk el, vagyis:
• EGYÜTTMŰKÖDÉS - Szeretnénk, ha az intézmények megfelelő információval
bírnának a hozzájuk kerülő allergiás gyermekekről. Szoros együttműködést kell
kialakítani a szülők, a csoport és a pedagógusok között. Tematikus, érzékenyítő
foglalkozások tartásában, oktatóvideók elérhetőségében Egyesületünk segítséget
tud nyújtani.
• EDUKÁCIÓ - Fontosnak tartjuk, hogy egy súlyos allergiás reakciót (ún. anfilaxiás
sokk) képesek legyenek felismerni, és arra azonnali cselekvéssel reagálni.
Perceken múlhat egy esetleges tragédia bekövetkezése. A megfelelő eszköz
működésének elsajátítására szakorvosok/szakemberek nyújtanak segítséget,
szintén Egyesületünk szervezésében.
• EPINEFRIN - Lényeges eleme kellene, hogy legyen az "elsősegély" dobozuknak. Az
epinefrint (adrenalin) tartalmazó autoinjektor (jelenleg 2 készítmény az Epipen
illetve az Anapen van Magyarországon forgalomban) képes egyedül egy súlyos
allergiás reakciót megállítani. A reakciót nem feltétlenül ételféleség váltja ki,
nagyon gyakran rovarméreg okoz súlyos életveszélyes állapotot, mely sajnos sok
esetben rejtve marad az érintett családokban, hiszen azt akár a többedik csípés is
aktiválhatja.
A megkérdezett szakorvosok véleménye is az, hogy az ampullás kiszerelésű ún.
Tonogen nem képes vészhelyzetben helyettesíteni az önbelövős autoinjektort, mert
annak adagolása és beadása egészségügyi szakember jelenlétét feltételezi.
Amennyiben az Önök intézményében van is erre kiképzett szakember, az ő
értesítése vészhelyzet esetén - amikor percek állnak rendelkézésre a cselekvésre nem biztosítható.
Hangsúlyozzuk, hogy az epinefrin tartalmú autoinjektor nem egy terápiás szer,
hanem egy életmentő készülék. Az életmentés minden embernek az erkölcsi
késztetésén túl állampolgári kötelessége is. Ezek az autoinjektorok a megfelelő
tréning elsajátítása után akár egy gyermek kezében is hatásosan működnek.
Hosszú távú együttműködést szeretnénk kialakítani Önökkel. Egyéni érzékenységtől
függően "allergénminimalizáló" vagy akár "allergénmentes" környezet biztosításáról,

mely sokkal szorosabb együttműködést és konszenzust vár el mind a szülők, mind pedig
a pedagógusok részéről.
Csatlakozni kívánunk egy a közétkeztetés reformját kitűző kezdeményezéshez is, mert
sajnálatos tapasztalatunk, gyakorló édesanyákként az, hogy egy hasonlatos tragédia a
diétahibák miatt csak és kizárólag a vak szerencsének köszönhetően nem következett
még be.
Bízunk benne, hogy az Önök elsődleges célja is az, hogy a gyermekek biztonságban
legyenek az intézményeikben, és Önök is kellő ismerettel valamint megfelelő
eszközzel felvértezve magabiztonsan kezeljenek egy ilyen súlyos helyzetet. Csak
ebben az esetben kerülhető el egy következő tragédia. Ez tehát mindannyiunk érdeke is.
Kérem csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, vegyék fel a kapcsolatot Egyesületünkkel!
Telefon: +36-30/836-0209
Email: elnok@allergeniusz.hu
Köszönöm, üdvözlettel:
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