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Elkészült a kórházi fertőzések megelőzését célzó program tervezete, minden kórházban létrehoznak egy 

infektológus csoportot, amely folyamatosan ellenőrzi a fertőzéseket, mondta Kásler Miklós. 

Az öt

nemzeti programra épülő népegészségügyi program évtizedekre meghatározza majd a magyar egészségügy fejlődését, 
a rendszer középpontjában pedig a betegségek megelőzése és az egészség megtartása szerepel - mondta az emberi 
erőforrások minisztere csütörtökön az M1 aktuális csatornán. 

Kásler Miklós azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy szerdán benyújtották az országos intézetek vezetői a keringési, a 
daganatos, a mozgásszervi, a gyermekkori betegségek, valamint a mentális zavarok megelőzését és kezelését szolgáló 
nemzeti egészségprogramokat. A miniszter úgy fogalmazott, a megelőzés már akkor elkezdődik, amikor "az édesanya 
áldott állapotba kerül", aztán folytatódik a bölcsődében, az óvodában és az iskolában is. Olyan szemléletet és 
környezetet szeretnének kialakítani, amely az egészséges életmódot természetessé teszi. 

Közölte, az öt nemzeti program mellett dolgoznak az alap- és a sürgősségi ellátás fejlesztésén, valamint már elkészült a 
kórházi fertőzések megelőzését célzó program-tervezet. Minden kórházban létrehoznak egy infektológus csoportot, 
amely folyamatosan ellenőrzi a fertőzéseket, és gondoskodik arról, hogy a megelőzés szabályait betartsák. 

A Kossuth rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, hogy az 1993-ban indult és azóta Európában mintaértékűvé vált
nemzeti rákkontrollprogram adta a gondolatot, hogy minden lényeges betegségcsoportban kialakítsanak egy nemzeti 
programot. A kórházi fertőzések kapcsán a miniszter jelezte, Európában szinte egyedülálló fertőzésmegelőzési 
szisztémát szeretnének kialakítani. Az erről szóló miniszteri rendelet nemsokára megjelenik. 
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Véleményem szerint a cég gátlástalan és megbízhatatlan, miután azon hamis indokolással, hogy a konyhasót kálisóval 
való helyettesítés gyógyhatású a magas vérnyomásban, keringési betegségekben szenvedők részére, részt vállal a 
STOP SÓ program 

Kedves András! 
      
Köszönöm gyors válaszodat, ill. a mellékelt anyagokat. Mivel illetékes hatóságként az OÉTI garanciájára hivatkoztál, 
ezért megnéztem a honlapjukat (http://www.oeti.hu/?m1id=10&m2id=88), s ebből az derült ki számomra, hogy ők is 
nyakig benne vannak a szervezett népirtásban, hiszen ők is a STOP SÓ programot reklámozzák. Ezek után arra is 
képesnek tartom őket, hogy bármilyen hamis tanúsítványt kiadjanak, pl. a lengyel só esetében, hogy tovább 
mérgezzenek bennünket. Ezért valóban csak külföldön érdemes a sót beszerezni (pl. Erdélyben, Kárpátalján vagy 
Lengyelországban), ahol még biztosan kiküszöbölhetjük a "magyar" (zsidó!) átcsomagolást, azaz az eredeti összetétel 
megváltoztatását. Javaslom, hogy egyik körleveledben erre is hívd fel az olvasók figyelmét, hogy nálunk már semmilyen 
cégnek és hivatalos szervnek nem hihetünk, tehát ajánlott nagyobb tételben a határon túlról (baráti-r okoni 
szervezésben) behozni és szétosztani az étkezési sót. Vagyis üzletekben ezután senki ne vásároljon, azaz bojkottáljuk a
hazai sókészletet, ha nem akarunk idő előtt megdögleni. Egyébként pár napja laikusként jómagam ismét szóltam e 
témakörről a legutóbbi Magyar Jelen Sajtóklubban (lásd http://szentkoronaradio.com/letoltes/2011_03_29_sajtoklub , kb. 
45-54 perc közt ). 

Minden jót! Üdvözlettel Siklósi András 
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