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Dr. Lukács László György
országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.

évi XXXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint а tárgyban illetékes

minisztérium vezetőjéhez

„Miért nem ismerteti széles nyilvánossága Nemzeti Rákregiszter mutatószámait?”

címmel.

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr !

А 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet az egyes daganatos megbetegedések bejelentéséne k

rendjérő l létrehozta а Nemzeti Rákregisztert . А regiszter а teljes magyar lakosságról gy űjt

adatokat oly módon, hogy minden egészségügyi ellátó, orvos minden egyes észlel t

daganatos betegről köteles jelentést küldeni а Nemzeti Rákregiszter részére, például az

újonnan felfedezett daganatos betegségek típusairól, súlyosságáról, az alkalmazott terápiáról ,

а páciens lakóhelyérő l, а megismételt kezelésekrő l, kiújulásokról és az esetleges halálozásról .

Az adatok elsősorban arra szolgálnak, hogy megmutassák egy népességben а daganatos

betegség gyakoriságát, időbeli alakulását . Ez alapján dolgozhatók ki az elsődleges és

másodlagos megelőzési programok, és az adatok segítenek а diagnosztikai és terápiás

eljárások tervezésében és értékelésében .

А rendelet 9. §-a szerint „A Rákregiszter а daganatos megbetegedések megoszlását - а
betegek fővárosi és megyei lakóhelye, tartózkodási helye alapján csoportosítva, illetve 13N0 -

kódonkénti, nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban -évente megküldi az Országos

Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: ОТН) és а Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-

és Szervezetfejlesztési Intézet részére az onkológiai tevékenység szervezésénél' tervezésénél,



működésének értékelése céljából." А Nemzeti Rákregiszter és Biostatisztikai Központ éve s

jelentéseit rendszerint а minisztérium is megkapja .

А Nemzeti Rákregiszter működtetése az Országos Onkológiai Intézet feladata, 2000461 2012 -

ig az adatok bárki számára elérhet ők az intézmény oldaláról . 2012 után azonban ellehetetlenül

az online keresés, pedig а 2013-as évi kimutatásoknak már igen időszerű lenne elkészülniük.

А fentiekben leírtakra tekintettel az alábbiakról kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Milyen magyarázattal tud szolgálni azon kérdésemre, hogy ezek az adatok 2012 óta а
nagyközönség számára miért nem publikusak ?

Jelenleg kik jogosultak а friss statisztikák megtekintésére?

Van-e mód független kutatók vagy laikus érdeklődők számára а 2012 utáni adatok

lekérésére ?

Törvény szerint 2001 óta а Nemzeti Rákregiszter és Biostatisztikai Központ feladat a

az éves jelentés közzététele . Mеly szervezetek jogosultak napjainkban hozzáférni

ezekhez а dokumentumokhoz?

További kérdésem, hogy az elmúlt évek rendelkezésre álló adatsoraiból milyen

következtetést von le а Minisztérium az onkológiai tevékenység szervezését ,

működését és eredményességét illetően?

А kapott információk szerint j avuló vagy romló hatásfokkal bír а rendszer?

Tervezik-e а közeljövőben az onkológia rendszerének (vagy valamely elemének)

átalakítását?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . január 20 .

Tisztele ttel :

Dr. Lukács László György
Jobbik
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