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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 XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Szemérmesség vagy finanszírozási hiányosságok? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

A szív- és érrendszeri betegségek után Magyarországon a második vezet ő halálok a rák. Ezen
belül is az egyik legveszélyesebb a vastagbélrák . Erről, illetve ennek szűrésérő l " azonban a

lakosság sajnos vajmi keveset tud és hall . Ez azért szomorú, mert minden huszadik emberné l
számolni lehet a vastagbélrák kialakulásával . Évente mintegy nyolcezer vastagbélráko s
megbetegedést diagnosztizálnak, az esetek száma pedig egyre csak n ő . A betegek mintegy 70
százaléka a felismerés után öt évvel már nem él, ami azt jelenti, hogy a legtöbb beteg csak a
rák késő i stádiumában kerül orvoshoz, amikor már nincs visszaúL A fejlett nyugati országo k
példája jól mutatja, hogy korai diagnosztikával ezt az arányt akár 10 százalékra is le lehetn e
szorítani . A vastagbélrák ugyanis egy igen jól diagnosztizálható rákfajta, ami megfelelő
szűréssel közel 100 százalékban megelőzhető , a korán felfedezett daganat pedig gyakorlatilag
szinte mindig meggyógyítható . Kialakulása a bélszakasz polipjaiból igen lassú — néha 10 vagy

akár 15 év alatt történik. Ily módon szűrni sem kell gyakran, az Amerikai Rák Társaság
(ACS) ajánlása szerint átlagos kockázatú, panaszmentes személy esetén 50 év felett 1 0
évenként egy alkalommal optimális a szűrő vastagbéltükrözést elvégeztetni . 50 éves kor felett
mindenki veszélyeztetettnek tekintendő — még akkor is, ha az illető panaszmentes. Az
alattomos, tünetmentes betegség ugyanis már csak igen el őrehaladott fázisában mutatkozik



panaszokkal . A leghatékonyabb szűrési eljárásnak tekinthető vastagbéltükrözés a hazai
kórházakban még mindig kellemetlen lehet, a megfelel ő altatás, vagy kábítás sokszor nem ,
vagy nem megfelel ő körültekintéssel történik. Nem csoda, ha az emberek – még ha tudnak i s

a veszélyrő l – ódzkodnak az efféle vizsgálatoktól, ami pedig évente 5000 honfitársunk életé t

menthetné meg . Látható, hogy a Kormány szerepe e témakörben a felvilágosítástól a

kíméletes és hatékony szűrőprogram kialakításáig, illetve bevezetéséig terjed, mégsem

történik semmiféle előrelépés egyik területen sem.

Mindezekre tekintettel a következő kérdésekre várom Tisztelt Miniszter Úr válaszát :

Milyen szűrési tervet állított fel a Kormány a szomorú vastagbél rákos statisztiká k
visszaszorítására? Milyen további el őrelépést tervez – ha tervez ilyet – a szűrések
kiszélesítése érdekében a Kormány?

Mekkora költségvetési ráfordítást igényel a szűrés jelenlegi formája?

Mekkora költségnövekedést eredményezne ehhez képest, egy szélesebb kör ű 50 000 -
100 000 főt elérő szűrés, és a szűrést követő kezelések, beavatkozások?

Hol érhető el adat a vastagbélrák szűrések eredményéről, költségeiről, és
hatékonysági mutatóiról ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . március 17.
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Dr. Lukács László György
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