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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

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 az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Milyen szűrőprogramok indulnak 2016-ban?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

„Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramja 2010-2020” keretében egy, a legújab b
technikával felszerelt speciális szűrőkamion járja az ország útjait, hogy javítson a lakosság
kedvezőtlen egészségi állapotán. Éves szinten 125 helyszínen végez vizsgálatokat, prevenció t
és életmód tanácsadást . Öt év alatt 919 helyszínen 252 362 látogatót fogadott és több mint 3
millió vizsgálatot végzett . A kérdő íves válaszok száma mára elérte a 6 859 324-et .

Az átfogó szűrés eredménye jellemző képet mutat a lakosság egészségügyi állapotáról .
Megdöbbentő adat, hogy a megkérdezettek 13-35 százaléka még sosem vett részt se m
laboratóriumi, sem szakorvosi vizsgálaton . Kiderült ugyanakkor, hogy a program
részvevőinek csaknem fele a kiemelt kockázatú csoportba tartozik, és ha nem kezelteti k
magukat, akkor néhány év múlva szívinfarktus vagy gutaütés fenyegetheti őket.

Szűrőprogramokra, prevenciós intézkedésekre tehát Magyarországon továbbra is szükség van,
illetve lesz . Az Európai Unió támogatásával több pilot jelleg ű szűrőprogram is zajlott már
hazánkban (pl : védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok), amelyek szintén
megerősítik ezen állítást.



Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Milyen országos, illetve regionális szintű szűrőprogramokat tervez indítani a
Kormány 2016-ban ?

Miképp és meddig lehet a megyéknek, helyi önkormányzatoknak vag y
egészségügyi szolgáltatóknak jelentkezniük ezen programokra ?

Melyek azok a jelenleg is futó egészségügyi szűrőprogramok, amelyekbe hely i
vagy megyei önkormányzatok, egészségügyi intézmények újonna n
becsatlakozhatnak ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . január 12 .

Tisztelettel,
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