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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Miért fizetős a Down-kór szűrés?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Down-kór az egyik leggyakrabban előforduló kromoszomális rendellenesség . Megelőző
vizsgálatok nélkül megközelítően 700 csecsemőbő l egy születne ezzel a rendellenességgel . A
betegség a 21 . kromoszóma többletére vezethető vissza, és jellemző küllemmel járó értelmi
fogyatékosságot okoz, ami miatt egy részük képes közel független életet élni, többségü k
viszont gondozásra szorul .

Hazánkban a Down-kór gyakorisága korábban 0,12% volt, tehát 800 születésre esett 1 Down-
kóros baba. Az elmúlt években ez az arány emelkedett, és elérte a 0,17%-ot .

A fentebb említett megelőző szűrővizsgálatok célja, hogy az adott várandósnál a lehet ő
legpontosabban megbecsüljék a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma -
rendellenességek előfordulásának kockázatát . Eredményük irányadó a további, diagnózis t
adó, beavatkozással járó (invazív) vizsgálatok elvégzésének szükségességére .



Korábban a többek között a Down-kór szűrésére alkalmazott AFP-mérés ingyenes (OEP
finanszírozott) és kötelező volt. Ez a mai mércével mérve alkalmatlan a Down-kór szűrésére ,
így kivették a kötelez ő terhesség alatti vizsgálatok közül, helyettesítése korszerűbb
vizsgálattal azonban nem történt meg . Így, aki nem tudja vállalni a kombinált teszt több
tízezer forintos költségét, annak csak az ultrahang vizsgálat marad, ami biokémiai vizsgála t
nélkül átlagosan 10-bő l 3 esetben nem mutatja ki a Down-szindrómát .

2012. évi híradások még arról szóltak, hogy : „a társadalombiztosító által finanszírozott ,
térítésmentes terhesgondozásnak a vonatkozó kormányrendelet (33/1992 . (XII. 23 .) NM
rendelet - a terhesgondozásról) szerint nem része a Down-kór szűrése, de az Országo s
Gyermekegészségügyi Intézettő l kapott információk szerint készülőben van egy új protokoll ,
amely után ez megváltozna .” Sajnos ez a protokoll azonban azóta sem látott napvilágot .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Mi az oka annak, hogy a terhesség alatt elvégzend ő , kötelező és teljes egészében
OEP finanszírozott szűrések közé nem került be a Down-kór szűrés?

Tervezi-e a Kormány ingyenes és kötelez ő szűrővizsgálat bevezetését a Down- ,
Edwards- és Patau-szindrómákra ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . január 11 .

Tisztelettel,

Dr. Lt

	

Lá ló György
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