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országgyű lési képvisel ő
Írásbeli kérdé s

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 kívánunk benyújtani az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

„Mikor indul a tavasszal meghirdetett szűrőprogram?”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk.

Tisztelt Miniszter Úr !

2017 elején jelentette be a minisztérium, hogy az év végétől uniós források segítségével új
szűrőprogramot vezetnek be a meglévő kettő mellé. A cél, hogy legalább 10 százalékka l
csökkenjen a vastagbélrákból eredő elhalálozások száma .

Magyarországon vezető halálok a daganatos megbetegedés, vastagbéldaganattal évente tízeze r
új beteget diagnosztizálnak és ezen betegek csaknem fele bele is hal a betegségbe .
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a 2014 decemberében kiadott, tervezési, nem végleges formátum ú
„Egészséges Magyarország 2014-2020” elnevezésű Egészségügyi Ágazati Stratégiában ninc s
integrált rák-ellenes nemzeti stratégia, és a most tervezési fázisban lév ő stratégiából is minden
bizonnyal kimarad, hiszen az ágazati szereplőkkel semmilyen egyeztetést nem folytattak .

Üdvözlendő azonban, hogy új szűrőprogramként be kívánják vezetni a vastagbélrák székletb ő l
történő szűrését. Annyi kifogással élnénk, hogy tudvalev ő , hogy ez a tesztelési forma nem ad
száz százalékosan megbízható eredményt, diagnózist, hiszen a székletben található vér számo s
más okból is megjelenhet .

Tisztelt Miniszter Úr !

Fent megfogalmazott gondolataink miatt az alábbi kérdésekre várunk érdemi válaszokat :

• Milyen fázisban van a szűrőprogram bevezetése? Mikorra várható az indulás?



• Közvetlenül a háziorvoson keresztül lehet majd igénybe venni a sz űrést? Történt-e
egyeztetés a háziorvosokkal errő l? Mi a helyzet azokon a településeken, ahol háziorvos -
hiány van?

• Miért csupán a székletmintából történő szűrést teszik ilyen módon lehetővé? Ha pozití v
eredményű a teszt, milyen lehetősége lesz a betegeknek, hogy rövid időn belül biztos
diagnózist kapjanak, hiszen ahogy fent írtuk, ez a tesztelési forma nem ad teljese n
megbízható eredményt? Az id ő ugyanis az egyik legnagyobb ellensége ennek a
betegségnek és az önmagában nem elegendő , hogy egy bizonytalan pozitív eredmény t
kap a páciens . Ahhoz, hogy a kitűzött 10 százalékos célt elérhessék, és minél kevesebbe n
veszítsék életüket ebben a betegségben, fontos, hogy a további vizsgálatok és a kezelés i
terv felállítása a lehető legrövidebb időn belül történjen meg. Van erre kidolgozott
stratégiája a minisztériumnak ?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . szeptember 19 .

r. kaí~s László György
Jobbik

Tisztelettel,

Kepli Lajo s
Jobbik
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