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Tárgy: Mozgáskorlátozott emberek sz r vizsgálatokhoz val hozzáférésének biztosítása
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A Mozgáskorlátozottak Egyesiileteinek országos Sziivetségének elniiksége iidv zli Balog Zoltán
miniszter r bejelentését, miszerint a kormány a korai halálozások megel zése érdekében szt l
országos vastagbélszíírési programot indít. VéleményÍink szerint a kormány egészségpolitikájának
fontos lépése ez, mert az L,8 milli állampolgárt érint sztir vizsgálati program amellett, hogy sokak
életét mentheti meg, egyben stratégiai elkotelez dést is jelent a preventív ellátások, az állampolgárok
egészségtudatos magata rtásá na k osztonzése mel lett.

Magyarország ttibbsziiriisen kiitelezte el magát amellett, hogy minden terlileten teljes kiir
hozzáférhet séget biztosít a magyar áIlampolgároknak. A sziivetségiinkhiiz rendszeresen érkez
panaszok szerint tagiaink a vizsgál helyiségek és a berendezések akadálymentességének hiánya
miatt kiszorulnak a megel z célri vizsgálatok jelent s részéb l. A mammográfiás_, a méhnyakrák_
és a tiid szíírés mellett íry van ez t bbek kiizt a kolonoszk piás vizsgálatoknál is.

^ 
2007' évi XCll. torvénnyel kjhirdetett, a fogyatékossággal él személyek jogair l sz l ENSZ-

egyezmény (továbbiakban Egyezmény)25. cikke értelmében a részes államok minden sziikéges
intézkedést megtesznek, hogy a fogyatékossággal él személyek hozzáférienek a nemhez igazod
egészségiigyi szolgáltatásokhoz.

Magyarország Alapt rvénye szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, amelyet
mindenkinek bármely megkiiliinbiiztetés, így kíiltiniisen fogyatékosság szerinti kiiliinbségtétel
nélkÜl blztosít, és ame|yet a magyar állam az egészségtigyi ellátás megszervezésével segít el .

Továbbá Magyarország ktiltin intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a n ket, az id seket
és a fogyatékkal él ket (xV. cikk (2) és (5) bekezdés, xx. cikk).

A fogyatékos személyek jogair l és esélyegyenl séglik biztosításár l sz l 1998. évi XXVI. t rvény 12.

5 (1-2) bekezdése kimondja, hogy,,a fogyatékos személy egészségiigyiellátása során figyelemmel kell
lenni a fogyatékosságáb l ad d sziikségleteire. A fogyatékos személy számára biztosítani kell _ a
fogyatékosságával osszefliggésben - az állapota javításához, az állapotromlása megel zéséhez
sziikséges rendszeres és hatékony egészségtigyi ellátást. A fogyatékos személyeket ellát k speciális
képzéséne k és tová bbké pzéséne k lehet ségét biztosíta n i ke l l Í

Az egyenl bánásm dr l és az esélyegyenl ség el mozdításár l sz l 2003. éví CXXV. torvény
értelmében az egyenl bánásm d kovetelményét az egészségÜgyi ellátást ny jtr szolgáltat knak
eljárásaik és intézkedéseik során érvényesíteniüik kell. Ktilonosen igaz ez az egészségiigyi
szolgáltatásny jtásra, ezen bel l is a betegségmegel z programokra és a sziír vizsgálatokon val
részvételre, valamint a gy gyít -megel z ellátásokra (4. s k) pontja és 25. s a) és b) pontok)'
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Az egészségügyről szóló L997 ' évi CLIV. törvény 7. s (1) bekezdése is kimondja, hogy minden betegnek
joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt,
megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő
egészségügyi ellátáshoz.

A fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében a fenti jogszabályokkal
összhangban fogadta el az országgyűlés 152015. (lV. 7'| oGY határozatával az országos
FogyatékosságÜgyi Programot (2075_2025.), ehhez kapcsolódik a 16532015. (lx. 14.) Korm. határozat
az országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó lntézkedési
Tervéről (továbbiakban oFP-lT), mely a következő vállalást tartalmazza:

,,Javítani kell a fogyatékos személyek egészségügyi ellótósokhoz való egyenlő esélyű
hozzóférését, ennek érdekében a betegszervezetek, valomint a fogyatékos személyeket
képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonósóval kell felmérni a különböző fogyotékossóggal
élő gyermekek és felnőttek sziírő és egyéb diagnosztikai vizsgólatokhoz voló hozzóférését. A

felmérés eredményeire alopozva - a helyi sajótosságok figyelembevételével _ programokat

kel l kidolgozni o szolgó ltatósok e lérhetőségének javításo é rdekében.

Felelős: emberi erőforrósok minisztere

Hatóridő: 2078. december 37;' (oFP lT 2.2.)

Jelen projekt előkészítése során felmérték a kolonoszkópiás vizsgálathoz és az ahhoz kapcsolódó
beavatkozásokhoz való hozzáférést. A programot meghirdető március 7-i sajtótájékoztatón azonban
nem kaptunk információt arról, hogy az akadálymentességi szempontok megjelentek-e a pilot
program monitorozása, illetve a most induló projekt tervezése során.

Szövetségünk az alábbi szempontok kiemelésével kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a projekt rövid- és
hosszútávon eleget tegyen a mozgássérült emberek szűrővizsgálatokhoz való egyenlő esélyű
hozzáféréshez való jogainak érvényesüléséhez. A foryatékos emberek, így a mozgássérült emberek,
joggal várják el, hogy a projekt feleljen meg a jogszabályi előírásoknak és az európai uniós források
felhasználásával szemben támasztott horizontális elveknek.

A projek szolgáltatásai, kommunikációja és az abban megjelenő infrastruktúra legyen
komplexen akadálymentes! A komplex akadálymentességnek prioritásnak kell lennie: az
akadályok beazonosítása és felszámolása legyen a projektmegvalósítás része! Példaként
emlÍtenénk meg, hogy a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés csorbulását
szankcionálni hivatott Egyenlő Bánásmód Hatóság több alkalommal is vizsgálódott a rendelők
akadálymentesítésének hiánya kapcsán (EBHA51A015, EBH 3I?noL6|. A sajtótájékoztatón
elhangzott, hogy a projekttel párhuzamosan 20 szűrőbusz is indul. E járművek
akadálymentessége a fentiekkel összhangban szintén elvárás, különösen azért, mert a
kistelepÜléseken az akadálymentes közlekedés hiánya miatt a mozgássérült magyar
állampolgárok mobilitása alacsonyabb, mint a nagyvárosban élő személyeké.
A fogyatékos emberek tájékoztatására a projekt során kü!ön hangsúlyt kell fektetnil A
projektben létrejövő hét szűrőközpontnak, a vizsgálatotvégző szakellátóknak és a bevonásra
kerülő háziorvosoknak megfelelő információkkal kell rendelkezniük az akadálymentességgel,
illetve a különböző károsodással élő emberek speciális igényeivel, és azokra adott
megoldásokkal kapcsolatba n.

A preventív szemlélet mellett garantálni kell a fogryatékos emberek el!átásának
paradigmaváltását!
Szövetségünk kommunikációs csatornáin keresztül szeretne egyiittműködni abban, hogy
minél több egészségtudatosítást célzó információ jusson el a mozgássérült magyar
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állampolgárokhoz. Az egészségben eltöltött életévek számának növelése a mozgássérült
emberek esetén éppúey cél, mint minden magyar állampolgár esetében, és ezt ma sajnos
hangsúlyozni kell. Ez csak akkor Vezet eredményre, ha az egészségÜgyi dolgozók
felkészítésében megjelenik a mozgássérült személyekkel kapcsolatos szemléletváltás. Tagjaink
arról számolnak be, hogy előfordul, hogy az egészségügy csak az alapbetegség kezelésével
foglalkozik, a szíirővizsgálatok elvégzésére már nem helyeznek hangsúlyt. Ahogy a

multimorbiditást a mostani rendszer nehezen kezeli, ugyanúgy nehezen reagál az egészségügy
azokra az esetekre is, ahol az alapkárosodás bizonyos egészségügyi kockázatok növekedését
hozza magával.

Az OFP lT 2.z. pontjában szereplő vállalások stratégiai gondolkodást és progresszív megvalósulást
igényelnek, melyben Szövetségünk stratégiai partner kíván lenni, kiemelve, hogy az Egyezmény 4.
cikkének 3. pontja szerint az érintettek, érdekvédelmi szervezetek érdemi bevonása elengedhetetlen
a mozgássérült embereket érintő intézkedések megvalósításához. Kezdeményezzukaz Államtitkárság
és Szövetségünk között meginduló a párbeszédet, ezzel elősegítve, hogy a kiemelt fejlesztéseknek a
mozgássérült emberek is részesei lehessenek!

Bízva a jov beni sikeres egyÜttm k désben,

tisztelettel

Budapest, 2oL7. március 29.
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