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Tárgy: Mozgáskor|átozott emberek szervezett vastagbélsziiréshez val
biztosítása

Tisztelt Elnok Asszony!

Ktjszrinettel megkaptam a mozgáskorlátozott emberek szervezett vastagbélszrÍréshez val
egyenl esélyti hozzáférésének biztosítása tárgyában írott levelét. amelyben foglaltakra
vonatkoz an az alábbj tájékoztatást adom.

Napjaink egészségtigyi ellát rendszerei számára a világ számos országában _ megfekezve a

fertozo betegségek okozta járvanyokat _ a legnagyobb kihívást a kr nikus nem fertozo

betegségek. k ztiik kiemelten a rosszindulatri daganatos megbetegedések okozta terhek
jelentik. amelyek a betegek mellett érintik ahozzátartoz kat és a társadalom egészére nézve is

srilyos kihívást j elentenek.
A daganatos betegségek - kcjzte a vastag-és végbéldaganatok - hatékonyabb megel zésére és

lektizdésére az eur pai cselekvési partnerség a rák ellen kezdeményezés két fo iranyt jel lt
meg:

. akorai stádiumban felfedezettriíkbetegség gy gyíthat 
'. a gy gyulás esélyei nagymértékben javíthat ak' valamint az egészségesebb életm d is

hozzé$árul bizonyos rákbetegségek kialakulása kockázatának cstjkkentéséhez.

Magyarország Kormanya népegészségiigyi prioritásként jel<ilte meg a rosszindulatri daganatos

halálozás cs<jkkentését, a betegség okozta egyéni és tarsadalmi terhek mérséklését.

Elk telezett minden olyarr irány támogatásábarr' amely hozzájárul ezen célok hazai és

nemzetkcizi szintii megval sításához.
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Jelenleg országos kiterjesztésben, a veszélyeztetett korcsoportokra kiterjedően két

népegészségügyi célú, célzott szúrővizsgálat zajlik Magyarországon. az emlőszűrés és a
méhnyakszűrés.

A Kormány döntése alapján, európai uniós forrásra a|apozva (EFoP-l.8.l-VEKoP/15
."Komplex népegészségügyi szűrések'' kiemelt projekt). több éves pilot vizsgálat-sorozatot
követően. 2017-ben elindul országos kiterjesztésben a harmadik Szervezett célzott szűrés. a

kétévenkénti vastag- és végbél szűrővizsgálat. ami nagyságrendje. forrásigénye. társadalmi

hatása okán is azegészségügy egyjelentős fejlesztése.

A vastag-és végbélrák tekintetében veszélyeztetett 50-70 év közötti ferfiak és nők

szűrővizsgálatának ajánlott módszere a székletbeli rejtett vér immunkémiai kimutatása. a

széklet-vérteszt nem negatív eseteiben teljes. minőségi kolonoszkópos vizsgálata a

vérzésforrás megállapításara. Ezen ,.kétlépcsős stratégia'' célja az átlagos kockázatu
személyekben kialakuló korai vastagbélrákok megelőző állapotanak felÍ'edezése és

eltávolítása, valamint a már kialakult korai stádiumú daganatok felfedezése és kezelésbe
juttatása. A szűrés szervezése a jelentkező háziorvosokon keresztül tönénik.

Az eddig lezajlott pilotok alapjrán a nem negatív széklet-vérteszt eredménnyel kiszűrtek és

kolonoszkópos vizsgálatra utaltak arÍnya 6-10 %. Kiemelt fontosságú. hogy az egészségügyi

ellátórendszer a lehetri leghamarabb. tervezetten, szervezetten, a megfelelő hozzáférés és

minőség biztosításával tudja ellátni az első lépcsőben kiszűrteket. Ennek előfeltétele az

országos lefedettségti. megfelelő színvonalú gasztroenterológiai laborhálózat biztosítása.

Az Egészségügyért F'elelős Államtitkárság irányításával megszervezésre kerül a szervezett

népegészsé'eü91'i r'astagbélszűrésben résztr'evo. kolonoszkópos r izsgálatokat r-észö

laboratóriumok rendszere. Ennek feltételeként kiválasztásra kerülnek a jelenleg működő
egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a feladatok végrehajtásara képesek és

alkalmasak' kiemelt figyelemmel annak biztosítására, hogy ezen intézmények a
mozgáskor|átozott emberek számára i s j ól megközel íth etők l e gyenek.

A vastagbélszűrés országos kiterjesztését, a szurésre történő mozgósítást nagy volumenű

kommunikációs kampríny támogatja, amelynek részeként országos és helyi szintű tájékoztatő"

edukációs és aktivizáló intézkedések sorozata valósul meg pl.: nyomtatott és elektronikus
tájékoztatók, sajtóközlemények kiadása, média megjelenések, lakossági fórumok,

sajtónyilvrínos események szervezése stb. Mindezek eredményeként a lakosság a nemzetközi

szakmai standardok szerinti pontos' egyértelmű, célirányos infornrációkhoz jut a

vastagbélszűrés szükségessége és módja vonatkozásában.

Az EFoP-l.8.1-VEKOP/15 ,,Komplex népegészségügyi szűrések'' kiemelt projekt keretében

megtörténik az érintett civil szerr'ezetekkel - közte a Mozgáskorlátozottak Egyesületének

országos Szövetségével is - a kapcsolatfelvétel a lehetséges együttműködés Íbrmáinak

kialakítására. Ennek előkészítése jelenleg már folyamatban van.
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