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Tárgy: A vastag- és végbélrákra irányuló jelenlegi uniós politika hiányosságai

Évente több mint 200 000 halálos áldozatával a vastag- és végbélrák (CRC) a második 
leggyakrabban halált okozó rák Európában. A Miniszterek Tanácsa által 2003-ban javasolt 
megelőző rákszűrő intézkedések legalább évi 60 000-rel csökkenthetnék ezt a számot. Az 
első, a tanácsi ajánlások tagállamok közötti végrehajtásáról szóló 2008-as jelentés rámutatott 
arra, hogy a vastag- és végbélrákszűrések végrehajtási aránya a legkisebb az EU által ajánlott 
összes szűrőprogram közül. Kevesebb mint az évente minimálisan ajánlott szűrések felét 
hajtották végre az Unióban, és mindössze 12 tagállam alkalmazott a betegségek korai 
felismerését célzó, népességen alapuló programokat. 

Az EU 2010–2011-es egészségügyi munkaprogramja nem tartalmazott konkrét felhívásokat a 
CRC területén, a potenciális előrelépések lehetőségének ellenére. További kutatások 
javíthatnák a megelőző intézkedések költséghatékonyságát, és elősegíthetnék a betegbarát 
vizsgálatokat.

Az Európai Bizottság közzétette 2006-ban az „Európai iránymutatások a mellrákszűrés 
minőségbiztosításáról”, majd 2008-ban az „Európai iránymutatások a méhnyakrákszűrés 
minőségbiztosításáról” című kiadványait. Sikertelen maradt azonban az a szándéka, hogy 
2010 augusztusában közzétegye az európai minőségbiztosítási iránymutatásokat a vastag- és 
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végbélrákszűrések kapcsán.  

2010 novemberében az Európai Parlament elfogadta a 68/2010 sz., a „Bélrák elleni küzdelem 
az EU-ban” című írásbeli nyilatkozatot. Az írásbeli nyilatkozat az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat felszólítja, 

- hogy támogassanak az EU-ban különösen a kamaszokat és a fiatal felnőtteket célzó 
ismeretterjesztő kampányokat a bélrákot előidéző életmódtényezőkről, 

- ösztönözzék minden uniós országban a bevált vastag- és végbélrákszűrési gyakorlatok 
alkalmazását, illetve tegyenek közzé kétévente helyzetjelentéseket,

- tegyék a vastag- és végbélrákszűréssel kapcsolatos kutatás és ismeretek terjesztését a 
7. kutatási keretprogram és az uniós egészségügyi program következő 
munkaprogramjainak prioritásává,

- vezessenek be országszerte vastag- és végbélrákszűrést az uniós iránymutatásokkal 
összhangban.

Ezzel kapcsolatban a következő kérdéseket szeretnénk feltenni a Bizottságnak:

1. Milyen további lépéseket fog a Bizottság tenni annak érdekében, hogy felgyorsítsa a 
népességen alapuló nemzeti szűrőprogramok megvalósítását az EU tagállamaiban? 

2. Több figyelmet fog-e szentelni a Bizottság a jövőbeni egészségügyi kutatási 
programokban a bélráknak, és amennyiben igen, mire fog összpontosítani, és hogyan 
tudják az aktuálisan érintett felek támogatni a tervezési és döntéshozatali folyamatot? 

3. Mikor szándékozik a Bizottság a bélrákszűrések témájában iránymutatásokat hozni, és 
mik voltak a késedelem okai?


