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Az ülést 2021. március 18-án, csütörtökön, 13.45-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) 
elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0223_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy a Parlament a BECA-koordinátorok kérésére úgy határozott, 
hogy 3 hónappal, azaz 2021. december 23-ig meghosszabbítja a bizottság megbízatását. 
Ez a többletidő lehetővé teszi a bizottság számára, hogy alaposabban dolgozzon a 
végleges jelentésen, nevezetesen hogy megvizsgálja az európai rákellenes tervben 
(EBCP) foglalt javaslatokat, többek között azokon a területeken, ahol az egyértelműen 
összefügg más folyamatban lévő munkával, valamint hogy finomítsa a bizottság 
álláspontját azokkal a kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek tekintetében a terv továbbra is 
homályos. A BECA üléseinek felülvizsgált naptárát és a jelentés új menetrendjét a BECA 
honlapján tették közzé.

Az elnök tájékoztatja a képviselőket az uniós egészségügyi miniszterek március 16-án 
tartott informális konferenciájának eredményeiről is.



PE691.137v01-00 2/9 PV\1227736HU.docx

HU

3. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

2021. február 4. PE680.988v01-00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. Nyilvános meghallgatás „Életmentés és a betegek állapotának javítása: Miért fontos 
a rák szűrése és korai felismerése?” címmel

Az elnök bevezeti a meghallgatás témáját, emlékeztetve arra, hogy a rákszűrés és korai 
felismerés az EBCP egyik pillére, és hangsúlyozza, hogy a szűrőprogramok és a korai 
diagnózis révén történő korai felismerés jelentősen javíthatja a klinikai eredményeket és 
tovább csökkentheti a rák okozta halálozást. Felhívja a figyelmet a rákszűrési programok 
végrehajtására vonatkozó, a Tanács által 2003-ban közzétett ajánlásokra, amelyek az 
emlőrák, a méhnyakrák és a vastagbélrák szűrésére vonatkoznak, és megjegyzi, hogy az 
EBCP ezen ajánlások felülvizsgálatát és több ráktípus felvételét javasolja. A daganatos 
megbetegedések nyilvántartásairól, valamint az adathalmazok és a modern technológiák 
szerepéről beszélve az elnök hangsúlyozza, hogy az adatgyűjtés kulcsfontosságú szerepet 
játszik a rákkal kapcsolatos klinikai és multidiszciplináris kutatásban, nemcsak a rák 
epidemiológiájának és mögöttes okainak jobb megértése, hanem az új kezelések és klinikai 
eredményeik vizsgálata szempontjából is.

A meghallgatás három részből állt: az első témája a szűrés és a korai diagnosztika, valamint 
a daganatos megbetegedések nyilvántartásainak szerepe, a másodiké a nagy adathalmazok 
és a modern technológia szerepe, a harmadiké pedig az egyes ráktípusok célzott 
szűrőprogramjai és a célzott rákszűrés kiterjesztése volt.  

1. panel: „A szűrőprogramok és a korai felismerés fontossága, és a daganatos 
megbetegedések nyilvántartásának szerepe”

Az első panelben két felszólaló szólal fel. Az elsőként felszólaló Rui Medeiros professzor 
hangsúlyozza a szűrés és a korai diagnózis alapvető fontosságát, és kijelenti, hogy európai 
szinten nagyon jól szervezett szűrési eljárások vannak, amelyek gyors eredményeket 
hoznak a rák következő három típusa esetében: emlőrák, méhnyakrák és vastagbélrák; 
ugyanakkor haladéktalanul további kutatásokra van szükség a rák más típusaira vonatkozó 
új szűrőprogramok bevezetéséhez.  Josep Tabernero professzor a daganatos 
megbetegedések nyilvántartásaiban gyűjtött adatok kulcsfontosságú szerepét helyezi 
előtérbe, és kifejti, hogy a daganatos megbetegedések nyilvántartásainak hatékony 
működése szempontjából mennyire fontos az uniós általános adatvédelmi rendelet 
végrehajtásának összehangolása.  

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), 
Angelo Ciocca (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
Nicolás González Casares (S&D, ES), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), Sara Cerdas (S&D, 
PT), Comín i Oliveres (NI, ES).
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Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a világjárvány pusztítóan hatott a rákkezelésre, és 
hangsúlyozza, hogy itt az ideje, hogy új szabványok meghatározásával az európai 
onkológia átalakítására irányuló stratégiai intézkedésekre kerüljön sor. 

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának képviselője, Ciarán Nicholl felhívja a 
figyelmet arra, hogy már számos rendszer, bevált gyakorlat és ajánlás van érvényben, és 
hogy – amint azt a BECA elnöke is elmondta – most a megvalósításra és azok alapos 
végrehajtására van szükség. Megemlíti a rákinformációs rendszert (ECIS), amely Unió-
szerte 170 ráknyilvántartásból származó adatokat foglal magában, és amely az EBCP-n és 
a rákellenes misszión belül kerül kibővítésre, ugyanakkor felhívja a figyelmet a 
„Rákkutatási Tudásközpont” júniusban történő elindítására.

2. panel: A nagy adathalmazok és a modern technológiák szerepe a szűrőprogramok 
és rák korai felismerése terén

Két előadó szólal fel. Mozziyar Etemadi professzor – aki egy olyan nagy nemzetközi 
projektet vezet, amely mesterséges intelligenciát alkalmaz a rák előrejelzésére – előadást 
tart arról, hogy a számítógépek hogyan tanulhatnak az embertől, és hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó technológia hogyan segítheti a rák felderítését. Dr. Adam 
Maciejczyk az adatelemzés alkalmazásáról beszélt, ugyanis ezzel egyrészt az értékalapú 
orvoslás tekintetében költség takarítható meg, másrészt pedig a tényeken alapuló 
szakpolitikai döntéshozatal tekintetében életeket lehet megmenteni. Rámutat, hogy a 
modern technológia hozzájárulhat a rákszűrésben részt vevő emberek számának 
növekedéséhez és a betegellátás minőségének javításához. 

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
Adam Jarubas (PPE, PL), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (A Baloldal, 
CZ).

Az Európai Bizottság képviselője, Ioana-Maria Gligor, a DG SANTE Digitális egészséggel 
és európai referenciahálózatokkal foglalkozó osztályának vezetője szólal fel, rámutatva, 
hogy az európai egészségügyi adattérről szóló jogalkotási javaslatnak 2021 végére el kell 
készülnie; kifejti, hogy a javaslat foglalkozni fog az adatminőséggel, az interoperabilitással 
és az egészségügyi hatóságok hozzáférhetőségével, és a meglévő keretekre fog épülni: az 
általános adatvédelmi rendeletre, az adatkormányzási rendeletre és a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó jövőbeli keretre. Az uniós alapok által kínált lehetőségeket 
illetően és a digitális fejlődés nemzeti és uniós szintű támogatása érdekében Gligor asszony 
rámutat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre, a Regionális Fejlesztési Alapra, az 
InvestEU-ra és az ESZA-ra.

A BECA előadója, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) szólal fel, és üdvözli a 
Bizottságnak az EBCP keretében a mellrák, méhnyakrák és vastagbélrák rákszűrési 
rendszerére irányuló javaslatát, valamint a nemzeti szűrőprogramokhoz való hozzáférés 
terén mutatkozó elfogadhatatlan egyenlőtlenségek csökkentését célzó egyéb 
intézkedéseket, miközben számos javaslatot tesz a Bizottság tervének további javítására. 
Javasolja továbbá, hogy európai régiónként legalább egy ráknyilvántartást hozzanak létre, 
és erősítsék meg a rákra vonatkozó nemzeti nyilvántartások kapacitását, hogy ne csak 
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orvosi, hanem a betegek életmódjára és társadalmi-gazdasági helyzetére vonatkozó 
adatokat is gyűjtsenek. 

Az elnök a panelt azzal zárja le, hogy javaslatot tesz a gyakori rákos megbetegedések korai 
és megfelelő felismerésére vonatkozó európai szabványra, amely konkrét 
mechanizmusokat tartalmaz azon ambiciózus, magas színvonalú klinikák jutalmazására, 
amelyek gyors és megfelelő diagnózist állítanak fel, ugyanakkor rámutat arra, hogy 
ezeknek a jó példáknak ösztönözniük kell más kórházakat és tagállamokat arra, hogy 
programjaikat és szolgáltatásaikat javítsák.

3. panel: Az egyes ráktípusok célzott szűrőprogramjai: a célzott rákszűrés 
kiterjesztése?

Öt felszólaló szólal fel, és előadást tartanak az egyes ráktípusok célzott szűrőprogramjairól:

Dr. Carmen Ungurean a méhnyakrák szűrését helyezi előtérbe, hangsúlyozva annak a 
méhnyakrák előfordulásának és a halálozás csökkentése terén betöltött fontos szerepét. Ez 
annak köszönhető, hogy számos, tényeken alapuló, biztonságos és elfogadható szűrési 
lehetőség áll rendelkezésre, miközben a méhnyakrákot elsődleges megelőző intézkedések 
révén is nagyon hatékonyan lehet megcélozni:  ebben az összefüggésben kulcsfontosságú 
a HPV elleni védőoltás.

Dr. Tanja Španić az emlőrákszűrésről beszélve először felidéz néhány fontos tényt a női 
emlőrákról, miközben hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a mammográfiai szűrés és 
a mellmegbetegedésekkel foglalkozó osztályok az új uniós iránymutatásoknak 
megfelelően működjenek. A jövőbeli kihívások közé tartozik az alapvető szolgáltatások 
valamennyi nő számára történő elérhetővé tétele és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek 
felszámolása.

Zorana Maravic az emésztőrendszeri rákos megbetegedésekre összpontosít: vastagbél- és 
gyomorrákszűrés. Emlékeztet az emésztőrendszeri rákos megbetegedések miatt az 
Európára rótt terhekre, rámutatva ugyanakkor arra, hogy a vastagbélrák a második 
leggyakoribb rák, és az öregedő népesség és az egészségtelen életmód miatt a következő 
évtizedben várhatóan jelentősen gyakrabban fog előfordulni. A vastagbélrák időben 
történő felismerése alapvető fontosságú, mivel jelentős hatást gyakorol a betegek túlélési 
esélyére. Kifejti, hogy a gyomorrák előfordulási gyakorisága alacsonyabb, de túlélési 
aránya sokkal alacsonyabb, miközben rámutat arra, hogy az optimális szűrési stratégiák 
vizsgálata érdekében új kísérletek finanszírozására van szükség.

A tüdőrákszűréssel kapcsolatban felszólaló Dr. Enriqueta Felip hangsúlyozza, hogy az 
elsődleges megelőzés alapvető fontosságú, mivel a tüdőrák 90%-a elkerülhető a dohányzás 
felszámolásával. Ugyanilyen fontos a korai diagnózis, mivel jelenleg a betegek mintegy 
60%-át egy olyan késői szakaszban diagnosztizálják tüdőrákkal, amikor a rák már áttételt 
képez és kicsi a túlélés esélye.

Dr. Hendrik Van Poppel a prosztatarákszűrését helyezi előtérbe, emlékeztetve arra, hogy 
az EU-ban a férfiaknál ez a leggyakoribb rákos megbetegedés. A prosztataspecifikus 
antigén (PSA) 80-as években történő bevezetésével a prosztatarákot korán észlelték, és a 
mortalitás is jelentősen csökkent. Az EBCP-t illetően Dr. Van Poppel hangsúlyozza a 2003-
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as tanácsi ajánlás tervezett felülvizsgálata által kínált egyedülálló lehetőséget, amely 
lehetővé teszi a prosztatarákszűrés hatályának kiterjesztését és a prosztatarák miatti 
halálozás drámai csökkentését.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Luisa Regimenti (ID, IT), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (A Baloldal, CZ), Chiara Gemma (NI, IT), 
Deirdre Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Liudas Mažylis (PPE, LT).

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának képviselője, Ciarán Nicholl szólal fel, 
kiemelve a Bizottság által a közeljövőben tervezett főbb intézkedéseket, többek között a 
rákszűrésről szóló 2003. évi tanácsi ajánlás harmadik végrehajtási jelentését, az EU által 
támogatott új rákszűrési programot, a rákgyógyászatbeli képalkotásra vonatkozó új európai 
kezdeményezést, míg a rákellenes küldetés hozzá fog járulni a népességen alapuló 
szűrőprogramok optimalizálásához. 

Véronique Trillet-Lenoir, a BECA bizottság előadója (Renew, FR) szólal fel, 
összefoglalva, hogy még mindig sok a tennivaló, mivel foglalkozni kell a tagállamokon és 
az EU-n belüli egyenlőtlenségekkel. A rákszűrésnek a jogi keret, az irányítás és a 
minőségbiztosítás tekintetében szigorúbbnak kell lennie, míg a szűrőrendszereknek a 
tudományos fejlődés javát is kell szolgálniuk. Hangsúlyozza, hogy fontolóra kell venni a 
szűrőprogramok alkalmazási körének kiterjesztését és a rák más típusainak bevonását, és 
hogy mindezeket az intézkedéseket a BECA-jelentés keretében meg kell vizsgálni.

Záró megjegyzéseiben az elnök hangsúlyozza a rákkezelés terén az EU-n belül 
tapasztalható különbségeket, és kitart amellett, hogy a földrajzi elhelyezkedés nem 
befolyásolhatja a betegek kezelését és ellátását.

Az ülést 17.46-kor berekesztik.

5. A következő ülés időpontja és helye

2021. április 15., 13.45–18.15
Brüsszel
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