
 
Rákellenes világnap: így küzd az EU a betegség
ellen (infografika)
 
A rák elleni küzdelem prioritás az EU számára, a február 4-ei világnap célja felhívni a
figyelmet a betegségre, hangsúlyozni a megelőzés és a megfelelő kezelés fontosságát.
 

Az EU-ban közel 3 millió új daganatos esetet diagnosztizáltak 2020-ban és ugyanebben az
évben 1,2 millió ember vesztette életét a betegség következtében. A szív- és érrendszeri
megbetegedések után a daganatos megbetegedések a második leggyakoribb halálokok. Az
innovatív kezeléseknek és az ellátáshoz való jobb hozzáférésnek hála azonban sok európai
beteg a korábbiaknál tovább él a diagnosztizálást követően. A rákos megbetegedések 40%-a
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2035-re megduplázódhat a dagantos megbetegedések száma. A megelőzés és az időben való felismerés kulcsfontosságú.
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megelőzhető az EU-ban, a becslések szerint a daganatos megbetegedésekből felgyógyultak
száma 12 millió körüli. 
 
 
Az uniós intézkedésekről a közegészségügy területén ide kattintva olvashat többet.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy/20190705STO56307/a-kozegeszseg-javitasa-az-unios-intezkedesek-kozerthetoen


Daganatos megbetegedések a Covid idején

Daganatos megbetegedések az EU-ban
• A világ népességének kevesebb mint 10%-a származik Európából, mégis a daganatos esetek
25%-át itt diagnosztizálják

• A túlélési arányok közti különbség az EU tagállamai között meghaladja a 25%-ot

• Az EU-ban diagnosztizált daganatos megbetegedések csaknem 75%-a 60 év feletti
korosztályt érinti
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A becslések szerint Európában 100 millió szűrővizsgálatot nem végeztek el a járvány idején, és
1 millió daganatos esetet nem diagnosztizáltak. 5 daganatos betegből 1 nem kapta meg időben
a szükséges műtéti vagy kemoterápiás kezelést.
 
 
 
Az előzetes tanulmányok szerint  azonban a Covid19 vakcinák némelyike mögött meghúzódó
mRNS technológia hatékony lehet a jövőbeni rákellenes gyógyszerek fejlesztése során.
 
 
 
Uniós intézkedések a rák elleni küzdelemben 
 
Az EU segíti az együttműködést a tagállamok között az információ megosztás, kutatás,
megelőzés és kezelés területén, valamint támogatja a figyelemfelhívó kampányokat. Emellett
kutatási projektekbe, klinikai vizsgálatokba és képzési programokba is befektet. Számos uniós
jogszabály garantálja a hatékonyabb fellépést a daganatos megbetegdések kockázatát növelő
tényezők (dohányzás, rákkeltő anyagok használata, peszticidek, stb.) ellen.
 

2020-ban a Parlament a rák elleni közdelemmel foglalkozó különbizottságot hozott létre, hogy
felülvizsgálja az EU rákellenes fellépését, és javaslatokat tegyen a témában. A bizottság
jelentését és az ajánlásokat a 2022 februári plenáris ülésen fogadta el a Parlament.
 

40% körüli
a megelőzhető rákos megbetegedések aránya

További információ
Európai rákellenes terv: új uniós megközelítés a megelőzés, a kezelés és az ellátás terén (EB
sajtóközlemény)
Küzdelem a rák ellen: képviselői reakciók az EU közös cselekvési tervére (EP sajtóközlemény
- angol)
Az EP cselekvésre szólít - hatékonyabb küzdelemre van szükség a rák ellen (2021.12.09.,
angolul)
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https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/world-cancer-day-impact-of-covid19-and-o/product-details/20210126CHE08168
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/dohanytermekek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy/20171023STO86602/rakkelto-anyagok-jobban-vedene-a-karos-hatasuknak-kitett-munkavallalokat-az-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190117STO23722/peszticidek-az-eteleinkben-mit-tesz-ellene-az-europai-parlament
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220210IPR23006/van-meg-mit-javitani-a-rak-elleni-unios-strategian-velik-a-kepviselok
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_342
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210201IPR96809/beating-cancer-meps-react-to-the-eu-plan-for-joint-action
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210201IPR96809/beating-cancer-meps-react-to-the-eu-plan-for-joint-action
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211209IPR19105/ep-calls-for-action-strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211209IPR19105/ep-calls-for-action-strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer

