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Címzett neve  

 

Tárgy: Közös levél a COVID-19-ről és a rákról 

 

Tisztelt Uram/Asszonyom! 

 

Az Európai Rákbetegek Koalíciójának (European Cancer Patient Coalition, ECPC, https://ecpc.org/) 

tagjaiként fordulunk Önökhöz. Az Európai Rákbetegek Koalíciója több mint 400 európai betegszervezetet 

fog össze, és ezzel a legnagyobb európai onkológiai ernyőszervezetnek minősül, a legritkábbtól a 

leggyakoribb rákig mindenféle diagnózist lefedve. 

 

Szervezeteink csatlakoztak az ECPC által indított, a COVID-19-ről és a rákról szóló a globális kampányhoz. A 

közel 300 szervezet által aláírt cselekvési felhívást az ECPC és tagszervezetei juttatják el a döntéshozókhoz. 

 

A COVID-19 járvány megrázta egész Európát, egészségügyi rendszereinket, és nagy hatással volt a krónikus 

betegekre, különösen a daganatos megbetegedéssel élőkre. Elismerjük, hogy a járvány okozta hatás jóval 

túlmutat a rákszűrésen és az ellátáson; szeretnénk azonban felvetni néhány olyan problémát, amelyet az 

európai rákbetegek közösségében figyeltünk meg. 

 

A pandémiás időszakot megelőzően a daganatos megbetegedések egyes típusaiban a halálozási arány 

stabilizálódni vagy éppen csökkenni kezdett Európa-szerte, mivel a betegek jobban odafigyeltek a primer és 

a szekunder megelőzésre és persze saját magukra is. Mindeközben a daganatos betegségek ellátása egész 

Európában javult és egyre több kezelés vált elérhetővé.1,2 A COVID-19 járvány világszerte súlyosan 

megzavarta a diagnosztikai és gyógyítási, gondozási szolgáltatásokat3: 2020-ban a diagnosztizált daganatos 

esetek száma körülbelül 40 százalékkal csökkent.4 A British Medical Journal című folyóiratban nemrégiben 

publikált tanulmány kimutatta, hogy a kezelés késleltetése káros hatással járhat a páciensek életkilátásaira 

nézve5. 

 

Elismerjük, hogy az egészségügyi rendszerekre példátlan nyomás nehezedik a COVID-19 járvány 

következtében, és hogy a globális válság még nem ért véget egyelőre. Az adatok azonban azt mutatják, 

hogy cselekednünk kell, és kezelnünk kell a daganatos betegségek ellátásánál felmerült problémákat, ha 
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javítani akarunk az európai lakosság egészség-minőségén. Mi, a daganatos betegségekkel foglalkozó 

európai civil szervezetek, készek vagyunk támogatni a tagállami kormányokat a rák elleni küzdelemben.  

 

Kérjük, hogy a daganatos betegek helyzetének javítása érdekében a tagállamok kormányai: 

 

1. Gondoskodjanak arról, hogy a betegek biztonságosan hozzáférhessenek a diagnózishoz és a 

kezeléshez. 

Az egészségügyi rendszereknek meg kell tervezniük azt a COVID-biztos koncepciót, hogy a daganatos 

betegek számára nyújtott szolgáltatások és ellátások a pandémiás helyzetben is működjenek. Ahol 

lehetséges, alternatív kezelési megoldásokat kell biztosítani, például otthoni kemoterápiát, a betegek 

fertőzésvédelme érdekében.  Az egészségügyi hatóságoknak tájékoztatniuk kell a betegeket, ezáltal 

enyhítve a COVID-19-től és állapotuktól való félelmeiket, hivatalos információ átadás szükséges a rákkal és 

a long covid tünetekkel egyaránt kapcsolható szövődményekről, például a vérrögképződésről, az egyéb szív- 

és érrendszeri betegségekről, a mentális egészség zavarairól, a fájdalomról, az alultápláltságról6. A szűrést, a 

kockázat felmérő programokat és a daganatos betegségek korai diagnosztizálásának egyéb eszközeit is 

vissza kell állítani és támogatni kell, valamint erőfeszítéseket kell tenni ezen programok ismertségének 

növelésére. 

 

2. Határozzák meg a járvány daganatos ellátásra gyakorolt valódi hatásait, és változtassanak úgy, 

hogy ezek a károk enyhüljenek.  

 

Ez azt jelenti, hogy összegyűjtik és elemzik azoknak a betegeknek az adatait, akiket nem diagnosztizáltak 

2020-ban, és modellezik a szolgáltatások várható igényét az elmaradt diagnózisok és időpontok miatt. 

Mindez a munkaerőbe és a fizikai kapacitásba történő befektetést is jelent, ezáltal eleget téve annak az 

igénynek, amelyet a későn diagnosztizált betegek számának valószínű növekedése okoz. Néhány elemzett 

adat már a civil szervezetek rendelkezésére áll, át tudjuk adni kérés esetén a releváns dokumentációt. 

 

3. Hosszútávon biztosítsák az erőforrásokat a megfelelő és biztonságos ellátásra. 

 

A daganatos betegség ellátás újjáépítése és javítása érdekében tett intézkedések középpontjában a 

betegeknek kell állniuk. Ez a multidiszciplináris ellátás bővítésére, a daganatos betegségek és a kapcsolódó 

tünetek kezelésére irányuló erőfeszítéseket jelent. A rák korai diagnosztizálásának folyamatát fel kell 
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gyorsítani, a daganatos betegségek gyógyítására és kezelésére kialakított innovációkat megfelelő ütemben 

és sorrendben szükséges implementálni a terápiás napi gyakorlatba. Meglátásunk szerint ezzel túljuthatunk 

a 2020-2021-es években tapasztalt megtorpanáson. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, 

hogy a daganatos betegek ellátását a jövőben se zavarják fiskális megszorító intézkedések, felismerve, hogy 

a daganatos betegségekre fordított kiadások évtizedek óta nem nőnek Európában.7 Erőforrásainkkal és 

szakértelmünkkel készek vagyunk együttműködni Magyarország Kormányával a daganatos ellátás javítása 

érdekében. 

 

Az Európai Rákbetegek Koalíciója azt várja az európai döntéshozóktól, hogy minden kormány változtasson 

az eddigi stratégiáján, és köteleződjön el a daganatos betegségek korai diagnosztikája, valamint a 

legmodernebb innovációk használata mellett. 

 

Mi, e levél aláírói, együttműködési szándékunkat fejezzük ki a daganatos betegek magyarországi 

helyzetének javítása érdekében: 

 

Budapest, 2021. április 9. 

 

 

 

 Rozványi Balázs Kalónél Tóth Krisztina 

 elnök Képviselő 

 Magyar Rákellenes Liga Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen 

 

 

 

 

 

 

 Nagy-Tóth Ilona Pataki Erika 

 elnök alelnök 

 Mályvavirág Alapítvány Lélek-zet Egyesület 
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Melléklet: ECPC JOINT LETTER ON COVID-19 AND CANCER 
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