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European Cancer Summit:  

https://www.europeancancer.org/events/198:summit-2022.html  
 

A jelentés ismertetésére a European Cancer Summit (Brüsszel, 2022. nov. 15-16.) 

keretében került sor.  
 

Prof Mark Lawler (Patrick G Johnston Centre for Cancer Research, Faculty of 

Medicine, Health and Life Sciences, Queen's University Belfast) és mt. szerint, 

amennyiben az onkológiai kezelés és kutatás gyengeségeit nem számolják fel, az 

elkövetkező évtizedben a rákos megbetegedések erőteljes hulláma várható. Becslések 

szerint az elmúlt két évben Európában a pandémia miatt egymillió rákos megbetegedést 

nem diagnosztizáltak. Az orvosok csupán a pandémia első évében másfélmillióval 

kevesebb rákos beteget vizsgáltak és minden második rákos beteg kezelése késlekedett.  

A jelentés a "Cancer Moonshot" amerikai kezdeményezéshez hasonlóan számos ajánlást 

tesz az onkológiai kutatás fellendítésére. A Lancet-Commission a betegorientált és nem a 

technika-központú megközelítést helyezi előtérbe. A bizottság szerint az onkológiai 

kutatást megnehezítő tényezők: a pandémia, az ukrajnai háború és a Brexit.  

A Groundshot szerint az onkológiai kutatásra fordított pénzügyi források megduplázására 

lenne szükség. 2016 és 2019 között Európában az onkológiai kutatásra fordított egy főre 

eső összeg (privát szektor nélkül) 26 EUR-t, az Egyesült Államokban 234 EUR-t tett ki. A 

bizottság szerint az egy főre eső kutatási keretet 2030-ig 50 EUR-ra kellene emelni. Ezt a 

pénzt az onkológiai kutatás elhanyagolt területeire: a prevencióra, a korai felismerésre, 

sugárterápiára és sebészetre, a nemek közötti esélyegyenlőségre kellene összpontosítani.  
 

Dr. Mark Lawler: mark.lawler@qub.ac.uk  
 

Kapcsolódó: A Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO) longitudinális vizsgálata a 

kötelező betegbiztosítás korai felismerési szolgáltatásainak igénybevételéről az AOK 

biztosítottjai körében a 2007 és 2021 közötti időszakban (Berlin, Oktober 2022, 118 p.): 

https://www.wido.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Forschung_Projekte/Ambulante_Versorgung/Fru

eherkennung_bei_Erwachsenen_2007_2021.pdf  
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