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A népegészségügy a társadalom egészének 
szervezett tevékenysége, amelynek célja 

 a lakosság egészségi állapotának javítása, 

 az egészség megőrzése, 

 a betegségek megelőzése. 

Jelentése az, hogy hogyan lehet egy ország forrásainak 
teljességét úgy felhasználni, hogy a népesség egészségi 
szintje emelkedjen 

A népegészségügy a betegségek megelőzésére fókuszál, 
eszköze a prevenció, a legfontosabb a primer prevenció 



 Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos 
népegészségügyi probléma: az összes haláleset közel 
egynegyedét okozza 

 WHO Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC) 
2008-as adatai szerint a magyarországi daganat-
előfordulás csak mérsékelten, a daganatos halálozás 
viszont jelentősen (45%) haladja meg az Európai Unió 
tagországainak átlagértékét, főleg a 65 éven aluli 
korosztályban 

 Csak kevés olyan daganatos megbetegedés van, ahol 
speciális primer prevenció rendelkezésre áll, hiszen a 
kialakulásban is több tényezőnek van szerepe  



A daganatos halálozás csökkentése valamennyi 
népegészségügyi program elsődleges céljai közt 
szerepelt 

 Ha nincs hatékony primer prevenció, akkor  

 A daganatos halálozás csökkentésére – rövid és 
középtávon – a korai felismerés és korai kezelés a 
leginkább ígéretes népegészségügyi stratégia;  

 Ennek eszköze a szűrés (szekunder prevenció) 



Szűrővizsgálat=korai felismerés 

 Minden olyan tevékenység, amely a panasz- és 
tünetmentes személyek vizsgálata útján rejtett, még 
tünetmentes daganat kimutatását célozza meg  

 Ez egy aktív, azaz kezdeményező, felkutató jellegű 
tevékenység 

 A népegészségügyi szűrések szervezetten történnek 

 



Szűrést csak az alábbi feltételek teljesülése esetén 
szabad végezni 

 a célbetegség - előfordulását és az okozott halálozást 
tekintve - népegészségügyi fontosságú; 

 a célbetegség fejlődéstörténete, azaz a betegség kialakulása 
és kórlefolyása ismert és célszerű beavatkozással 
befolyásolható; 

 a szűrés stratégiája (azaz az életkor, amikor a rendszeres 
szűrést el kell kezdeni, az életkor, amitől kezdve 
szükségtelen folytatni, valamint a megismételt szűrések 
közötti intervallum a betegség kórlefolyásának 
megfelelően) ismert; 

 a szűrővizsgálat elvégzésére alkalmas, egyszerű, olcsó, 
hatásos és társadalmilag elfogadott módszer áll 
rendelkezésre 

 



 a szűréssel felismert célbetegség kórismézésének és 
kezelésének feltételei biztosítva vannak;  

 a diagnosztikai és gyógykezelési lehetőségeknek 
hozzáférhetőnek kellene lenni (várólisták) 

 elfogadott gyógymódra van szükség a felismert 
betegségben szenvedő páciensek számára. 

 a szűrésre fordított anyagi ráfordítás arányban áll a 
szűrés remélt hasznával, azaz a szűrés költséghatékony 

 WHO szerint a személyes behíváson és követésen 
alapuló szűrővizsgálatot csakis a hatásosság 
epidemiológiai bizonyítékának birtokában szabad 
végezni  

 A hatásosság egyetlen elfogadott bizonyítéka, hogy a 
szűrővizsgálati módozat mérsékli a célbetegségből 
származó halálozást a céllakosságban. 

 

 



Az emlőrák szűrés megfelel a feltételeknek: 

 az emlőrák előfordulásának gyakorisága és haláloki 
szerepe miatt jelentős népegészségügyi problémát 
jelent(évente kb. 6000 új eset, 2000 halálozás, nőknél 
3.leggyakoribb daganat halálok) 

 természetes kórlefolyása ismert 

 a preklinikai kórlefolyása kellően hosszú ahhoz, hogy 
esélyt adjon a szűrésnek; 

 a lakosság számára elfogadható módszer áll 
rendelkezésre a szűrésre 

 a korábbi klinikai stádiumokban felismert emlőrák 
kezelése kedvezően befolyásolja a kórlefolyást 

 

 



 jelentősen megnövelheti a jó életminőségű túlélés 
esélyeit, a teljes gyógyulás kilátásait, és a 
célbetegségből eredő halálozás csökkenését ígéri 

 a terápia egyszerűbb, kevésbé megterhelő a beteg 
számára 

 ismételt szűrési körben az előrehaladott esetek 
száma, ezzel az emlőrák halálos kockázata a felére 
csökken 

 

 

 



 A nemzetközi tapasztalatok és a hazai becslések 
alapján a népegészségügyi szűrővizsgálatokkal a 
céllakosság 70%-os átszűrtsége esetén a 
célbetegségből származó halálozás mintegy 30% 
csökkenése érhető el 

 A szűrésbe bevonandó korcsoportok 
meghatározása epidemiológiai, daganatbiológiai 
és gazdaságossági meggondolásokon alapul. 

 

 



 A kilencvenes évek elejétől van lehetőség hazánkban 
mammográfiás emlőrák szűrésre, és az 1998-ban 
megjelent, a lakossági emlőrák szűréseket szabályozó 
kormányrendelet óta hívják be az érintett hölgyeket 
ingyenes szűrővizsgálatra.  

 A rendszeres, szervezett emlőrák szűrés 2001-től, 
a Népegészségügyi Program alapján indult meg.  
 



Szűrővizsgálatok jogszabályi feltételei 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a szűrővizsgálatokról 

 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi 
tevékenységről 

 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet  a körzeti védőnői 
szolgálatról 

 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól 

 1997. évi XLVII. tv. a személyes adatok védelméről 

 

 



 Jelenleg is közel  évi 600 000 meghívottnak - sajnos - 
csak kevesebb, mint a fele megy el a vizsgálatra.  

 Az ÁNTSZ adatai szerint az emlőrákszűrésen 
résztvevők körülbelül 6 százalékát hívják vissza újabb 
ellenőrzésre, és ennél jóval kisebb arányban van 
szükség műtétre, a megjelentek mindösszesen fél 

százalékánál. 
 

 



Szolnok megyei adatok 

 1999-ben a Szolnoki Emlődiagnosztikai Központ 
megnyitása megyei hatáskörrel, és az 
interdiszciplináris team megalakulása a szolnoki MÁV 
Kórház és Rendelőintézettel, valamint a Hetényi Géza 
Kórház- Rendelőintézettel együttműködve  

 A szervezett emlőszűrés 2002.01-től indult 
megyénkben, a célcsoport 45-65 éves korosztály akiket 
2 évente hívunk szűrésre 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a  mobil szűrés is 
elérhető 
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 A méhnyakszűrés  2004. 09-től indult, a 
célcsoport a 25-65 éves korosztály  3 évente, 
citológiai vizsgálatot is alkalmazó nőgyógyászati 
méhnyakszűrés  

 Kolorektális  szűrés 50-70 éves korcsoportra terjed 
ki  

 A jövőben a szájüregi szűrés és a prosztata-szűrés 
tervezése történik 



 A méhnyakrák relatív halálozási kockázata 
a magyar nők körében magas, az Európai 
Uniós országok átlagának mintegy 
háromszorosa. 

 A méhnyakrák, illetve a rákmegelőző állapot 
időben diagnosztizálva, a megfelelő orvosi 
ellátással jól gyógyítható. 

 A magas halálozás hátterében az áll, hogy 
nagyon sok esetben késői stádiumban kerül 
felfedezésre, amikor már a gyógyítás 
lehetőségei korlátozottak. 



Védőnői méhnyakszűrő program 2008-ban 
indult 

Sajnálatos tény, hogy évente 500 nőt veszítünk el 
méhnyakrákos megbetegedésben. 

 

A szűrővizsgálatokat kevesen veszik igénybe. 



A jövő 

 Európai Unión belül  Magyarországon a legmagasabb  
a vastagbéldaganatok okozta halálozás 

 Komplex népegészségügyi szűrések projekt keretében 
2017. év második felétől elindul a vastagbélszűrés  

 Országosan szervezett vastagbélszűrést 2019-től 
tervezik bevezetni (a háziorvosok alapfeladatként 
fogják végezni) 

 rejtett székletvér immunkémiai kimutatása 

 Az átlagos kockázatú, 50-70 év közötti férfiak és nők 2 
évente meghívásos szűrése 



Összefoglalás 
 A megfelelő célcsoportok részvételének biztosítása a 

népegészségügyi szűrések alapkérdése 

 Csak meghatározott részvételi arány mellett lehet 
elérni a célt, a szűrési rendszerek fenntartása, 
működtetése csak ekkor eléggé hatékony,  

 A lakossági részvétel növelése  az egészségtudatosság 
javításával, népegészségügyi mozgósítással érhető el  

 Az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein 
résztvevő egészségügyi intézmények, szakmai 
csoportok, civil szervezetek és a céllakosság 
motiválásában, a betegkövetésben szerepet játszó 
háziorvosi szolgálatok együttműködése szükséges 






