népegészségügyi szÛrÔvizsgálatok
Néhány szó a tüdôszûrésrôl:

https://www.epenztar.hu/site-show.php?id=426

VASTAGBÉLSZÛRÉS: az 50-70 év közötti férfiak és nôk
esetében a székletbeli rejtett vér laboratóriumi kimutatása út
ján.
A szûrôvizsgálathoz szükséges szûrôcsomagot a házior
vosok az ÁNTSZ listája alapján adják át a meghívót kapott
pácienseknek. Az eredményt a háziorvos kapja vissza. Ha nem
negatív az eredmény, akkor szükséges gasztroenteorológus
szakorvoshoz menni, aki dönt a további célzott vizsgálatok
elvégzésérôl.

2014. január elsejétôl módosult a tüdôszûrések rendje: a
javuló Tbc elôfordulási gyakoriság okán, országosan – már
nem a lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonat
kozik a kötelezô szûrés. A járványügyi elôírásoktól függetlenül
évente szûrik a veszélyeztetetteket – gyógyult tbc-s betegeket,
góchordozókat, hajléktalanszálláson lakókat, menekülteket,
börtönlakókat, stb. A mellkasi szûrés tehát ma önkéntes, illetve
orvosilag javasolt bizonyos kockázati tényezôk függvényében.
Azonban minden 40 év feletti személynek joga van évente egy
szer tüdôszûrô vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költség
mentesen. Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie. Bizonyos
munkakörökben a munkaadók elôírják az érvényes tüdôszûrési
vizsgálati eredményt. A tüdôszûrés nem csak a tbc felkutatá
sában játszik szerepet, hanem az egyéb tüdôbetegségek korai
felfedezésében is segítséget jelent. A teljes gyógyulás esélye
pedig a legnagyobb mértékben a korai felismeréstôl függ – va
lamennyi betegség vonatkozásában!
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
SZÛRÔVIZSGÁLATOK
A „szûrés” mibenlétérôl számos meghatározás forog közké
zen. Mindegyikben közös, hogy
– tüneteket és panaszokat még nem okozó, rejtett rendellenességek, azaz a betegségek keletkezését megelôzô
elváltozások,
– kialakulásuk kezdeti szakaszában lévô betegségek korai felismerésére, valamint a betegségek kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezôk felismerésére
szolgáló vizsgálat.
Az emberek számára a szûrés legismertebb formája a tüdô
szûrés, amelynek az egész országot lefedô rendszerét a valamikor
népbetegségnek számító tuberkulózis („morbus hungaricus”)
korai felderítésére és kezelése céljából építették ki. (Ma már
nem tartozik a szervezett népegészségügyi szûrôvizsgálatok
közé.) A szûrés tulajdonképpen „orvos elôtti vizsgálat”. Nem
tévesztendô össze a hagyományos orvosi – diagnosztikai –
vizsgálattal. Célja a figyelemfelkeltés. Feladata egyfelôl az,
hogy a nagy számban vizsgált személyek közül elkülönítse a
nagy többségben lévô valóban egészségeseket, és azokat meg
nyugtassa afelôl, hogy jelenleg nagy valószínûséggel nem kell
a betegségtôl tartaniuk, másfelôl, hogy „kiszûrje” a csak lát
szólag egészségeseket, akikben a betegség kezdeti formájában
már rejtve munkál, és azokat további orvosi vizsgálatra utalja.
A betegség fennállásának valószínûsített lehetôségét további
diagnosztikai vizsgálatoknak kell megerôsíteni, vagy kizárni.

látórendszer, ha az alkalmazandó szûrési módozat eredmé
nyességére már van tudományos bizonyíték, azaz csökkenti a
célbetegségbôl származó halálozást a népességben. Ennek a
feltételnek máig három szûrési módozat felel meg:
EMLÔSZÛRÉS: a 45-65 év közötti nôk kétévenkénti mam
mográfiás vizsgálatával.
Az érintettek névre szóló meghívó levelet kapnak az
ÁNTSZ-tôl. Ha az érintett korosztályba tartozik és az elmúlt
két évben nem kapott meghívót, mindenképpen keresse házi
orvosát, vagy nôgyógyászát! Havonta végezzen tapintásos ön
vizsgálatot!
MÉHNYAKSZÛRÉS: a 25 és 65 év közötti nôk három
évenkénti citológiai vizsgálatával.
https://www.affidea.hu/pacienseknek/mammografia/

A megbetegedések, és a halálozás aránya arra mutat, hogy a
daganatos betegek többsége elôrehaladott állapotban kerül fel
ismerésre és kezelésre. Ekkor a beteg még kezelhetô ugyan, de
eredményes gyógyításának a kilátásai már korlátozottak. Ez a
helyzet annak ellenére, hogy az orvostudomány mai állása sze
rint a daganatos betegségek miatt bekövetkezett halálozás egy
jelentôs hányada elkerülhetô lenne. Az elkerülhetô halálokok
körébe tartoznak azok a daganatos betegségek, amelyek korai,
még tünetmentes állapotban szûrôvizsgálattal felismerhetôek,
mert ezek idejében elkezdett kezelésével még teljes gyógyulás
érhetô el.
A szakmai közmegegyezés szerint szervezett, azaz sze
mélyes megszólításon, meghíváson alapuló szûrôvizsgálatot
csak abban az esetben kezdeményezhet az egészségügyi el

http://paczi-nogyogyasz.hu/nogyogyaszat/

Rendszeres szûrôvizsgálattal a méhnyakrák okozta halálo
zás akár 80 százalékkal csökkenthetô. Bár a megbetegedések
száma – elsôsorban a szûréseknek köszönhetôen – évrôl évre
csökken, Magyarországon még 2012-ben is 1070 új megbete
gedést regisztráltak és 426 nô halálát okozta méhnyakrák.
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