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Másodlagos megelőzés, szekunder prevenció:

• Célja: a betegségek és egyes betegségmegelőző állapotok korai 
felismerése lehetőleg a tünetmentes (preklinikai) szakban, amikor a 
biológiai elváltozás már kialakult, de klinikai tünetek még nem 
jelentkeznek, a beteg panaszmentes.

• Eszköze: szűrővizsgálat



A vizsgálatok alkalmazásának kritériumai:

A WHO a fejlett országokban kiemelt figyelmet fordít a népbetegségek korai 
felismerésére szűrésére. 2005-2007-ben a cselekvési tervében a rákellenes 
küzdelem volt a fő prioritás. A Globális Rákellenes Stratégia tartalmazza azt 
a célt hogy a korai felismeréssel 30%-al csökkentsék a daganatos 
betegségek okozta halálozást. A népegészségügyi részeként a szűrés két 
modelljét definiálják. 

• Alkalomszerű szűrés : a rejtett célállapot felismerésére alkalmas módszerek 
alkalomszerű, más orvosi tevékenységhez kapcsolt, vagy azt spontán 
igénylőként történő alkalmazása, az un. Opportunisztikus szürési modell. 

• Szervezett lakosságszűrési modell: az egészségügyi ellátórendszer, mint 
szolgáltató által központilag kezdeményezett, közpénzből finanszírozott 
vagy veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra kiterjedő, 
szakmailag indokolt gyakorisággal végrehajtott népegészségügyi program.



A WHO megpróbált adni egy általános érvényű 
iránymutatást. Szempontjai:

1. A betegség komoly népegészségügyi jelentőséggel rendelkezzen

2. A betegség korai és látens fázisait pontosan ismerjük

3. A betegség korai stádiumának kiszűrése csak akkor bír értelemmel, 
ha létezik elfogadott stratégia a korai stádium kezelésére, vagyis 
alapvető kritérium, hogy a betegség korai stádiumban gyógyítható 
legyen

4. A szűrés biztosítson előnyt a betegség gyógyíthatóságában, vagyis 
legyen érdemi különbség a korán felismert és a későn felismert kórkép 
kezelésének eredményeiben



A WHO megpróbált adni egy általános érvényű 
iránymutatást. Szempontjai:

5. Létezzen hatásos szűrési eljárás, a mellékhatások álljanak arányban a 
várt nyereséggel
• szenzitivitás
• specificitás
• pozitív prediktív érték
• negatív prediktív érték
6. A szűrési költségek elfogadhatóak legyenek az adott ország számára (A 
WHO nem egyértelműen a szűrés költséghatékonyságát szabja meg 
kritériumként, hanem a gazdaság teherbíró képességét hozza fel 
szempontként. Az egyes megnyert életévek költségének határértéke nincs 
nemzetközi viszonylatban egységesen kijelölve, a szakirodalom egyik vitás 
kérdése ezért, ezért a WHO sem ad egzakt értékeket.)



A WHO megpróbált adni egy általános érvényű 
iránymutatást. Szempontjai:

7. A vizsgálandó populáció fogadja el a szűrési módszert, legyen 
bevonható a kampányba

8. Lehessen adekvát minőségbiztosítási és információs rendszert 
kiépítésére a szűrési program bevezetésével párhuzamosan. (A WHO 
több ponton aláhúzza, hogy nincs értelme a szűrőkampányok 
horizontális és vertikális kiterjesztésének, ha nem ismertek azok 
minőségi paraméterei.)



A szűrővizsgálatok általános jellemzői:

• Magukat (legtöbbször) ”egészségesnek” tartó, tünet- és 
panaszmentes egyének vizsgálata 

• A vizsgálat pozitív eredménye önmagában nem diagnózis, további 
vizsgálatok szükségesek 

• A diagnózist követően azonnal meg kell kezdeni a kezelést a manifeszt
betegség megelőzése vagy lefolyásának pozitív befolyásolása 
érdekében.



Szűrési típusok:

• Prevalencia becslés keresztmetszeti vizsgálatban 

• Alkalomszerű (opportunisztikus), például kampányok, akciók 
keretében 

• Orvoshoz fordulóknál esetfeltáró kivizsgálás 

• Eü. alkalmassági vizsgálatok 

• Rejtett betegségek feltárására irányuló szervezett (kötelező, nem-
kötelező) orvosi vizsgálatok



A szűrővizsgálati tesztekkel szemben támasztott követelmények:
• reproduktivitás – validitás (a teszt azon képessége, hogy mennyire tud ja 

elkülöníteni a valóban betegeket a nem betegektől) 

• szenzitivitás (érzékenység) 

• specificitás (fajlagosság) – prediktív érték



A szűrhető betegségek kiválasztása: 
• Előfordulásuk gyakorisága jelentős népegészségügyi problémát okoz 

• Ismert a betegség természetes lefolyása: hosszú, tünetmentes, de 
kimutatható preklinikai szakasza van, ismertek a kialakulásában 
szerepet játszó tényezők valamint a betegség előtti állapotok. 

• Alacsony a túldiagnosztizálás és túlkezelés kockázata, mert a 
preklinikai szakaszban kimutatott elváltozások jelentős hányada –
kezelés nélkül – klinikai betegséggé alakul. 

• A rejtett állapotok felismerésére bizonyítottan alkalmas és hatásos 
szűrővizsgálati módszer áll rendelkezésre 



A szűrhető betegségek kiválasztása: 
• A szűrővizsgálat után diagnosztizált betegség korai kezelése 
kedvezően befolyásolja a betegség természetes kórlefolyását 

• A kiszűrtek teljes ellátásának adottak a feltételei, így biztosított, hogy 
a szűrővizsgálaton részt vett személyeknek nagyobb az esélye a 
gyógyulásra

Kivételek egyes, általában egyszeri vizsgálattal feltárható 
rendellenességek, melyeknél az időben történő felismerés és kezelés 
elmulasztása súlyos következményekkel járna (Rh-szűrés, veleszületett 
fejlődési rendellenességek), anyagcsere betegségek (phenylketonuria)



Hazai kötelező szűrővizsgálatok rendeletei:

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700051.NM 
http://www.szakrendelo16.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3
46 &Itemid=333 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800033.NM 
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400026.EMM



Szűrővizsgálati módszer követelményei:

• Egyszerűen, gyorsan és könnyen kivitelezhető 

• Biztonságos, ne legyenek nemkívánatos mellékhatások, ne okozzon az 
elkerülhetetlen mértéknél nagyobb kényelmetlenséget, fájdalmat 

• Olcsó és költség-hatékony, azaz a ráfordítás arányos a korai 
kimutatással járó előnyökkel



Szűrések fajtái:

• Szűrés az egészségügyi ellátórendszerben: alkalomszerű és szervezett 
szűrés 

• Az egyik alkalmazásmód a rejtett célállapot felismerésére alkalmas 
módszerek alkalomszerű „opportunisztikus” 

• A másik a célzott vagy szervezett „organizált” lakosságszűrési modell, 
azaz az egészségügyi ellátórendszer, mint szolgáltató által központilag 
kezdeményezett, közpénzből finanszírozott, nagy, veszélyeztetettnek 
minősülő lakosságcsoportokra kiterjedő, szakmailag indokolt 
gyakorisággal végrehajtott népegészségügyi program



Szervezett szűrővizsgálatok:
Emlőszűrés:

• 45-65 év közötti nők 2 évente 

• kijelölt szűrőállomásokon 

Méhnyakszűrés:

• 25-65 év közötti nők 3 évente 

• nem központosított, de területi alapon szervezett, akkreditált 
citopatológiai laboratóriumokhoz kötött 
https://www.youtube.com/watch?v=RbYhRUudH0k 



Vastagbélszűrés (kísérleti program):

• 50-70 év közötti férfiak és nők 2 évente szűrik székletminta alapján 

Prostataszűrés: 

• 50-70 év közötti férfiak kísérleti program az urológiai 
szakrendeléseken
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