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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos, Dr .
Tóth Bertalan (MSZP) és Burány Sándor (Párbeszéd) országgy űlési képviselők „Tervezik-e a
méhnyakrákszűrés gyakoriságának sűrítését?” című, K/145. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .
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Az Önök által feltett „Tervezik-e a méhnyakráksz űrés gyakoriságának sűrítését?” című
írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ
adom .

A Kormány számára kiemelt cél a népegészségügyi rendszer fejlesztése, így a
szűrővizsgálatok és védőoltások körének bővítése. Az elmúlt években jelentős előrelépések
történtek, és az új Kormány is újabb fejlesztéseken fog dolgozni .

Az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő céllakosság minél nagyobb számban történő
bevonására Magyarországon kiépült a szervezett célzott népegészségügyi szűrővizsgálat i
rendszer: a 45-65 év közötti nők kétévenként végzett emlőszűrése ; a 25-65 közötti nők
egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 évenként megismételt citológiai sz űrővizsgálat ; 2018.
évtől megkezdődik az 50-70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti vastag- és végbél
szűrővizsgálata.

A nemzetközi vizsgálatok sokasága alapján, szakmai közmegegyezés szerint — a nemzetköz i
gyakorlathoz igazodóan — szervezett, azaz személyes megszólításon, meghíváson alapul ó
szűrővizsgálatot csak abban az esetben kezdeményezhet az egészségügyi ellátórendszer, ha az
alkalmazandó szűrési mód eredményességére már van tudományos bizonyíték, azaz — a
megelőző tudományos vizsgálatok alapján megjelölt céllakosság sz űrésével — csökkenti a
célbetegségből származó halálozást a népességben . Nemzetközi tudományos vizsgálato k
alapján, szakmai közmegegyezés szerint a szervezett méhnyaksz űrésbe bevonand ó
céllakosság a 25-65 év közötti nők köre .

Évente a szervezett méhnyakszűrésre jogosult 25-65 év közötti nők száma: 830 000 fő . A
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint évente a veszélyeztetett korosztályba
tartozó nők körében szervezett méhnyakszűrésen jelentettek száma kb . 60 ezer fő , az ún.
onkológiai éberség keretében diagnosztikai célú vizsgálaton részt vettek száma kb . 370 ezer
fő . Kormányzati célkitűzés a magasabb átszűrtség elérése a jól kiépített, térítésmentes ,
meghívásos szervezett méhnyakszűrésen való részvétellel .



A népegészségügyi célú méhnyakszűrésen való részvétel növelése érdekében területi védőnők
kerültek bevonásra a népegészségügyi célú méhnyakszűrés szervezésébe, és végzésébe .
Közreműködésük által megvalósul a kisebb településeken él ő lakosság személyes elérése é s
megnyerése a méhnyakszűrésen történő részvételre, ezáltal pedig növekszik a
méhnyakszűréshez való hozzáférhetőség .

Központi költségvetésből megvalósuló „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program
keretében a szervezett méhnyakszűréshez való hozzáférést 10 darab „egészségfejlesztési é s
szűrő egység” (egészségfejlesztési és sz űrő busz) segíti, amelyben a méhnyakszűrés mellett
szájüregszűrés, melanoma kockázatcsökkentő tanácsadás és szűrés (dermatoszkópos
vizsgálat), dohányzás leszokás támogatás, kilélegzett leveg ő CO mérés, „testösszetétel”
vizsgálat, vérnyomásmérés, életmód tanácsadás lesz elérhet ő .

A Kormány a hazai oltási rend további er ősítése érdekében kötelezően felajánlandó,
térítésmentes oltásként 2014 . év szeptemberétő l bevezette a humán papilloma vírus (HPV)
elleni védőoltást a 12 . életévüket betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát végz ő
lánygyermekek részére . Az Európai Betegségmegel őzési és Járványügyi Központ jelenle g
elérhető adatai szerint a hazai számadatok kimagasló eredményt mutatnak a HPV elleni oltás i
kampányokat bevezetett európai országok között, az átoltottság mértéke 75 százalék .

Az EFOP-1 .8.1 „Komplex népegészségügyi sz űrések” kiemelt projekt Méhnyak- és HPV-
szűrés fejlesztési alprojektje keretében, pilot jelleggel 18-64 éves nők HPV-szűrése történik .
A vizsgálat eredménye, valamint vonatkozó nemzetközi tudományos gyakorlatot áttekintés e
után történhet a szakmai ajánlás megtétele a HPV-szűrésrő l .
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