
PANASZ- ÉS TÜNETMENTES LAKOSSÁG SZÁMÁRA 14 ÉVES KORTÓL AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján 

AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLAT VIZSGÁLAT ELEMEI 

érintett korcsoport / vizsgálat gyakorisága  

MEGJEGYZÉS 14-18 
év 

21 
év 

21-40 
év 

40-64 
év 

65 
év felett 

SPECIÁLIS GYERMEKKORI 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK 

testi fejlettség, nemi érés, mozgásszervek, 
golyva, tanulás, hangulati élet vizsgálata 

2 évente iskolaorvos, gyermek- vagy felnőtt családorvos is végezheti 

SZÍV-ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT 
FELMÉRÉSE 

anamnézis felvétele, szervi 
szövődmények, társbetegségek 

2 évente 
F 
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kis 
szív-érrendszeri 
kockázat esetén 

5 évente 
 

közepes és nagy 
szív-érrendszeri 
kockázat esetén 

2 évente 

2 évente 

ezen vizsgálatok 
elvégzése minden 
praxisba újonnan 

bejelentkező 
páciens számára 

előírt 

 
CSALÁDI ANAMNÉZIS 

hypertonia, ISZB, AMI, stroke, 
daganat, érbetegség, egyéb 

2 évente 

ÉLETMÓDBELI RIZIKÓ 
alkohol, dohányzás, táplálkozás, 
testmozgás, fogamzásgátló 

2 évente 

FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT 
RR, TT, TM, BMI, (mellkaskörf.) 
(szsz. EKG, LABOR) 

2 évente 

METABOLIKUS BETEGSÉG 
haskörfogat, TG, HDLC (TC, 
LDLC), ÉVC, (ppVC, OGTT) 

2 évente 

ATEROSCLEROSIS VIZSGÁLATA 
erek tapintása, hallgatózás, ér-
Doppler, boka-kar index (ABI) 

- - 
nagy szív-érrend. 
kockázat esetén 

2 évente 
2 évente 

VESEKÁROSODÁS VIZSGÁLATA 
seKreatinin, Kreatinin-clearance, 
GFR, vizeletvizsgálat 

- 
nagy kockázatú személyeknél 

2 évente 

ÉRZÉKSZERVEK VIZSGÁLATA 
látás-, színlátás-, hallásvizsgálat, 
súgott beszéd megértése 

2 évente - évente 

AJAK- ÉS SZÁJÜREGI 
DAGANATOK SZŰRÉSE 

ajak- és szájüregi szervek 
áttekintése 

- 2 évente 

TÜDŐDAGANAT, TBC ÉS COPD* 
SZŰRÉSE 

ernyőképszűrés (40 év felett + 
dohányzás=kérdőív+spirometria)* 

- 2 évente 2 évente évente* évente* 
rizikócsoportban 
korábban is indokolt 

GYOMOR-BÉLRENDSZERI 
DAGANATOK SZŰRÉSE 

széklet rejtett vérzés vizsgálata - - - 
50-70 év között 

évente 

rizikócsoportban 
korábban is indokolt 

PROSZTATARÁK SZŰRÉSE 
urológiai tapintásos vizsgálat, 
vérvétel (PSA) 

- - - 
50-70 év között 

évente 

rizikócsoportban 
korábban is indokolt 

EMLŐRÁK SZŰRÉSE 

emlő önvizsgálata oktatása minden orvos-páciens találkozás alkalmával *mensest követő 7-
10 napon ajánlott emlő tapintásos vizsgálata minden egészségügyi kockázat felmérés alkalmával* 

MAMMOGÁFIA 
(emlő-lágyrész rtg vizsgálata) 

- - - 
45-65 év között 

2 évente 

rizikócsoportban 
korábban is indokolt 

MÉHNYAKRÁK SZÜRÉSE 
nőgyógyászati vizsgálat, 
cytologia, kolposzkópia 

- - 
25-65 év között 

3 évente 
rizikócsoportban korábban és 
gyakrabban is indokolt 

CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA 
DEXA (csontsűrűség-vizsgálata), 
labor (vizelet, vér) 

- - - 
50 év felett, 

ill. menopausa 

rizikócsoportban 
férfiaknál is indokolt 

 


