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HÁTTÉR A mellrák a leggyakoribb rosszindulatú női daganat 
Magyarországon is. 2001-be n 2304 halottat (43,1/ 100.000) kö
vetelt ( 1 ), és az új esetek becsült száma körülbelül 5000 volt 
(2). A betegek több mint kétharmad a a 45-65 éves korcsoport
ban fordu lt elő (2). 

ELŐZMÉNYEK Az 1990-es években számos alkalmi mammo grá
fiás szűrőkampány fejeződött be, ame lyeket az Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár (OEP), az Egészség ügyi Minisztér ium 
Világbank i Irodája és a Soros Alapítván y támogatott. Előzete

sen minden szűrőközpont orvo s-személyzete különböző szak
irányú képzőtanfolyamon vett részt, amelyeket a világ vezető 

szakemberei tartott ak, köztük is elsősorban Tabár László dr. 

Számo s magyar mamrnográfus-rad iológus tett látogatást Svéd
ország, Anglia és Hollandia legnagyobb mammográfiás szűrő
intézeteiben a helyes módszer tanulmányozása célj ából. 1997-
ben egy egészség ügyi miniszteri rendelet lehetővé tette a két
évente ingyenes mammográfiás szűrést minden 45-65 éves 
biztosított nő számá ra (3). 

CÉL A magya r nép egészségrninőségének j avítása érdekében a 
Magyar Kormány 200 1-ben bevezette az „Egészséges N emze
tért" elnevezésű programot (4). Ennek megva lós ítását az 
egészség ügy 17 különböző területén tervezték, köztük a mam
mográ fiás szűrésben is. A programot később az új országgyű

lés is megerősítette (5). 

A szűrőintézmények táj ékoztatása célj ából egy - európai irány
elveknek megfelelő (6) - hivatalos szűrési, kórismézési és ke
zelési irányelveken alapuló hivatalos útmutatót adott ki a szű

rőprogram gondozására kinevezett szakértői szakmaköz i mun
kabizottság (7) . Az Országos Tiszt i főorvosi Hivatal által irá-
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nyított Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot 
(ÁNTSZ) kérték fel a szűrést e lősegítő teendők szervezésére és 
a szűrőprogram összeha ngo lására. 

TÁRGYI FELTÉTELEK ÉS MÓDSZEREK A szűrés kezdetén az OEP 
1 178 112, 45-65 év között i nőt vett je gyzékbe. Terv szerint er
ről a névjegyzékről hívták be a céllakosságot kétévente a terü
letileg illetékes szűrőközpontba. A szűrési e lj árás menete az /. 
táblázatban látható. 

/. táblázat. Az emlőrák szűrésének menete 

A lakosság ~s a háziorvoso k szűrés e lőtti tájékoz tatása a támogatott kam
pányról, az ANTSZ irány ító hálózatáról 
-1, 
a betegek tervezett behívása az OEP-névjegyzék alapján 
-1, 
szűrő mammográfia (2 irány/mell) 
-1, 
a filmek kettős leolvasása 
-1, -1, 
negatív pozitív (visszah ívás) 
r;: -1, 

kórismézési feldolgozás 
(mammográfia, ultrahan g, finomtű aspirációs biopszia/core 
biopszia) 
-1, 
műtét (szövettan) 
-1, 
kiegészítő kezelés 
-1, 
követés 
-1, 
adatgyűjtés, feldolgozás 

A programba szintén beletartozik: 
a) a folyamatos mammográfiás eljárás minőségi ellenőrzése 

(naponta, hetente, havonta, félévente, éve nte isméte lt állandó 
feladatok), 

b) az eredményellenőrzés (a felfedezett emlőrákos esetek 
mennyisége és minősége), 

c) a rendszeres információgyűjtés közpo ntosított adatfeldo lgo
zásra (havonta, negyedéve nte), 

d) a szűrésen belüli (szűréssel felfedezett, átvizsgált, de fel 
nem fedezett 'köztes ' rákesetek, a szűrésre behívott, de azt visz
szautasító rákesetek), 
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2. táblázat. Eredmények (2002. jan uár 1 - 2003. december 31) 

Célnépesség 
Célnépesség/év 
Meghívott 
Megje lent 
Visszahívon 
Visszah ívottból 
megjelent 
Műtétre javasolt 
Műtöttek: 

Jóindu latú 
elvá ltozás 
Rossz indulatú 
betegség 

Esetszám Aktuális 

1 178 112 nő 
589 056 nő 

1 283 934 
53 1 244 

38 396 

109%* a célnépességhez képest/év 
41 % a meghívonakhoz képest 

7% a megjelentekhez képest 

32 739 
390 1 
2955 

85% a visszahí vonakhoz képest 
0,7% a meghívonakhoz képest 

76% a műtétre javasoltakhoz képest 

35% a műtönekhez képest 

65% a mű1ö1tek.hez képest 
PPV /szövettan i rákos elváltozás 

DCIS 

1034 

1921 

207 
1714 
843 
74 1 

0,65 
11 % a rákos elfajuláshoz képest 
89% a rákos elfajuláshoz képest 
49% a rákos elfajuláshoz képest 
43% a rákos elfajuláshoz képest 

Invazív rák 
< 15mm 
~ 15mm 
ismeretlen 

méret 130 8% a rákos elfajuláshoz képest 

Elfogadon 
(EU- irányelvek szerint) 

75% 
70% 
7% 

1/3 

2/3 
2/3 
10-15% 

50% 

KÖVETKEZTETÉS Az eredmények nagy
részt fedik az irányelvekben meghatáro
zott követelményeket (6). A főbb kivéte
lek a következők: 1. A megjelenési arány 
elmarad a végcé lként meghatározott 
70%-tól, de a kezdeti előirányzatnak lé
nyegében megfe lel. Az alacsony megje
lenési arány egyébként bizonyos kivá
lasztási torz ítások forrása lehet, 2. A szű

résről tisztázó vizsgá latra visszahívott, il
letve a kiv izsgálás során műtétre j avasolt 
betegek egy része eltűnt, 3. A rendszeres 
adatkö zlés bizonyos hiányosság ai és 
megbízhatatlansága. 

IRODALOM 

1. Központ i Statisztikai Hivatal. Demográ fiai 
Évkönyv 200 1. Budapest, 2002. 

A valódi rákos esetek. nyirokcsomó állapotát csak. 1124 beteg esetében jelentették 

2. Országos Onko lógiai Intézet Módsze rtani 
Osztálya. Szemé lyes közlés. 

( ez 66%-a az összes burj ánzó rákos esetnek) 
NO rákos 529 47% a je lenlenekhez képest 
N 1-2 rákos 449 40% a je lenlettekhez képest 
NX rákos• • 146 13% aje lentenekhez képest 

70% 
30% 

3. Né pjó léti Minisztérium: 5 1/ 1997. (XJI. 18.) 
NM rendelet. 

• ebből 105 822 betege t ismételte n hívtak be • • hónalji (axi lláris) műtét nélküli esetek. 

4. Magyar Köztársaság Kom1ánya . Komlá nyha
tároza t 1066/2001. (Vll . 10.) ,,Egészséges Nem
zetért" Egészség ügyi Közi 200 1 ;51 :2237-2324 . 

e) és a szűrőprogramon kívü li (fiatalabb és idősebb korosztály 
rákesetei) adatok folyamatos rögz ítése és időszakos feldolgo
zása, valamint a tapaszta latok értékelése. 

EREDMÉNYEK A 2002. janu ár 1. és 2003. december 31. között 
végzett vizsgálatok eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. 
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