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1 Bevezetés
1.1

A lakossági szűrések szerepe az egészségügyi ellátásban

A felismert betegség nélküli állapot egészségfogalomként mára semmilyen kontextusban
nem állja meg a helyét, az egészségfogalom gyökeresen átalakult. Ennek a fogalmi
átalakulásnak a hátterében jól azonosítható folyamatok érhetők tetten, melyek elsősorban az
egyes történelmi időszakokra jellemző népbetegségek átalakulásában keresendőek. A
korábbi egészségdefiníció, mely szerint az egészség a felismert betegség hiánya, azokra a
pusztító kórképekre vezethető vissza, amelyek gyors lefolyással, drámai tünetekkel okoztak
megbetegedést, adott esetben halált. Ezek elsősorban fertőző betegségek voltak, melyek a
19. században domináns halálokot képeztek a lakosság körében. A 20. században az
egészségügyi technológia óriási fejlődésen ment át, a modern terápiás lehetőségek és az
antibiotikumok a fejlett országokban felszámolták a fertőző betegségek dominanciáját a
halálozási statisztikákban. Ennek az előrelépésnek köszönhetően a fejlett országok
társadalmának átlagéletkora dinamikus növekedésnek indult, javultak az életkilátások. Az
egyre idősebb kort megélő lakosság a fejlődéssel párhuzamosan egyre inkább
urbanizálódva, egyre szennyezettebb környezetben, egyre több káros hatásnak kitetten éli
egyre hosszabb életét. Ennek az átalakulásnak köszönhetően új betegségek jelentek meg a
halálozási statisztikákban, az ún. civilizációs betegségek, melyek egészen új megközelítését
igénylik az orvosi kezelésnek. A fejlett országokban pusztító „új” népbetegségek, mint a
cardiovascularis betegségek, a daganatok, a cukorbetegség szemléletváltást követelnek
meg mind az ellátó, mind az ellátott oldalán. A civilizációs betegségek kezelési algoritmusa
nem egyszerűsíthető le a fertőző betegségek esetében bevált algoritmusra, vagyis nem elég
a panaszokkal jelentkező páciens terápiája. Ezek a modern, krónikus betegségek tipikusan
nem adnak jelentős tüneteket a korai fázisban, azonban visszafordíthatatlan folyamatokat,
szövődményeket eredményeznek. A terápia során kritikus kérdés, hogy mikor történik a
felismerés, és mikor sikerül elkezdeni a beteg kezelését, hiszen alapjában véve ettől függ,
hogy a progresszió visszafordítható, megállítható, lassítható vagy adott esetben
befolyásolhatatlan. A daganatok esetében a korai és a késői felismerés között igen látványos
a különbség, hiszen a korán felismert neoplasma esetében számos tumortípusnál kuratív
beavatkozásra van mód, míg a késői stádiumban felismert rák a legtöbb esetben a beteg
elvesztését eredményezi. A hypertonia és a diabetes esetében a kezelésbe nem kellő
időben történő bevonás hosszabb időtávon eredményezi a betegek halálos cardiovascularis
szövődményeinek kialakulását.
Ahogy látható, a változó feltételek változó betegségeket eredményeznek, ami változó
szemléletet és kezelési stratégiát kell hogy eredményezzen a hatásosság érdekében. A
krónikus népbetegségek menedzselése megkívánja az „egészség” rendszeres ellenőrzését,
a kialakuló kórképek korai, tünetmentes szakban való felismerését, aminek a szekunder
prevenció – vagyis a szűrővizsgálat – az elsődleges módszere. A prevenció – és ezen belül
a szekunder prevenció – jelentősége merőben új megközelítést igényel minden érintett
szempontjából. Talán a lakosság szemléletváltása a leginkább kritikus, hiszen az eddigi
orvos-beteg kapcsolat passzivitása helyett egy aktív, kezdeményező szerep hárul az
egészséges, vagy legalábbis fel nem ismert betegséggel rendelkező páciensekre. Erre az
aktív kezdeményező szerepre olyan embereknek kell vállalkozniuk, akiknek semmiféle
betegségtudatuk nincs, ezért a szűrővizsgálatok általában nem elhanyagolható tranzakciós
költségeivel szemben nincsenek meg az orvos-beteg kapcsolat létrejötténél megszokott
panaszok mint motivációs tényezők. A lakosságtól elvárt újszerű motivációs és viselkedési
mintázat mellett a preventív szemlélet a hétköznapi orvosi gyakorlatban is teret kell hogy
nyerjen, illetve ami talán ennél is fontosabb, az egészségügyi hálózat egyéb szereplőinek is
gyökeresen át kell alakulniuk. Az egyéb szereplők alatt értjük a közpolitika-alkotás, a
közpolitika-megvalósítás szintjeit, illetve az illetékes finanszírozó és szolgáltató szervezetek
teljes apparátusát. A preventív fókuszú gyógyítás, amellyel a modern civilizációs
megbetegedések ellen hatékonyan lehet felvenni a küzdelmet, szakítást igényel a hazai
gyakorlatra oly jellemző rövid távú gondolkodással, az éves költségvetési keretek

középpontba helyezésével, és feltételezi a közép-, illetve hosszú távon elérhető
egészségnyereség maximalizálásának irányelvként való kezelését.
A feladat – amellyel a fejlett országok társadalmainak meg kell küzdeniük – tehát igen
komplex, ezért multidiszciplináris megközelítést igényel, és csak különböző eltérő funkciójú
szervezetek kooperációján keresztül valósulhat meg. Jelen tanulmány középpontjában a
népegészségügyi szűrési tevékenység, vagyis a lakossági szintű szekunder prevenció áll,
ebből a szempontból vizsgáljuk a nemzetközi szakirodalmat, a nemzetközi gyakorlatot, illetve
a hazai helyzetet. A tanulmány fő csapásirányainak kijelölése során támaszkodunk a
Népegészségügyi Program és a Nemzeti Rákkontroll Program által azonosított prioritásokra.
Az egészségnyereség maximalizálásának követelménye és a források szűkössége
megköveteli, hogy a tendenciákat a költséghatékonyság oldaláról is tanulmányozzuk, és
ilyen komplex elemzés eredményeként vonjunk le tanulságokat és jelöljünk ki beavatkozási
pontokat a hazai szűrési rendszerben.

1.2

A szűrési tevékenység súlya nemzetközi perspektívában

A fejlett országok egészségpolitikusai és egészségügyi rendszerei pár évtizeddel ezelőtt
kezdték felismerni az előző alfejezetben vázolt folyamatokat, és a prioritások kijelölésénél
komoly hangsúlyt fektettek a prevencióra. Kijelenthetjük, hogy a szűrési tevékenységek súlya
a fejlett országok egészségügyi ellátásán belül folyamatosan nő. A 4. fejezetben részletesen
kitérünk az egyes európai országok szűrési gyakorlatára, itt csak a nemzetközi tendenciákat
kívánjuk érzékeltetni. Erre a legjobb módot a nemzetek feletti egészségügyi szervezetek
prioritásainak ismertetése kínálja.
A nemzetek feletti szervezetek közül a WHO álláspontja tekinthető a leginkább
reprezentatívnak. A WHO a fejlett országokban deklaráltan kiemelt figyelmet fordít a modern
népbetegségek korai felismerésére, illetve szűrésére. Ilyen népbetegségek a cukorbetegség,
a cardiovascularis kórképek (hypertonia, atherosclerosis és szövődményeik), illetve a
daganatos megbetegedések. Olyannyira igaz ez a megállapítás, hogy a 2005-2007 közötti
WHO cselekvési tervben a rákellenes küzdelem az egyik fő prioritás. A szervezet fokozott
akcióra szólít fel a daganatos megbetegedések ellen, és célul tűzi ki a Globális Rákkontroll
Stratégia kidolgozását. Operatív szinten a Globális Rákkontroll Stratégia a tumorok
előfordulási gyakoriságát kívánja csökkenteni, a kockázati faktorokat kiküszöbölni, illetve az
életminőségét javítani átfogó, összehangolt nemzetközi programok révén. Az akció célja,
hogy évről évre 2%-kal csökkentse a tumoros betegségek mortalitását, aminek reális alapot
ad, hogy becslések szerint a tumoros halálokok 40%-a prevenciós tevékenységgel
elkerülhető, másik 30%-ot pedig a korai diagnózissal lehet elhárítani.
A népegészségügyi programok fontosságát jelzi, hogy a WHO készített egy négy fejezetből
álló iránymutatót az egyes országok számára, amelyben a szakirodalom elemzése és a
nemzetközi gyakorlat alapján fekteti le a népegészségügyi és ezen belül a
rákkontrollprogramok megvalósításának módszereit. 2002-ben megjelent ennek a
tanulmánynak a második kiadása. Ebben a munkában a WHO kijelöli azokat a definíciókat,
amelyek a megértéshez nélkülözhetetlenek, így két metódust azonosít az egészségi állapot
ellenőrzésére, vagyis a betegségek korai stádiumának felismerésére: a populációs szintű
szűrővizsgálatokat, és az egyéb orvosi beavatkozásokhoz, vizitekhez kötődő ad hoc jellegű
kivizsgálásokat.
•

•

Az alkalomszerű – ad hoc – szűrések a rejtett kóros állapot felderítésére szolgálnak,
általában egyéb okból bekövetkező orvosi vizitekhez kapcsolódóan következnek be.
Ezek a szűrések az általános orvosi kivizsgálást jelentik annak a fokozott éberségnek a
szellemében, amellyel az egyéni rizikót mérlegelve ismerhetők fel potenciális kórképek.
A populációs szintű tömegszűréseket az egészségügyi ellátórendszer központilag
kezdeményezi, ebből kifolyólag a finanszírozás közpénzből – biztosításítási bevételekből,
egyes országokban egyéni hozzájárulásokból – történik. A népegészségügyi szűrések az
orvosszakmailag veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra terjednek ki, és
indokolt időközönként ismétlődnek.
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A populációs szintű tömegszűrések tehát sokkal több embert érintenek, kampányszerűek,
azonban kevésbé veszik figyelembe az egyéni adottságokat, az egyéni kockázatot. Ebből
következik, hogy az alkalmazott szűrési eljárás sokkal inkább veszi figyelembe a teljes szűrt
csoportra vonatkoztatott költséghatékonyságot és hatásosságot, és a populációs
szűrőtechnikák egyszerűek, zömmel egy típusú technika alkalmazását jelentik. Az
alkalomszerű ad hoc szűrések kisebb betegszámot érintenek, az érintettek köre szűkebb,
azonban kiterjedtebb a vizsgálatok vertikumának szempontjából. Egy-egy orvosi vizithez
kapcsolódóan mód nyílik több – akár komplexebb és költségesebb – diagnosztikai eljárás
bevetésére, illetve lehetőség van olyan módszerek alkalmazására az egyéni kockázat
függvényében, mely a populáció kiterjedt rétegét tekintve nem volna költséghatékony. A
WHO – amikor a korai felismerést hangsúlyozza – nyomatékosítja, hogy a szekunder
prevenció önmagában nem képes a civilizációs betegségekkel felvenni a küzdelmet, hiszen
– ahogy a bevezetőben ismertettük – a lakosság szűrőprogramokban való részvételi
hajlandósága, aktív részvétele nélkülözhetetlen a kampányok sikeréhez. Hiába biztosít egy
ország kiterjedt tömegszűrést, ha a lakosság motivációja nem kielégítő a szűrőprogramok
által kínált lehetőségek kihasználására. Ehhez érdemben az egyes kórképek korai
tüneteinek széles körű oktatása, a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása
járulhat hozzá.
A WHO – korábban hivatkozott – 2002-es tanulmányában helyesen veti fel a leginkább
problematikus kérdést, mégpedig azt, hogy mely kórképek esetében érdemes lakossági
szintű szűrőprogramokat szervezni, és melyek estében kell az ad hoc jellegű szűréseket
propagálni, megelégedni az egyéb orvosi vizitek által kínált lehetőségekkel. A kérdés igen
komplex, és számtalan vetületét kell vizsgálni ahhoz, hogy érdemi választ lehessen adni az
egyes országok szintjén. A WHO megpróbált adni egy általános érvényű iránymutatást,
melyben olyan alapvető szempontokat emel ki, melyek szisztematikus vizsgálatával
stratégiai döntéseket hozhatnak a közpolitika-alkotók. Ezek a szempontok a következők:
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
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.)
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.)
Az ismertetett algoritmus alkalmazásával a WHO három tömegszűrő programot jelöl meg,
melyet mindenképpen kívánatosnak tart; ez az emlőszűrés, a cervixszűrés és a colorectalis
szűrés.
Az ad hoc jellegű szűrési tevékenységgel kapcsolatban nehezebben fektethetők le a
fentiekhez hasonló konkrét irányelvek, hiszen ezek koordinációja nem központi feladat, az
ilyen kivizsgálások egyediek, és kiterjedésük az érintett szakember döntésein múlik. Ezekkel
7

a kivizsgálásokkal kapcsolatban elsősorban az éberségre kell felhívni a figyelmet, illetve az
orvosi attitűd megváltoztatásának kényszerére. Az orvosok gondolkodásában a tünetmentes
tumoros, cardiovascularis, anyagcserét érintő betegségek eshetősége központi helyet kell
hogy elfoglaljon. A populációs szintű szűrőprogramok esetében könnyebb a helyzet, hiszen
ezek sokkal formalizáltabbak, alaposabban leírhatók, illetve előírhatók akár nemzetközi
szinten is. Az ilyen kampányok általában területileg szervezettek, meghívásos-visszahívásos
rendszerűek, szervezési egységük valamilyen regionálisan működő egészségügyi
szolgáltató, családorvosi praxis, járóbetegellátó, szakrendelő.
A negatívnak bizonyuló személyek visszahívása, vagyis a szűrési időintervallum igen
sarkalatos kérdés, hiszen itt az orvosszakmailag alátámasztott álláspont mellett a
költséghatékonyság és az adherencia – részvételi hajlandóság – kérdése is felmerül.
Általában éles viták, és hosszas követéses vizsgálatok eredményeként alakulnak ki az
elfogadott szűrési időintervallumok. Korábban jeleztük, hogy a WHO szerint a szűrés
folyamatában minden szakaszára ki kell terjeszteni a megfelelő minőségbiztosítási rendszert,
amelynek a működéséért felelőst, koordinátort kell kijelölni. Minőségbiztosítás nélkül a teljes
kampány értéke megkérdőjelezhető. A szűrési programok értékét tovább devalválja, ha az
általa felderített betegek nem jutnak adekvát kezelési lehetőséghez. A civilizációs
betegségekre jellemző módon a kiszűrt esetek ellátásában jelentős szerepe jut a
teammunkának. Napjainkban elvárás, hogy ilyen teamek tagjai legyenek az orvosok mellett
az ápolók, dietetikusok, pszichológusok és szükség szerint más szakterületet képviselő
szakemberek is attól függően, hogy tumoros, cardiovascularis vagy anyagcsere-betegségről
van szó.
A WHO által kijelölt célok és prioritások mellett érdemes szólni egyéb nemzetközi
szervezetekről is, érzékeltetve, hogy a szűrőprogramok fontosságának kérdésében
multinacionális konszenzus van. A WHO munkájához kapcsolódik – azt támogatja – a lyon-i
székhelyű International Agency for Research on Cancer (IARC), illetve számos európai
program fut a krónikus betegségek megelőzésével, korai felismerésével kapcsolatban. A
teljesség igénye nélkül említjük meg a European Code Against Cancer irányelvrendszerét és
a Eurocan+Plus programot. A nemzetközi programokkal összehangoltan a közpolitikaalkotás, az egészségpolitika is lépéseket tesz a szűrések jelentőségének fokozására.
Európában az Unió direktívában határozta meg 2003-ban a három legfontosabb szűrési
eljárás bevezetését a tagállamoknak. A tengerentúlon az USA és Kanada is ún. „task force”
segítségével írja elő a prevenciós aktivitás kívánatos metódusait. A lakossági szűrések
tekintetében konszenzus van az egyes előírások és a WHO között, vagyis a korábban
említett három kórképre ajánlatos lakossági szűrőkampányokat szervezni (emlő, cervix,
colorectalis tumorok).
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2 Módszertani leírás
Jelen tanulmány többpilléres módszertani alapokra épül. Elsődlegesen arra a strukturált
irodalomelemzésre támaszkodik, amelyet a szerzők 2006 februárjában és márciusában
végeztek részben a nagy nemzetközi, elektronikus referencia-adatbázisok, részben
nemzetközi és magyar folyóiratok, részben nemzetközi szervezetek által készített
munkaanyagok felhasználásával. A szakirodalomból levont következtetéseket azon szakértői
interjúkkal egészítettük ki, amelyeket a magyarországi szűrési gyakorlatot közelről ismerő
szakemberekkel folytattunk, továbbá korábbi kutatásaink tapasztalatait is integráltuk. A
költséghatékonysággal foglalkozó fejezet illetve a javaslatok egyrészt az irodalomelemzés és
az interjúk szintéziseként alakultak ki, másrészt a korábbi következtetések alapjául szolgáló
alapadatok aktualizálásával igyekeztünk naprakész és hasznosítható konklúziókat levonni. A
továbbiakban az alkalmazott módszertant mutatjuk be részletesen.
2.1

Irodalomelemzés

Az irodalomelemzést az elektronikus adatforrások vonatkozásában 2006. február és március
hónapjában, a könyvtári adatforrások vonatkozásában 2006. március hónapban folytattuk le.
Az irodalomkutatás során a következő vezérelveket tartottuk szem előtt:
•

Teljességre törekvés: Igyekeztünk a tanulmányunk tárgyához kapcsolódó, lehető legtöbb
szakirodalmi forrást felkutatni, függetlenül azok megjelenési helyétől és nyelvétől.

•

Világos keresési fókusz: A világos fókuszt az elektronikus adatbázisok esetében úgy
biztosítottuk, hogy a keresést az ún. részletes absztraktokra (detailed abstracts,
sructured abstracts, extended abstracts) és cikkekre irányítottuk a források minél
szélesebb körének lefedése érdekében. Az egyéb dokumentumok esetében figyelmünket
a nagy nemzetközi szervezetek kiadványaira és a tematikus honlapokra fordítottuk; a
véletlenen alapuló (trial-and-error) internetes kereséstől eltekintettünk.

•

Aktualitásra törekvés: Az irodalomelemzés során azokkal a forrásokkal foglalkoztunk
behatóbban, amelyek az elmúlt öt évben kerültek publikálásra. A korábbi kutatási
eredményeket csak akkor vettük figyelembe, ha
o

azoknál újabb forrás – illetve azokban értékelhető eredmény vagy kutatási
megállapítás – nem állt rendelkezésre;

o

az adott forrást a szakirodalom mindmáig kiemelt referenciaként kezeli.

•

Kétlépcsős szűkítés: A keresés során kapott dokumentumokat (tanulmányokat,
absztraktokat) első körben azok tartalma alapján megszűrtük, és a részletes
tartalomelemzést az így kapott, valóban releváns források körén végeztük el. Ez a
szűkítés kritikus pontja az irodalomelemzésnek, hiszen a téma horizontális kiterjedése,
és a fellelhető publikációk nagy mennyisége körültekintő szűkítés mellett eredményezheti
azt, hogy a valóban releváns források áttekintésre kerüljenek, azonban az elemszámot
feldolgozható mértékűre csökkentsük. Ennek a célnak az elérése érdekében a
szisztematikus kereséssel kapott találatokat a munkacsoport orvosszakmai vezetője, és
egészséggazdaságtani vezetője is átvizsgálta, és leválogatta a relevánsnak ítélt cikkeket.
Ezt követően azok a források, melyek mindkét elemző által fontosnak találtattak
automatikusan bekerültek a feldolgozandó források közé. Az egyoldalúan kiválasztott
publikációkról a teljes munkacsoport konszenzus alapján döntött.

•

Célzott elmélyítés: Az absztraktok elemzése alapján elolvastuk a relevánsnak ítélt
publikációk teljes (full text) változatát is.

A felsorolt elvek egyidejű érvényesítése az irodalomelemzés során egy kompromisszumos
keresési stratégiával lehetséges, amelyet – a források három fő köre alapján – az alábbi
pontokban mutatunk be.
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2.1.1

Elektronikus referencia-adatbázisok elemzése

A nemzetközi elektronikus referencia-adatbázisok elemzését 2006 februárjában és
márciusában végeztük, az elemzés a Pubmed/Medline és a Cochrane adatbázisok
áttekintésére terjedt ki. A két nagy adatbázist szisztematikusan, azonos keresési stratégia
mentén tanulmányoztuk át:
•

„Nulladik” lépésben meghatároztuk azokat az angol nyelvű kulcsszavakat, amelyekkel a
keresést elvégezni szándékoztunk, és a kulcsszavakat hierarchikusan osztályoztuk a
keresőszavak Æ szűkítőszavak Æ fókuszálás kategóriákba. A három kategóriába sorolt
kulcsszavakat az alábbi táblázat tartalmazza:
Keresőszavak
Screening

Szűkítőszavak
Cost
Efficacy
Effectiveness

Fókuszálás
Cancer
Tumor
Neoplasia
Colorectal cancer /
Colorectal carcinoma /
Colorectal neoplasia
FOBT
Breast cancer /
Breast carcinoma
Mammography
Cervical cancer /
Cervical carcinoma /
Cervical neoplasia
Prostate cancer /
Prostate carcinoma /
Prostate neoplasia
Lung cancer
Oral cancer
Skin cancer
Melanoma
Testicular cancer
Hypertension
Diabetes
High blood lipids /
High blood cholesterol
Osteoporosis

Szintén a keresés megkezdése előtt elvként tűztük ki, hogy a keresési eredmények
tételes vizsgálatát alapesetben azon találati listáknál végezzük el, amelyek elemszáma a
Pubmed/Medline és a Cochrane Library esetében 3000 vagy az alatti. A Cochrane
adatbázisban a „Rewiev”, „DARE”, „Central”, „HTA”, „NHS EED” kategóriákat tekintettük
relevánsnak.
A keresési eredmények rendszerezéséhez egy olyan fájlstruktúrát hoztunk létre,
amelyben az absztraktokat betegségcsoportok alapján és a szűrések hatásosságával
vagy költséghatékonyságával kapcsolatban tett megállapításaik („pro” és „contra”)
alapján gyűjtöttük. A következő fájlokat használtuk: „CRC Pro”, „CRC Contra”,
„Emlőtumor Pro”, „Emlőtumor Contra”, „Méhnyakrák Pro”, „Méhnyakrák Contra”,
„ProsztataTu Pro”, „ProsztataTu Contra”, „Tüdőrák Pro”, „Tüdőrák Contra”, „SzájüregiTu
Pro”, „SzájüregiTu Contra”, „Bőrrák Pro”, „Bőrrák Contra”, „Hererák Pro”, „Hererák
Contra”, „Cardiovascular Pro”, „Cardiovascular Contra”, „Osteoporosis Pro”,
„Osteoporosis Contra”. A „Pro” jelölésű fájlokba a költséghatékonysággal vagy
hatásossággal kapcsolatban inkább pozitív, a „Contra” jelölésű fájlokba az inkább
kétkedő eredményeket gyűjtöttük.
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•

Első lépésben a keresést a „screening” keresőszóra futtattuk le, szűkítés és fókuszok
alkalmazása nélkül. Az így kapott találatszám – érthető és előre sejthető módon
kezelhetetlenül nagynak bizonyult mind a Medline mind a Cochrane esetében. Ez a
keresési stratégia magába foglalja a „population screening”, „mass screening” és
„community screening” keresőszavakra kapható találatokat is. A találatok magas száma
miatt az elemzést ezen a szinten nem kezdtük el. (A részletes eredményekért lásd a 7.
fejezetet [mellékletet]!)

•

Második lépésben a „screening” keresőszót minden lehetséges „szűkítőszóval”
lefuttattuk. A találatok száma ebben az esetben is 3000 felett volt mind a
Pubmed/Medline mind a Cochrane esetében, így a részletes és szisztematikus
vizsgálattól itt is eltekintettünk. (A részletes találati számokat lásd a 7. fejezetben
[melléklet]!).

•

Harmadik lépésben a keresést a „keresőszó + szűkítószó + fókuszálás” kombinációkra
futtattuk le, remélve, hogy ezzel a megoldással kiszűrjük a nem releváns találatok
jelentős részét, átvizsgálható tartományba csökkentjük a találatok számát, és
tematikusan rendezett mintát kapunk.
o

A Pubmed/Medline vizsgálatánál tételesen végigelemeztünk minden kapott listát
a korábban említett kettős módszerrel. A végigelemzett listákról a tanulmány
szempontjából relevánsnak ítélt absztraktokat a fent ismertetett struktúrába
legyűjtöttük. (A részletes találati számokat lásd a 7. fejezetben [melléklet]!)

o

A Cochrane esetében az általános fókuszáló kifejezések esetében – cancer,
tumor, neoplasia – is tételesen átvizsgáltuk listákat. A végigelemzett listákról a
tanulmány szempontjából relevánsnak ítélt absztraktokat a fent ismertetett
struktúrába ebben az esetben is legyűjtöttük. (A részletes találati számokat lásd a
7. fejezetben!)

A legyűjtött cikkek főbb megállapításait a 4. fejezetben táblázatba rendszereztük, mely
táblázat betegségtípusonként és adatforrásonként tartalmazta a szűrések hatásosságával és
azok költséghatékonyságával kapcsolatos főbb megállapításokat. A táblázatokban a későbbi
elemzés céljára tömören összefoglaltuk az absztraktok tárgyát, a vizsgált szűrési eljárásokat,
a forrás típusát (primer vizsgálat [jellemzően randomizált kontrollált vizsgálat – RCT], review
vagy szimuláció), az esetleges célcsoportot, az evidencia helyét és időpontját (ahol
értelmezhető), a konklúziókat és a forrást. A jelen tanulmányban szereplő következtetések
és megállapítások megfogalmazásához a strukturált irodalomelemzés e kondenzált formáját
használtuk, amely véleményünk szerint a lehető legteljesebben tartalmazza a
szakirodalomból kinyerhető, valóban releváns információkat.
2.1.2

Nemzetközi szervezetek által készített tanulmányok vizsgálata

Az irodalomelemzés következő lépcsőjeként nemzetközi és tekintélyes külföldi szervezetek
tanulmányait, publikációit, adatbázisait tekintettük át. A nemzetközi szervezetek közül
elsősorban a WHO-nak és alintézményeinek tanulmányait vizsgáltuk, illetve az EU és
OECD-anyagok kerültek feldolgozásra. A fejlett országok egészségügyi rendszereiben az
egészségpolitika-alkotás támogatására szakmai műhelyek készítettek szakértői munkákat a
szűrésekkel kapcsolatban, így a külföldi egyetemek által publikált tanulmányok, a külföldi
technológia-értékeléssel
foglalkozó
hivatalok
munkái
részét
képezték
az
irodalomelemzésnek. A technológiaértékelő hivatalok közül elsősorban a következők
publikációit hasznosítottuk: CCOHTA (Kanada), NICE (UK), SBU (Svédország), FINAHTA
(Finnország), SIGN (Skócia).
2.1.3

Szakfolyóiratok áttekintése

2006. márciusában külön elemzés keretében áttekintettük a leginkább tekintélyesnek
nevezhető nemzetközi és hazai szakfolyóiratok 2001. január 1. óta megjelent számait,
amelyek több-kevesebb rendszerességgel foglalkoznak a lakossági szűrések témakörével.
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A nemzetközi folyóiratok elektronikus archívumainak áttanulmányozására elsősorban azért
került sor, hogy a Medline-ban történt keresést ellenőrizzük, másrészt, hogy a Medline
számára nem indexált írásokat is felleljük. Itt is a nagy referencia-adatbázisok esetében
alkalmazott keresési stratégiát alkalmaztuk, azonban a szűkítésre csupán a „cost” kifejezést
használtuk. A legyűjtött cikkek bekerültek az evidenciaértékelő táblázat Medline
kategóriájába. A górcső alá vett kiadványok a következők voltak:
•

New England Medical Journal, NEJM: A „screening” keresőszóra 1014 találatot kaptunk
(bármely típusú publikációra kerestünk), a szűkítés és fókuszálás után kapott cikkeket
szisztematikusan átvizsgáltuk a korábban már vázolt kettős-próba módszerével. (A
részletes találati számokat lásd a 7. fejezetben!)

•

British Medical Journal, BMJ: A „screening” keresőszóra 2124 találatot kaptunk, a
szűkítés és fókuszálás után kapott cikkeket szisztematikusan átvizsgáltuk. (A részletes
találati számokat lásd a 7. fejezetben!)

•

The Lancet, London: A „screening” keresőszóra 1257 találatot kaptunk (csak a The
Lancet folyóiratban kerestünk, a Lancet-család többi kiadványában nem végeztünk
keresést), a szűkítés és fókuszálás után kapott cikkeket szisztematikusan átvizsgáltuk. (A
részletes találati számokat lásd a 7. fejezetben)

•

The Journal of American Medical Assotiation, JAMA: A „screening” keresőszóra 1789
találatot kaptunk, a szűkítés és fókuszálás után kapott cikkeket szisztematikusan
átvizsgáltuk. (A részletes találati számokat lásd a 7. fejezetben!)

Az epidemiológiai adatok pontosításához a következő folyóiratokban végeztünk célzott
kutatást: International Journal of Epidemiology, European Journal of Epidemiology, American
Journal of Epidemiology, Journal of Epidemiology and Community Health, Cancer Causes
and Control.
A magyar folyóiratok feldolgozására könyvtári archívumban került sor. Az áttanulmányozott
hazai folyóiratok a következők voltak:
•

Egészségügyi Gazdasági Szemle

•

Egészségügyi Menedzsment

•

Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME)

•

Magyar Onkológia

2.1.4

Szakértői interjúk

A tanulmány elkészítéséhez – a strukturált szakirodalmi elemzés kiegészítéseképpen – félig
strukturált beszélgetéseket folytattunk magyarországi szakemberekkel, akik az elmúlt
években szorosabb kapcsolatba kerültek a lakossági szűrések témakörével. A hiányzó
nemzetközi információkat elektronikus úton folytatott beszélgetéssel pótoltuk a tömeges
szűrésekben jártas külföldi szakemberekkel.
2006 márciusában a következő hazai szakemberekkel találkoztunk:
•

Kökény Mihály dr. (Népegészségügyi Kormánymegbízott, 2006. március 9.)

•

Boncz Imre dr. (OEP, főosztályvezető, 2006. március 7.)

•

Budai András dr. (ÁNTSZ, Szűrési Koordinációs Főosztály, országos szűrési koordinátor,
2006. március 14.)

Az alábbi nemzetközi szakértők segítették munkánkat:
•

Prof. Richard F. Heller (Professor of Public Health, Evidence for Population Health Unit,
University of Manchaster)

•

Prof. Jonathan Watson (Special Professor in Health & Public Policy, University of
Nottingham
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•

Prof. James St. John (National Cancer Control Initiative, Canberra, Australia)

2.1.5

Korábbi kutatások

Fontosnak látjuk megjegyezni, hogy ezen interjúk kiegészítéseképpen tanulmányunk
megírásához felhasználtuk azon terepkutatás ide vonatkozó megállapításait, amelyet a
Budapesti
Corvinus
Egyetemen
működő
Budapesti
Teljesítménymenedzsment
Kutatóközpont végzett 2005 tavaszán az Irányított Betegellátási Rendszer értékelése
kapcsán. A hivatkozott terepkutatás – melynek keretében 18 ellátásszervező képviselőit,
közöttük prevenciós munkatársakat és aktivistákat, kérdezték meg – a szekunder
prevencióra (lakossági szűrésre) jelentős hangsúlyt fektető irányított betegellátás főbb
tapasztalatait gyűjtötte össze. Az ott lefolytatott beszélgetéseken szerzett főbb
megállapítások ma is releváns részeit ehelyütt is felhasználjuk.
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3 A népbetegségek nemzetközi és hazai
epidemiológiájának áttekintése
3.1

Nemzetközi – és ezen belül az Európai Unióra vonatkozó – adatok

A bevezetésben érzékeltettük, hogy a II. világháborútól egyre jobban érezhető az a
tendencia, mely szerint a halálhoz vezető domináns kórképek a cardiovascularis és
daganatos betegségek irányába tolódnak el. Ezeket a betegségcsoportokat hétköznapi
nyelven „civilizációs betegségeknek” nevezzük kiindulva abból, hogy elsősorban a „civilizált”
országokban pusztítanak, illetve abból a feltételezésből, hogy a kialakulás okai az
iparosodásban keresendők. Mára egyre több megfigyelés támasztja alá, hogy ennél jóval
összetettebb problémáról van szó, így a „modern” betegségek megelőzése és kezelése is
igen összetett feladat.
Az alábbi diagramok bemutatják, hogy a cardiovascularis és daganatos betegségek valóban
jóval gyakoribbak a fejlett világban, a mintázat jellegzetesnek tekinthető a fertőzések, a
cardiovascularis és a daganatos halálozások tekintetében:
A halálokok megoszlása a föld teljes lakosságának körében, 2000
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1. ábra: A halálokok megoszlása a Föld teljes lakossága körében
Forrás: WHO – World Health Report, 2001
A halálokok megoszlása a fejlődő világ lakosságának körében, 2000

19%
31%
10%

6%

Fertőzés (%)
Daganat (%)
Cardiovascularis (%)
Perinatalis halálozás (%)
Balesetek (%)
Egyéb (%)

10%
24%

2. ábra: A halálokok megoszlása a fejlődő világ lakosságának körében
Forrás: WHO – World Health Report, 2001
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A halálokok megoszlása a fejlett világ lakosságának körében, 2000
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3. ábra: A halálokok megoszlása a fejlett világ lakosságának körében
Forrás: WHO – World Health Report, 2001

A halálokok megoszlása Európa lakosságának körében, 2000
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4. ábra: A halálokok megoszlása Európa lakosságának körében
Forrás: WHO – World Health Report, 2001

Az ábrák jól illusztrálják, hogy a fejlődő országokban a fertőzések a mai napig a
legjelentősebb halálokot jelentik, azonban a fejlett világban a folyamatok az ún. „civilizációs
betegségek” dominanciáját mutatják, és a fejlett világra általánosságban jellemző mintázat
nem tér el szignifikánsan az Európai arányoktól. A cardiovascularis betegségek tekintetében
igen látványosak az adatok, hiszen a halálozások több mint fele ilyen okból következik be.
A fejlett országokban érdemes a tendenciákat is górcső alá venni, vagyis megvizsgálni, hogy
hogyan változott az elmúlt évtizedekben a fő halálokok százalékos megoszlása. Az Egyesült
Királyságban a folyamatok az alábbi irányba mutatnak:
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5. ábra: Halálozási okok változása az Egyesült Királyságban
Forrás: WHO – National Cancer Control Programmes, Challanges Facing Cancer Control Programmes, Part I, 2002

Látható, hogy a daganatos betegségek aránya annak ellenére fokozatosan nő, hogy a
rosszindulatú daganatok népegészségügyi jelentőségét a fejlett országokban – különösen az
Egyesült Királyságban – már évekkel ezelőtt felmérték, és napjainkban egyre több program
küzd ezek ellen a megbetegedések ellen. A cardiovascularis kórképek aránya lassan
csökken, míg a többi halálok aránya megközelítőleg stagnál.
Amennyiben számszerűsíteni akarjuk az arányokat, a világ lakosságát tekintve a WHO
becslései alapján megközelítőleg 25-30 millió ember hal meg évente cardiovascularis
betegségben, és 7-8 millió ember daganattól. Európában a helyzet arányaiban rosszabb,
ahogy ez a korábbi ábrákból is kiderült: kb. 5 millió ember a keringési rendszer
betegségében és kb. 2 millió daganatban veszíti életét. Az arányok csalókák, hiszen a
fejlődő országokban lényegesen több ember él, és a „civilizációs betegségek” csak az utóbbi
időszakban kezdtek el ezekben a térségekben is dinamikusan emelkedni. Ebből az
következik, hogy az elkövetkezendő években egyre több és több ember fog a világon
meghalni keringési és daganatos betegségekben, és a probléma egyre inkább kiterjed a
fejlett világból a fejlődő országokra.
A bemutatott globális epidemiológiai tendenciák alapján tanulmányunkban elsősorban
azokra a kórképekre fókuszálunk, melyek előfordulása igen gyakori, vagyis a daganatos és a
cardiovascularis betegségekre, illetve néhány olyan kórképre, melyek kevésbé jelentősek
halálokként, azonban incidenciájuk magas, és szűrési kampányok célterületeiként szóba
kerülhetnek.
3.1.1

A daganatos betegségek nemzetközi epidemiológiája

Ahogy korábban többször említésre került, a tumoros betegségek prioritást élveznek a 21.
század elején világszerte, aminek elsősorban epidemiológiai okai vannak. A tanulmány jelen
fejezetében a neoplasztikus betegségek epidemiológiai hátterét vizsgáljuk meg, azonban
rögtön a fejezet elején jelezzük, hogy a tumoros betegségek előfordulásának tekintetében
igen változatos minőségű adatok állnak rendelkezésre. A fejlett országok ebben a
tekintetben jobb helyzetben vannak, hiszen a rákregiszterekkel kapcsolatos törekvések
évekkel ezelőtt beindultak, és mára komoly adatbázisok jöttek létre. A fejlődő országokban
ezzel szemben leginkább becslésekre lehet hagyatkozni. Az adatok minőségére szervesen
hat, hogy bizonyos definíciók nincsenek megnyugtatóan tisztázva. A prevalenciával
kapcsolatban nincs egyértelmű konszenzus, hogy mennyi idő eltelte után számít egy
daganatos beteg gyógyultnak, illetve meddig minősül daganatosnak. A terápiás lehetőségek
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hatékonyságának javulásával egyre relevánsabb ez a kérdés, hiszen egyre nagyobb
arányban sikerül a betegeket sikeresen kezelni.
A WHO adatai alapján a férfiak leggyakoribb daganatos megbetegedései a következők:
tüdőtumor, gyomordaganat, májtumor, colorectális daganatok, nyelőcsőtumor, prostatadaganat, míg a nőknél a következő tumorfélék a leggyakoribbak: emlőtumor, tüdődaganat,
gyomordaganat, colorectalis daganatok, méhnyakrák.
A bevezetőben szóba került lyon-i szélhelyű International Agency for Research on Cancer
számos tumortípusra kiterjedő adatbázist készített, mely elsősorban az egyes országok
nemzeti rákregisztereire épül. Az adatbázis legfrissebb verziója 2002-re ad incidencia,
mortalitás és prevalencia adatokat.
Az alábbiakban az IARC adatbázisára támaszkodva igyekszünk áttekintést adni a lakossági
szűrések szempontjából releváns tumoros betegségek előfordulási gyakoriságáról, különös
tekintettel a Nemzeti Rákkontroll Program által priorizált három tumorféleségre; a
méhnyakrákra, emlőtumorra és a colorectalis tumorokra.
A 6. és 7. ábra az összes tumoros megbetegedés regionális eloszlására vonatkoztatva ad
áttekintést a föld teljes lakosságának körében (a statisztikában a bőrdaganatok nem
szerepelnek):
Az összes daganat a bőrrákot kivéve 100.000 főre - férfiak
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6. ábra: Az összes daganat regionális eloszlása globálisan – férfiak
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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7. ábra: Az összes daganat regionális eloszlása globálisan – nők
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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Az ábrák jól illusztrálják hazánk kedvezőtlen helyzetét a tumoros betegségek
epidemiológiájának tekintetében. Mind a férfiak, mind a nők körében a világ élvonalában
vannak hazánk incidencia- és mortalitás-adatai. Ebből a kimutatásból is jól látható, hogy a
tumoros megbetegedések elsősorban a fejlett világban fordulnak elő. A föld teljes
lakosságára kiterjedő kimutatás nem tette lehetővé, hogy országosan vizsgáljuk a helyzetet,
ezért az alábbiakban Európára fókuszálva mélyítjük el az adatok pontosságát. Első körben
nem korlátozzuk a szemlélődést az EU25 országokra, mivel így számos olyan volt szocialista
ország esne ki a látókörünkből, melyek helyzete népegészségügyi és társadalmi
szempontból hasonlatos Magyarországéhoz.
Az összes daganat a bőrrákot kivéve 100.000 főre - férfiak, Európa
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8. ábra: Az összes daganat regionális eloszlása Európában – férfiak
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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9. ábra: Az összes daganat regionális eloszlása Európában – nők
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

A diagramokon nehéz konkrét tendenciákat azonosítani, azonban kijelenthető, hogy a
regionális kimutatásokból levont konzekvencia – vagyis, hogy hazánk mutatói nemzetközi
viszonylatban tragikusnak nevezhetők – itt is megerősítést nyer. Országos bontásban a
férfiak körében csak Olaszország és Belgium előz meg minket incidenciában, azonban a
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mortalitás tekintetében toronymagasan vezetünk. A nők esetében egy árnyalattal kedvezőbb
a kép, azonban itt is az élvonalba tartozunk.
Az alábbiakban a népegészségügyi szűrések szempontjából releváns tumortípusok
epidemiológiai hátterét vizsgáljuk meg ábrák segítségével.
Colorectális daganatok:
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10. ábra: A colorectalis daganatok regionális eloszlása globálisan – férfiak
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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11. ábra: A colorectalis daganatok regionális eloszlása globálisan – nők
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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12. ábra: A colorectalis daganatok regionális eloszlása Európában – férfiak
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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13. ábra: A colorectalis daganatok regionális eloszlása Európában – nők
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

Az emésztőszervi daganatok – főleg a colorectalis tumorok – hazánkban tradicionálisan
gyakran fordulnak elő. Mind a férfiak, mind a nők között meghaladja az incidencia és a
mortalitás a világ térségeinek átlagos értékeit. Ennél a tumorfajtánál különösen jelentős a
fejlett világ dominanciája, ami felveti az eltérő táplálkozási szokások jelentőségét. A
regionális bontás elfedi az európai országok egyedi adatait, azonban az utóbbi két ábrán
látható, hogy a férfiak körében Csehország és Magyarország kiugró értékekkel vezet, a
nőknél pedig az észak- és nyugat-európai országok átlagértékei körül mozog a hazai és a
cseh arány.
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Emlődaganatok:
Emlődaganatok 100.000 főre - nők
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14. ábra: Az emlődaganatok regionális eloszlása globálisan
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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15. ábra: Az emlődaganatok regionális eloszlása Európában
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

Ahogy a grafikonok mutatják, az emlőtumor szempontjából szintén elsősorban a fejlett
országokban találunk magas előfordulási arányokat. Hazánkban az incidencia nagyjából
megfelel a fejlett országok átlagának, azonban kiemelendő, hogy ennek a ténynek ellenére a
mortalitási adatok igen kedvezőtlenek. Ez utóbbi indikátor szempontjából csupán Dánia,
Málta, Belgium és Hollandia van rosszabb helyzetben. A mortalitás és az incidencia
értékeinek látványos eltérése felhívja a figyelmet a hazai szűrő és ellátó gyakorlat
minőségének kérdésére. Ez utóbbi kérdés nem képezi jelen tanulmányunk tárgyát.
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Méhnyakrák:
Cervixdaganatok 100.000 főre - nők
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16. ábra: A cervixdaganatok regionális eloszlása globálisan
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
Cervixdaganatok 100.000 főre - nők, Európa
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17. ábra: A cervixdaganatok regionális eloszlása Európában
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

A méhnyak daganatos elváltozásainak tekintetében szervesen eltérő földrajzi mintázatot
ismerhetünk fel a korábban bemutatott kórképekhez képest. A föld teljes lakosságának
tanulmányozása során kiderül, hogy ez a daganat gyakrabban fordul elő a fejlődő
országokban, és a mortalitás és az incidencia aránya is jóval kedvezőtlenebb ezekben a
térségekben. Az eloszlás jobb szemléltetése végett térképen is ábrázoljuk a helyzetet:
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18. ábra: A Föld lakosságának incidenciája, cervix daganatok.
Forrás: Schiffman et al: The Promise of Global Cervical-Cancer Prevention, N Engl J Med, 353;20, 2005

Az európai adatokból kiderül, hogy a regionális tendenciák Európán belül is érvényesülnek,
vagyis a fejletlenebb egészségügyi rendszerrel rendelkező nemzetek sokkal kedvezőtlenebb
képet mutatnak. Tipikusan a volt szocialista országokban lehet magas incidenciát és
mortalitást találni, így hazánkban is igen magasak ezek a mutatók. Magyarországon a
gyakoriság a fejlett világban találtnál kedvezőtlenebb, azonban az incidencia nem éri el a
fejlődő országokét, és a legtöbb volt szocialista országnál is jobb a helyzet. A számok mögött
sejthető faktorok között valószínűleg kiemelt szerep jut a tanulmány fókuszában álló
szekunder prevenciós aktivitásnak, hiszen a történelmi trendek ismeretében ki lehet
jelenteni, hogy a fejlett országokban a szűrési tevékenységgel sikerült megállítani a
cervixtumorok pusztítását. Erre vonatkozóan igen érdekes számításokat publikált Julian
Petro munkatársaival a The Lancet 367. számában 2004-ben, melyben azt vizsgálják, hogy
a méhnyakrák szűrésének hiányában hány nő halt volna meg ebben a betegségben. Az
eredményeik szerint 1988-ban Angliában és Wales-ben a lakosság körében még a világ
egyik legkedvezőtlenebb mortalitási arányát mérték, ami az 1967 és 1987 között kialakult
meredek emelkedő trendnek volt köszönhető. Az 1988-ban bevezetett népegészségügyi
szűrés hatására a trend megtört, és a publikáció adatai alapján a kampányszerű szűrés kb.
5000 nő halálát előzi meg évente, ami összességében 100.000 megmentett életet jelent a 8
millió 1951 és 1970 közötti születési kohorszból. A tanulmány egy megmentett élet
költségének 37 ezer angol fontot jelöl meg. Az adatok bár elméleti számítások eredményei,
és nehezen tudják kezelni a vizsgált időszakban bekövetkezett társadalmi változásokat –
fogamzásgátlók, szexuális szokások, egyéb faktorok –, mégis erős evidenciának tekinthetők,
és alátámasztják a fenti grafikonokon tapasztalt epidemiológiai trendeket.
Egyéb szűréssel befolyásolható daganatok:
Ennél a pontnál jelezzük azoknak a daganatoknak az epidemiológiai tendenciáit, melyek
szűrése szintén felmerül a nemzetközi szakirodalomban, azonban nincs egységes álláspont.
Ezeknél a betegségeknél Európára adunk országos szintű áttekintést, és jelezzük a föld
teljes lakosságára vonatkozó trendeket.
•

Prostatarák: A prostata daganata elsősorban a fejlett világban jelent népegészségügyi
szintű problémát, azonban az országos bontásból jól látható, hogy hazánkban az
incidencia elmarad a Nyugat-, Dél- és Észak-Európában regisztrált mértéktől. A
mortalitás tekintetében kedvezőtlenebb a helyzet, de itt is az Észak- és Nyugat-Európai
átlag alatt maradunk.
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Prostatadaganatok 100.000 főre - férfiak, Európa
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19. ábra: A prosztatadaganatok regionális eloszlása Európában
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

•

Tüdőrák: A tüdő daganatainak vizsgálata során szintén a fejlett országok dominanciája
látszik, és az országos adatok tanulmányozása során hazánk kimagasló mortalitás- és
incidenciaadataival szembesülünk. Az országosan bontott adatokból egyéb
következtetéseket is le lehet vonni. Szembetűnő, hogy a férfiak előfordulási adataiban
hazánk a legrosszabb helyzetben van, azonban a mortalitásban Belgium „megelőz”
minket. A tüdőtumorok esetében azzal a speciális esettel találkozunk tehát, amikor a
magyar incidencia és mortalitás aránya kedvezőbb a többi európai adatnál. Ennek a
jelenségnek egyik oka lehet a hazai tüdőszűrő gyakorlat, mely esetleg befolyással lehet
az átlagos felismerési stádiumra. A nők körében hazánk az Egyesült Királyságot és
Dániát követi a sorban.
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20. ábra: A tüdőrák regionális eloszlása Európában – férfiak
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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20. ábra: A tüdőrák regionális eloszlása Európában – nők
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

•

Szájüregi daganatok: Ez a daganattípus egyrészt azért érdemel kitüntetett figyelmet,
mert szűrése egyre inkább a fókuszba kerül, másrészt az előfordulási adatok szerint
hazánk – főleg a férfiak körében – kiemelkedően kedvezőtlen képet mutat.
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21. ábra: A szájüregi daganatok regionális eloszlása Európában – férfiak
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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22. ábra: A szájüregi daganatok regionális eloszlása Európában – nők
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

•

Melanoma: A nemzetközi szakirodalomban megjelenik a melanoma szűrésének
lehetősége, ezért kitérünk az epidemiológiai vonatkozásokra. Az európai országok között
hazánkra nem jellemző igazán ez a daganattípus, nagyjából az Európai átlagnak felelnek
meg a számok.
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23. ábra: A melanoma regionális eloszlása Európában – férfiak
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002
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24. ábra: A melanoma regionális eloszlása Európában – nők
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

•

Hererák: Ez a daganat is jóval gyakrabban fordul elő a fejlett országokban, mint a fejlődő
világban, ezen belül hazánk mutatóinál csak Észak- és Nyugat-Európa átlagos adatai
kedvezőtlenebbek. Az országos adatokból az is kiderül, hogy a térségben
Csehországban is magasabb az incidencia.
Heredaganatok 100.000 főre - férfiak, Európa
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25. ábra: A heredaganatok regionális eloszlása Európában
Forrás: IARC – GLOBOCAN 2002

3.1.2

A cardiovascularis betegségek nemzetközi epidemiológiája

Az epidemiológiai fejezet bevezetőjében bemutattuk, hogy a cardiovascularis
megbetegedések a fejlett országokban igen jelentős halálokká léptek elő. A szűrési
tevékenység szempontjából elsősorban ezen a csoporton belül a magasvérnyomásbetegség érdemel kitüntetett figyelmet, melynek szövődményei a cardiovascularis halálozás
fő okai. Bár a diabetes anyagcsere-betegség, a II-es típus incidenciájának dinamikus
emelkedése, illetve az a tény, hogy ezek a betegek elsősorban cardiovascularis
szövődmények következtében veszítik életüket, indokolttá teszi a tárgyalást ennél a pontnál.
27

A cardiovascularis kockázatot döntően befolyásolja és a szűrési tevékenység potenciális
célpontja lehet a vérzsírok emelkedett szintje, ezért ezt a csoportot is itt említjük. A logikát
alátámasztja, hogy a WHO 2002-es jelentésében a cardiovascularis betegségekkel
kapcsolatban három fő faktort jelöl meg – hypertonia (súly: 50%), magas koleszterinszint
(súly: 31%) és dohányzás (súly: 14%) –, illetve külön felhívja a figyelmet a cukorbetegség
jelentőségére.
Hypertonia:
A magasvérnyomás-betegség esetében elsősorban az esszenciális hypertonia tekinthető
relevánsnak, mivel a szekunder hypertonia mindössze az esetek kb. 5%-át teszi ki. Az
esszenciális hypertonia tipikus példája a „civilizációs betegségeknek”. Ennek epidemiológiai
szempontból az a következménye, hogy a valódi incidencia igen nehezen becsülhető, az
adatok szórása jelentős, hiszen a betegség hosszan tünetmentes, így az érintettek jelentős
része nem szerepel az egészségügyi rendszerek adatbázisaiban. Az epidemiológiai adatok
jelentős része becslésre alapul, vagy a kezelt betegek számát veszi figyelembe. Ennél
pontosabbak azok a felmérések, melyek kiválasztott populációban tárják fel a látens
eseteket. Belátható, hogy mind a kezelt betegek számára, mind a széleskörű felmérésekre
épülő adatok elsősorban a fejlett világból állnak rendelkezésre, így a fejlődő országokról
nagyon kevés információ áll rendelkezésre.
A fejlett országokkal kapcsolatban a prevalenciát 30 és 35% közé becsüli a szakirodalom. A
svéd SBU 27%-os prevalenciáról számol be, melyen belül elkülöníti az enyhe (60%),
középsúlyos (30%) és súlyos eseteket (10%). A NICE Angliában 32%-ot említ a férfiak és
30%-ot a nők körében. A SIGN számításai szerint Skóciában 33% és 28% az arány nemek
szerinti bontásban. Az USA-ban a National Center of Health Statistics 2004-es kiadványának
adatai szerint a 20 év fölötti lakosság körében közel 30% a hypertonia előfordulása, azonban
a feketebőrűek között ez az érték a 40% is megközelítheti. A kezelt betegek aránya a
felsorolt elméleti prevalenciától jelentősen elmarad, a fejlett országok esetében 20% körül
mozog. A helyesen beállított – vagyis 140/90Hgmm-es vérnyomás alatti betegek aránya
ennél is drámaibb, egyes becslések szerint a kezelt betegek 20%-át sem éri el.
Diabetes mellitus:
A cukorbetegségnél is hasonló problémával szembesülünk, mint a hypertonia esetében,
amikor az epidemiológiát próbáljuk vizsgálni. Feltételezhetően a látens betegek száma
jelentős, ezeket a cukorbetegeket csak reprezentatív felmérésekkel lehet azonosítani, hiszen
a kezelt betegek száma nem ad a teljes előfordulásra vonatkozóan kielégítő információkat.
Az USA-ban a National Center of Health Statistics 2004-es kiadványának adatai szerint a 20
év fölötti lakosság körében közel 9% a diabetes előfordulása. Ezen statisztika alapján a
diagnosztizált esetek előfordulási gyakorisága 6%, míg kb. 3% a fel nem ismert
cukorbetegség aránya. Ezzel párhuzamosan az American Diabetes Association 2006-os
irányelvében ismertetnek egy vizsgálatok, mely szerint a kórházba felvett betegek 12,4%ban kimutatható cukorbetegség, amelyből az irányelv azt a következtetést vonja le, hogy a
lakosság 12-25%-a lehet érintett a betegségben. Ezekből a számokból is jól látni, hogy nem
igazán ismertek pontos epidemiológiai adatok, a szórás nagyon nagy az egyes országok
egyes szervezetei által közölt információk terén. A NICE II-es típusú diabetesre készített
ajánlásában – a fenti adatokat tovább árnyalva – 2% körüli diagnosztizált cukorbetegségről
beszél. A nemzetközi adatok jelentős szórását figyelembe véve a 10%-os prevalenciát egy
konzervatív becslésnek lehet tekinteni.
Hyperlipidaemia/Hypercholesterinaemia:
A korábbi kóros állapotoknál említettük, hogy mivel tünetmentesek, nagyon nehéz az
előfordulásukat becsülni. A magas vérzsírok esetében fokozottan igaz ez az állítás, hiszen
egy látens laborértékről van szó, amely semmilyen tünetekkel nem jár, ráadásul a vizsgálata
vérből történik, vagyis az emelkedett vérzsírszint csak invazív úton igazolható. Ebből
következik, hogy nincsenek pontos adatok, illetve a rendelkezésre álló adatok a
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cukorbetegséghez hasonlóan mintavételes technikával álltak elő. Ezekből a vizsgálatokból
az derül ki, hogy a fejlett országokban kb. 20%-a a lakosságnak, a fejlődő világban ennél
kevesebb, kb. 10%-a a populációnak él emelkedett lipid- vagy koleszterinszinttel. Az
amerikai National Center of Health Statistics kiadványa szerint 218 gyógyszerfelírási
eseményből 17 esetben kerül felírásra lipidszintcsökkentő hatóanyag.
3.1.3

Egyéb szűréssel befolyásolható kórképek nemzetközi epidemiológiája –
Osteoporosis

Ennél a pontnál a csontritkulást vizsgáljuk epidemiológiai szempontból, mivel ez a kórkép
nem tartozik a fenti kategóriákba, azonban a népegészségügyi szűrés kérdése felmerül a
nemzetközi szakirodalomban. Az osteoporosis előfordulását Holt és munkatársai vizsgálták
Angliában populációszintű mintán. Ennek a munkának az eredményeként az egyes
korcsoportokra kaptak prevalenciaértékeket, melyek szerint az 50-54 éves nők 2%-os
prevalenciája az életkorral megközelítőleg lineárisan emelkedik, aminek következtében a 8084 éves kohorsz prevalenciája megközelíti a 30%-ot.
3.2

Hazai adatok országosan és regionális megoszlásban

Az előbbi fejezetben a szűrések szempontjából releváns népbetegségek epidemiológiai
hátterét vettük górcső alá, ennél a pontnál a korábbival azonos logikai struktúrát követve a
hazai helyzetet vizsgáljuk országosan és regionális bontásban. A nemzetközi trendek
elemzésekor többször kénytelenek voltunk jelezni, hogy a rendelkezésre álló adatok
pontossága bizonytalan, hazánkban sem jobb a helyzet, komoly problémákba ütközünk a
megbízható epidemiológiai adatok beszerzésével kapcsolatban. Az adatforrások minőségi
paramétereire az egyes betegségcsoportokkal kapcsolatban röviden kitérünk, azonban jelen
tanulmánynak nem képezheti tárgyát ennek a problémakörnek a részletes elemzése.

3.2.1

A daganatos betegségek hazai epidemiológiája

A daganatos betegségek szempontjából a leginkább kedvező a helyzet, hiszen hazánkban
létezik Nemzeti Rákregiszter, azonban a képet árnyalja, hogy ennek adataival kapcsolatban
több szakértő a bizonytalanságokra hívja fel a figyelmet. Emellett rendelkezésre állnak a
családorvosok gondozási adatai, a kórházi ellátási adatok, az egyes betegségekre
szakosodott szakmai kollégiumok iránymutatásai, illetve a nemzetközi szervezetek felé
készített országjelentések. A helyzet visszásságát jellemzi, hogy a felsorolt adatbázisok igen
éles eltéréseket tartalmaznak az azonos epidemiológiai kategóriák esetében is. Konkrét
példaként említhető a tüdőtumorok előfordulási gyakorisága, ahol jelentős eltérés mutatkozik
az előző fejezetben bemutatott IARC adatok, a Nemzeti Rákregiszter adatai, a Korányi
Kórház saját adatbázisa, illetve az országjelentések – HFA, OECD – között. Az egyes
adatforrások összevetése során azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a mortalitás
tekinthető a legkeményebb mutatónak, ebben találjuk a legkisebb eltéréseket. Az
incidenciában már igen nagy a szórás, a prevalencia esetében pedig a korábban említett
definíciós problémák tovább rontják az adatok összevethetőségét.
Az adatbázisok ellentmondásai miatt a daganatos betegségek epidemiológiai hátterének
időbeli alakulását a mortalitás változásán keresztül mutatjuk be. Ennek másik oka, hogy az
incidencia és a prevalencia tekintetében nem áll rendelkezésünkre hosszabb időtávon
alkalmazható adat.
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26. ábra: A tumoros mortalitás alakulása Magyarországon
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A mortalitási adatok trendje jól mutatja, hogy 2000 körül egy trendforduló következett be, az
addigi dinamikus emelkedő tendencia megtört, és lassú csökkenésnek indult a daganatos
halálozás.
A következőkben a daganatok epidemiológiai hátterét regionális és megyei bontásban
vizsgáljuk, aminek kiemelt jelentőséget tulajdonítunk, hiszen a lokális szükségletek alapos
ismerete nélkül nagyon nehéz kampányszerű szűrőprogramokat tervezni és megvalósítani. A
rendelkezésre álló megyei adatoknak fontos szerepe van abban a tekintetben is, hogy ezek
segítségével azonosítani lehet azokat a lokális faktorokat, melyek összefüggésben állhatnak
az adott daganat gyakori vagy kevésbé gyakori előfordulásával. A faktorok ismerete és
elemzése jó eszköze lehet az egyes kórképek befolyásolásának. A térségi bontás során a
mortalitás adatai mellett a rendelkezésre álló incidenciára és gondozási adatokra is
támaszkodunk.
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26. ábra: A tumoros mortalitás regionális megoszlása Magyarországon – férfiak
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár
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27. ábra: A tumoros mortalitás regionális megoszlása Magyarországon – nők
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A regionális adatokból egyrészt látható, hogy bizonyos területeken növekvő, máshol
csökkenő a daganatos halálozás, másrészt szignifikáns eltérés figyelhető meg a férfiak és
nők halálozási arányai között. A férfiak körében a Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország
dominanciáját látjuk, a nőknél Közép-Magyarország van a legrosszabb helyzetben. A megyei
szintű bontás segít azonosítani az egyes régiók adatai mögött meghúzódó kisebb
térségeket.
A mortalitás megyénkénti megoszlása a férfiak körében
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28. ábra: A tumoros mortalitás megyei szintű megoszlása Magyarországon – férfiak
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár
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29. ábra: A tumoros mortalitás megyei szintű megoszlása Magyarországon – nők
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A fenti ábrákon látható, hogy a férfiak esetében a Dél-Dunántúli térség kimagasló daganatos
halálozása mögött Somogy és Tolna megye rossz adatai állnak, míg Baranyában kevésbé
kritikus a helyzet. A három észak-magyarországi megye esetében Heves javulását
kompenzálta Nógrád romlása 2003 és 2004 között, a három megye mortalitásértékei
hasonlóan tartományban találhatóak. A Dél-Alföldi régió javulása mögött Bács-Kiskun és
Békés kedvező folyamatai állnak, amit Csongrád romló adatai nem tudnak ellenpontozni. A
nők körében egyértelműen Budapest dominanciája látszik, ez áll a Közép-Magyarországon
kimutatott mortalitáskiugrás mögött.
A mortalitás megoszlása után incidencia tekintetében is tanulmányozzuk a területi eloszlást.
Ennek az adatforrásnak a tekintetében már az ellátórendszer torzító hatását is figyelembe
véve kell értelmeznünk az eredményeket, hiszen a betegség felismerésének bekövetkezése
vagy elmaradása döntően az ellátókapacitás rendelkezésére állásától függő tényező.
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30. ábra: A tumorincidencia regionális megoszlása Magyarországon – férfiak
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár
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31. ábra: A tumorincidencia regionális megoszlása Magyarországon – nők
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár
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32. ábra: A tumorincidencia megyei szintű megoszlása Magyarországon – férfiak
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Az incidencia megyénkénti megoszlása a nők körében

2003
2004

1200
1000
800
600
400
200
0

st
pe
da
u
B

m
ron
st
jér rgo
rém op
Pe
Fe szte
zp on-S
s
e
-E
V os
rom
r-M
yő
má
o
G
K

s
Va

k
g
lén
d
ar lno ere
d
s
s
un
ya
la
gy olna emp
ve ógrá -Bih -Szo ár-B
ké
grá
isk
Za aran omo
e
T j-Z
ú un
Bé son
H
-K
N
d
m
s
j
ú
S
t
B
c
C
ba
Ha agyk -Sza
Bá
-A
od
-N olcs
s
z
r
s
b
Bo
Já Sza

33. ábra: A tumorincidencia megyei szintű megoszlása Magyarországon – nők
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár
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Ahogy előrevetítettük, az incidencia ott magas, ahol bőségesen rendelkezésre áll az
ellátókapacitás, vagyis tipikusan könnyedén azonosíthatók az egyetemi centrumok, illetve
jósolható módon Budapest kiugró értékekkel képviselteti magát.
A mortalitás mellett jó indikátora lehet a daganatos betegségek epidemiológiai hátterének a
családorvosok által regisztrált betegszám is. Ezek a számok a prevalencia közelítésére
használhatók, és regionális és megyei bontásban is rendelkezésre állnak.
Tumoros betegek regionális megoszlása a családorvosi regiszterek alapján

2001
2003

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
g
zág
túl
ntúl
ntúl
öld
szá
rors
nán
-Alf
uná
uná
a
aror
u
y
D
D
y
D
g
g
t
zak
p
l
a
a
a
s
é
é
g
É
M
z
M
D
Kö
aképNyu
Ész
Köz

öld
-Alf
Dél

34. ábra: A tumoros betegek regionális megoszlása a családorvosi regiszterek alapján
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Tumoros betegek megyénkénti megoszlása a családorvosi regiszterek
alapján
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35. ábra: A tumoros betegek megyei szintű megoszlása a családorvosi regiszterek alapján
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A gondozási adatok érdekes anomáliákat vetnek fel. A kiugró mortalitású megyék között
például Békésben átlag alatti a gondozásba vétel aránya. Ennél magasabb szinten
vizsgálódva, a regionális bontás gondozási és mortalitási adatai között lényegesen eltérő
mintázatot látunk.
A következőkben a daganatokra általánosságban jellemző térbeli eloszlást tumortípusonként
vizsgáljuk a Nemzeti Rákregiszterből származó incidenciák segítségével.
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Colorectális daganatok:
Az előző fejezetből kiderült, hogy hazánk nemzetközi összevetésben igen kedvezőtlen
helyzetben van a daganatos betegségek szempontjából, ezen belül a colorectalis tumorok
incidenciája és mortalitása kiemelkedően magas. Számszakilag ez azt jelenti, hogy a férfiak
között Csehországot követjük csupán kevéssel elmaradva a cseh előfordulási gyakoriságtól.
A gyomor és a belek daganatinak incidenciája regionális bontásban - 2004
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36. ábra: A colorectalis daganatok incidenciája regionális bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A gyomor és a belek daganatainak incidenciája megyei bontásban - 2004
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37. ábra: A colorectalis daganatok incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A regionálisan bontott adatsorból markáns trendeket nem lehet azonosítani, a megyei
incidenciák közül leginkább Hajdú-Bihar emelkedik ki.
Emlődaganat:
Az emlő tumoraival kapcsolatban a korábbiakban bemutattuk, hogy a hazánkban regisztrált
mortalitás közelíti az európai átlagot, a környező országoknál azonban magasabb a
halálozás.
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Az emlőtumorok incidenciájának regionális megoszlása - 2004, férfiak és nők
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38. ábra: Az emlődaganatok incidenciája regionális bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Az emlőtumorok incidenciájának megyei megoszlása - 2004, férfiak és nők
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39. ábra: Az emlődaganatok incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A régiók között kiemelkedő incidenciát mutat Közép-Magyarország és Észak-Magyarország.
A megyei adatsorból kiderül, hogy előbbit elsősorban a magas budapesti incidencia okozza.
Észak-Magyarország esetében érdekesebb a helyzet, hiszen itt mindhárom érintett megye
átlagon felüli előfordulási gyakoriságot mutat.
Méhnyakrák:
A cervix tumorával kapcsolatban a nemzetközi epidemiológiai részben ismertettük a speciális
tendenciákat, melyek nyomatékosítják a szűrési tevékenység jelentőségét, hiszen ennek
köszönhetően a fejlett világban visszaszorulóban van a kórkép. Hazánk helyzete – ahogy
korábban is említettük – ebben a tekintetben inkább a fejlődő országokéhoz hasonlatos,
vagyis a méhnyak rosszindulatú daganatos elváltozásainak incidenciája ugyan kevéssel
elmarad a fejlődő országokban tapasztalttól, mégis jóval meghaladja a fejlett európai
országok adatait.
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A cervix-tumorok incidenciájának regionális megoszlása - 2004, nők
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40. ábra: A cervixtumorok incidenciája regionális bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A cervix-tumorok incidenciájának megyei megoszlása - 2004, nők
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41. ábra: A cervixtumorok incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A regionális incidenciák Közép-Magyarország és Észak-Magyarország különösen
kedvezőtlen helyzetét mutatják. A megyei bontás alapján Közép-Magyarország kiemelkedő
incidenciáját a méhnyakrák esetében is a budapesti adatok okozzák. Északon Borsod-AbaújZemplén a magas regionális incidencia forrása. A megyei adatsor a kiugró zalai előfordulási
gyakoriságra is felhívja a figyelmet, ami a regionális adatokból nem volt látható. Ennek fő
oka, hogy a magyar megyék között Vas a legalacsonyabb, Zala pedig a legmagasabb
előfordulással jellemezhető, így az értékek a nyugati régió szintjén kioltják egymást. A két
egymáshoz közeli terület drámai különbsége felveti az okok kérdését.
Egyéb szűréssel befolyásolható daganatok:
Ahogy a nemzetközi folyamatokat bemutató részben is tettük, röviden kitérünk azokra a
daganatokra, melyeknek relevanciáját a nemzetközi szakirodalom felveti a szűrésekkel
kapcsolatban. Ezen daganatok esetében csak a megyei megoszlást mutatjuk be grafikonok
segítségével.
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•

Prosztatarák:
A prostatadaganatok incidenciája megyei bontásban - 2004, férfiak
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42. ábra: A prosztatadaganatok incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A nemzetközi kitekintés bemutatta, hogy ez a daganattípus nem tartozik azok közé,
amelyekben vezetjük a megbetegedési statisztikákat. A Magyarországon belüli megoszlás
Budapest dominanciáját hangsúlyozza, a lemaradó megyék közül Heves emelhető ki.
•

Tüdődaganatok:
A légcső, a hőrgők és a tüdő dagatanai 100.000 lakosra, 2004
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43. ábra: A tüdődaganatok incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Korábban láttuk, hogy nemzetközi viszonylatban kiugróak a hazai adatok, elsősorban az
incidencia tekintetében és a férfiak között van Magyarország kedvezőtlen helyzetben. Az is
kiderült, hogy az incidencia és a mortalitás aránya a tüdő daganatainak esetében biztatónak
tekinthető. A megyei adatsoron nehéz markáns trendeket azonosítani, azonban kiemelendő,
hogy Budapest mögött csupán kevéssel van lemaradva Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar,
Békés és Fejér.
•

Szájüregi daganatok:
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Ajak-, szájüreg- és garatdaganatok 100.000 lakosra, 2004
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44. ábra: A szájüregi daganatok incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Erről a daganatról korábban bemutattuk, hogy hazánkban látványosan gyakoribb, mint
bármely egyéb európai országban, ezért az országon belül is vizsgáltuk a megoszlását. Az
északi térség három megyéjének kiugró adatai emelhetők ki azzal a megjegyzéssel, hogy a
hazai adatbázisokban a szájüregi daganatok a garat és az ajkak daganataival együtt kerültek
kimutatásra.
•

Melanoma:
Melanoma és egyéb bőrdaganatok 100.000 lakosra, 2004
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45. ábra: A melanoma incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Ez a tumor nemzetközi összehasonlításban nem tipikus hazánkban, azonban felmerül a
szűrhetőség szempontjából, így ennek térségi eloszlását is bemutatjuk. A hazai adatok
között a melanoma a többi bőrdaganattal együtt szerepel, ami torzítja az összehasonlítást a
nemzetközi kitekintés során használt IARC értékekkel. Látható, hogy Budapest mellett Fejér
és Csongrád megyében magas a kórkép előfordulása.
•

Heretumorok:
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A nemi szervek dagatai 100.000 lakosra, 2004, férfiak
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46. ábra: A heretumorok incidenciája megyei szintű bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A here daganataira is igaz, hogy hazánkban az előfordulás megközelítőleg egybeesik a
fejlett országok incidenciájával. Ellentétben sok korábban ismertetett tumorral, melyek
esetében Magyarország a megbetegedési listák élén foglal helyet, a here daganatainak
esetében nem mutatkozik kiugró előfordulási gyakoriság. A kórkép területi megoszlásának
ismertetésére a szűrések esetleges létjogosultsága miatt került sor. Ahogy látható,
elsősorban a budapesti térségben koncentrálódnak az esetek.

3.2.2

A cardiovascularis betegségek hazai epidemiológiája

A nemzetközi epidemiológiai tendenciákkal foglalkozó fejezetben bemutattuk, hogy a fejlett
világban a cardiovascularis betegségek döntő halálozási tényezővé léptek elő a 20.
században, és a haláloki tényezők időbeli alakulása jelezte, hogy az utóbbi évtizedekben az
Európai Unió országaiban enyhe csökkenésnek indult a cardiovascularis halálozás aránya.
Hazánkban ennél jóval kedvezőtlenebb a tendencia, hiszen a keringési betegségek súlyának
tendenciája nem változott döntően. Ennek számos oka lehet, beleértve az életmódbeli
tényezőket, a táplálkozási szokásokat, az ellátórendszer fejlettségét – helyesebben
fejletlenségét –, a szociális faktorokat. Az bizonyos, hogy a fejlett európai országokban a
cardiovascularis halálozás nem csupán arányaiban csökkent, hanem a lakosságra vetített
mortalitás is tendenciózusan csökken. Hazánkban a 100.000 főre vetített cardiovascularis
mortalitás 1990 óta lassan csökken ugyan, de jóval kisebb mértékben, mint a fejlett EU
országokban. Ebből következik, hogy hazánk egyre nagyobb „előnyre” tesz szert e
tekintetben. Mivel a keringési rendszer betegségei okozzák a legtöbb halálozást (közel 50%),
ezek a kórképek döntően befolyásolják a hazai lakosság várható élettartamát, életkilátásait.
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47. ábra: Cardiovascularis mortalitás 100.000 főre vetítve.
Zöld: Magyarország, Piros: Finnország, Kék: EU15 átlag, Forrás: Bettina Piko (2005) – Epidemiology of
Cardiovascular Disease, prezentáció.

A hazai cardiovascularis halálozás térbeli eloszlását Magyarországon az alábbi ábra
szemlélteti, melyen két megye dominanciáját lehet tetten érni; Nógrád és Békés a két
legrosszabb halálozási adatokat felmutató megyénk.

48. ábra: A teljes lakosság cardiovascularis halálozásának térbeli eloszlása 100.000 főre
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A nemek közötti különbségeket az alábbi grafikon mutatja:
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A cardiovascularis mortalitás megyei megoszlása 100.000 lakosra vetítve,
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49. ábra: A cardiovascularis mortalitás megyei megoszlása
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Ahogy látható, a nők cardiovascularis halálozása szinte minden megyében hasonló
mértékben magasabb, kivételt egyedül Hajdú-Bihar megye jelent, ahol a férfiak nagyon
kevéssel gyakrabban halnak meg cardiovascularis okokból kifolyólag.
A cardiovascularis betegségek népegészségügyi súlyát jól mutatja a kórházi gondozás
gyakorisága ezzel a diagnózissal. Ebből következtetni lehet a betegségcsoport gazdasági
jelentőségére is. A budapesti adatból a kb. 10 millió magyar lakosra vetítve 2004-ben majd
700.000 kórházi esemény jutott.
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A cardiovascularis kórházi morbiditás megyei megoszlása 100.000 lakosra
vetítve, 2004
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50. ábra: A cardiovascularis kórházi morbiditás megyei megoszlása
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Az alábbi három ábrán a cardiovascularis halálozáson belül elkülöníthető három fő halálokot
mutatjuk be megyei bontásban:
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51. ábra: Szívbetegségből kifolyó halálozás megyei bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

52. ábra: Agyérbetegségből kifolyó halálozás megyei bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

53. ábra: Érelmeszesedésből kifolyó halálozás megyei bontásban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár
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Hypertonia:
A következőkben a cardiovascularis betegségekért felelős állapotok epidemiológiai háttérét
mutatjuk be. A nemzetközi kitekintés során kifejtettük, hogy a hypertonia az egyik fő
mögöttes oka a keringési rendszer halálos betegségeinek. Láttuk azt is, hogy a magas
vérnyomással élők valódi aránya a fejlett országokban 30% körül mozog, azonban a kezelt
betegek száma ettől elmarad. A valódi arányra vonatkozóan hazánkban is csak becslések
léteznek, melyek szerint a látens betegekkel együtt az arány valószínűleg közelebb esik a
40%-hoz mint a 30-hoz. A gondozásba vételi adatok ezektől a becsült számoktól elmaradva,
az alábbiakban ezek megoszlását mutatjuk be.

54. ábra: Gondozásba vett hypertoniások száma 2003-ban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A gondozott hypertoniások számának változása 2001 és 2003 között
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55. ábra: A gondozásba vett hypertoniások számának változása
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Az ábrákból látható, hogy a cardiovascularis halálozás térbeli mintázata eltér, a déldunántúlon magasak a gondozási adatok, holott Nógrádban és Békésben láttuk a
legmagasabb mortalitást. Ez a jelenség az ellátás aránytalanságaira hívja fel a figyelmet. Az
időbeli változás a gondozott betegek számának növekedését mutatják, ami egyrészt a
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betegszám növekedésére utal – ami kedvezőtlen folyamat –, másrészt jelentheti a konstans
betegszám egyre jobb orvosi kontrollját.
Diabetes mellitus:
A diabetes-szel kapcsolatban korábban láttuk, hogy igen nagy probléma a látens betegek
számának becslése, a nemzetközi adatok jelentős szórást mutatnak. Az adatokból 10% körül
becsültük a prevalenciát, azonban megmutattuk, hogy a gondozott betegek aránya 2% és
6% között változik a fejlett országokban. Az alábbi ábrákon megmutatjuk, hogy a hazai
gondozási adatok is 6% körül mozognak, vagyis a látens betegekkel itt is megállja a helyét a
10%-os becslés. Az előfordulás térbeli eloszlása a következő:

56. ábra: Gondozásba vett diabetes-betegek száma 2003-ban
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A gondozott cukorbetegek számának változása 2001 és 2003 között
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57. ábra: Gondozásba vett diabetes-betegek számának változása
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A hypertoniához hasonlóan a diabetes gondozási adatai is „kedvezőbbek” a Dél-Dunántúlon.
A kedvezőbb kifejezés tükrözi azt a prekoncepciót, mely szerint a valódi prevalenciában
nincs szignifikáns eltérés a megyék között, a különbség inkább a gondozási arányban
jelentkezik. Ennek értelmében feltételezzük, hogy mind a hypertonia mind a diabetes
esetében a Dél-Dunántúlon kedvezőbb a látens és a felismert betegek aránya.
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Hyperlipidaemia/Hypercholesterinaemia:
A kóros vérzsírszinttel élők arányának meghatározása nehézségekbe ütközik, ahogy ezt
korábban is jeleztük. Ebből következik, hogy a nemzetközi adatokra is csak becslések állnak
rendelkezésre, amelyek szerint a fejlett világban inkább 20% körül mozog, a fejlődő
országokban inkább 10% az érintettek aránya. Hazánkban családorvosi gondozásba vételi
adatokat ismerünk, melyek a lipoprotein anyagcserezavarait mutatják. Ez az arány 5% körüli.
Az alábbi ábrán látható a térbeli eloszlás:

58. ábra: Gondozásba vett lipid-anyagcserezavaros betegek száma
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A vérzsírok emelkedett szintje valószínűleg a lakosság nagyobb részében volna kimutatható,
így a fenti ábra alapján azt lehet mondani, hogy Budapest, Hajdú-Bihar és Tolna területén
ismerték fel a legtöbb beteget. Tetten érhető egy északkelet–délnyugat-tengely, mely szerint
a látens betegek felismerési aránya délnyugat felé haladva egyre kedvezőbb. Ez a
megállapítás hellyel-közzel igaz mindhárom kóros állapotra, melyet a cardiovascularis
betegségek okaként azonosítottunk, és egybevág a cardiovascularis mortalitás ellenkező
irányú mintázatával.
3.2.3

Egyéb szűréssel befolyásolható kórképek epidemiológiája – Osteoporosis

Az osteoporosisról korábban bemutattuk, hogy az 50 éves nők körében mindössze 2% az
előfordulási gyakoriság, azonban 80 éves életkorra az arány eléri a 30%-ot. Hazánkban a
csontanyagcsere zavaraira gondozásba vételi adatokat ismerünk, melyek a teljes
lakosságban kb. 3,5%-os arányt mutatnak. Ezen adatok térbeli eloszlását, és időbeli
változását ismertetjük:

46

59. ábra: Gondozásba vett osteoporosisos betegek száma
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

A gondozott csontanyagcsere-betegek számának változása 2001 és 2003
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60. ábra: Gondozásba vett osteoporosisos betegek számának változása
Forrás: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár

Látható, hogy Somogy, Tolna és Csongrád adja a legmagasabb gondozási arányokat.
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4 Nemzetközi helyzetkép a szűrési tevékenységgel
kapcsolatban
A népbetegségek epidemiológiai hátterének bemutatásából kiderült, hogy e kórképek a fejlett
társadalmak tagjainak életkilátásait döntően befolyásolják, a halálozási mutatókra szervesen
kihatnak. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy a fókuszban lévő betegségek ellen a
nemzetközi szakirodalom mennyire tartja hatásos fegyvernek a szűrési tevékenységet,
milyen eredmények születtek az egyes konkrét szűrési eljárások hatásosságáról és
hatékonyságáról. Ezt követően ismertetjük a nagy nemzetek feletti szervezetek álláspontját,
ajánlásait, illetve ezeknek az ajánlásoknak a fő üzeneteit egybevetjük a szakirodalom
álláspontjával. A fejezet zárásaként a fejlett országok konkrét szűrési gyakorlatát ismertetjük,
illetve vizsgáljuk ebben az esetben is a gyakorlat harmóniáját a korábban bemutatott
nemzetek feletti ajánlásokkal és a tudományos szakirodalommal.
4.1

A szisztematikus irodalomelemzés tanulságai

A módszertani részben ismertettük a keresési stratégiát, illetve bemutattuk az egyes
forrásokat, melyekben végrehajtottuk az irodalomelemzést. Ebben a részben részletesen
bemutatjuk a tanulmány szempontjából releváns publikációkat táblázatos formában. A
táblázatok az egyes kórképek szerint osztályozva tartalmazzák a publikációkat, és azok fő
konklúzióit. Az egyes kórképekhez tartozó táblázatokat három csoportba rendeztük. Az első
táblázat a Medline keresés eredményeként leválogatott cikkek összefoglalóját tartalmazza, a
második a Cochrane találatait, a harmadik pedig a technológiaértékelő szervezetek
publikációit mutatja be. Az átvizsgált nemzetközi folyóiratokból kiválogatott cikkek, a Medline
táblázatában szerepelnek.
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4.1.1

Colorectalis daganatok

Indikáció:
#

Szerző

colorectalis daganatok
Megjelenés helye
Cím
és ideje

Cutting cost and
increasing access to
colorectal cancer
screening: another
approach to
Fisher JA,
Fikry C,
following the
1 Troxel AB
guidelines.
New
immunochemical
fecal occult blood
test with twoconsecutive stool
sample testing is a
cost-effective
approach for colon
cancer screening:
Li S, Wang
Results of a
H, Hu J, Li N, prospective
Liu Y, Wu Z, multicenter study in
2 Zheng Y
Chinese patients.
Denberg TD,
Melhado TV,
Coombes
JM, Beaty
BL, Berman
K, Byers TE,
Marcus AC,
Steiner JF,
3 Ahnen DJ

Predictors of
nonadherence to
screening
colonoscopy.

A cikk tárgya

Pubmed-Medline
Konklúziók

HTA, retrospektív
modellezés

A FOBT kiterjesztése minden
50 év feletti lakosra közel 4
millióval több amerikai
szűrését teszi lehetővé a
jelenlegi gyakorlathoz képest,
és 8,7mrd USD megtakarítást
is eredményez.

Hemosure IFOBT
- immunalapú
székletvér
meghatározás,
hagyományos
FOBT, kombinált
A modern immunalapú
FOBT
technika költséghatékonyságának hagyományos
324 kínai
Int J Cancer. 2006 értékelése két és három FOBT pozitivitás beteg
Jan 19
mintavétel esetén.
esetén IFOBT
(Beijing)

prospektív,
multicentrikus
klinikai vizsgálat

Hárommintás technikával
nem találtak különbséget,
azonban a kétmintás
vizsgálatnál az IFOBT
specificitása és szenzitivitása
szignifikánsan jobbnak
bizonyult. A kétmintás IFOBT
a leginkább költséghatékony
szűrési metódus.

A szűrés céljából végzett
colonoscopia
adherenciáját
meghatározó faktorok
J Gen Intern Med. azonosítása. A jelenlegi
2005
50%-os megjelenési
arány okainak
Nov;20(11):989azonosítása.
95.
colonoscopia

kvalitatív kutatás:
a 647 beteg
retrospektív
elemzése
szociokulturális és
demográfiai
szempontból; 52
nem megjelent
beteg telefonos
interjúja

Három fő tényezőt sikerült
azonosítani a nonadherencia
okaként: kognitívemocionális, logisztikai,
egészségügyi rendszerszintű
faktorok. Jobb
kommunikációval lehetne
növelni a részvételi arányt.

Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev.
2006
Jan;15(1):108-13.

A populáció jelenlegi
összetétele és az
aktuális átszűrtségi
arányok mellett milyen
költségvonzattal
járnának a különböző
szűrési technikák.

A vizsgált
szűrési eljárás

Adatbázis:
A vizsgált
Alkalmazott
betegcsoport
módszertan

FOBT(évente),
Colonoscopia
dekádonként

minden 50 év
feletti
amerikai

647 behívott
páciens,
USA,
Colorado,
Denver
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Cost-benefit analysis
of screening
colonoscopy in 40Menges M,
to 50-year-old firstGartner B,
Georg T,
degree relatives of
Int J Colorectal
Fischinger J, patients with
Dis. 2005 Nov
4 Zeitz M
colorectal cancer.
12;:1-6

Ko CW,
Sonnenberg
5 A

6 Winawer SJ

Heitman SJ,
Manns BJ,
Hilsden RJ,
Fong A,
Dean S,
Romagnuolo
7 J

A colonoscopiás szűrés
55 éves kortól lehetőség
Németországban.
Kérdés, hogy a CRC-s
betegek közvetlen
rokonainak körében
költséghatékony-e a
célcsoport kiterjesztése
a 45-55 éves
korcsoportra.
colonoscopia

Három vizsgált
eljárás: FOBT
évente,
Comparing risks and Gastroenterology. A 70-94 éves kohorsz
sigmoidoscopia 5
benefits of colorectal 2005
szűrési kockázata, illetve évente,
cancer screening in Oct;129(4):1163- ennek aránya a várható colonoscopia 10
elderly patients.
70.
haszonnal
évente

Screening of
colorectal cancer.

A jelenleg
Surg Oncol Clin N Általános helyzetjelentés használatos
összes
Am. 2005
a CRC szűrés
Oct;14(4):699-722 indokoltságáról
technológia

Cost-effectiveness of
computerized
tomographic
colonography versus
colonoscopy for
colorectal cancer
CMAJ. 2005 Oct
11;173(8):877-81
screening.

A virtuális (CT)
colonoscopia és a
hagyományos
Virtuális
colonoscopia,
colonoscopia
összevetése Kanadában colonoscopia

Német CRC-s
betegek 4555 éves
közvetlen
rokonai

HTA: modellezés
az ismert
költségadatok,
részvételi arányok,
incidencia alapján

70-94 éves,
különböző
egészségi
állapotú
amerikai
páciens,
Seattle

retrospektív
vizsgálat

A fokozott rizikóval
rendelkező 45-55 éves
kohorsz szűrése
költséghatékony a részvételi
hányadtól függetlenül.
Minden vizsgált
korcsoportban és egészségi
állapotban nagyobb a
szűréstől várt
mortalitáscsökkenés, mint a
szűrés szövédményeként
észlelt mortalitás. Idős korban
a szűrés kockázatát és
hasznát egyedileg kell
értékelni.

Nem
konkretizált,
amerikai
kontextus

szakértői
vélemény

Hosszú távon mindegy, hogy
melyik szűrési módszert
választjuk, mindenképpen
költséghatékony a CRC
szűrés, alkalmazni kell.

50 év feletti
kanadaiak

HTA: modellezés
az ismert
költségadatok,
epidemiológiai
viszonyok,
szövődmények,
specificitás,
szenzitivitás és
adherencia
alapján

A virtuális colonoscopia nem
költséghatékony; a
szövődményes halálozást
csökkenti, azonban drágább
és növeli a fel nem ismert
malignitásokból adódó
halálozást.
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Nicholson
FB, Barro JL,
Bartram CI,
Dehmeshki
J, Halligan S,
Taylor S,
8 Kamm MA.

Sarfaty M,
9 Feng S

Howard K,
Salkeld G,
Irwig L,
10 Adelstein BA

Ouyang DL,
Chen JJ,
Getzenberg
RH, Schoen
11 RE

The role of CT
colonography in
colorectal cancer
screening.

Uptake of colorectal
cancer screening in
an uninsured
population.

High participation
rates are not
necessary for costeffective colorectal
cancer screening.

Am J
Gastroenterol.
2005
A virtuális colonoscopia
Oct;100(10):2315- létjogosultsága tömeges
szűrési eljárásként.
23.
Ingyenes colorectalis
szűrés, oktatás és
kezelés Maryland állam
rákszűrési programjának
Prev Med. 2005
keretében a nem
Sep-Oct;41(3biztosított lakosság
4):703-6
számára.

J Med Screen.
2005;12(2):96102.

Am J
Gastroenterol.
Noninvasive testing 2005
for colorectal cancer: Jun;100(6):1393a review.
403.

The stool DNA test:
an emerging
technology in
colorectal cancer
12 Greenwald B screening.

Gastroenterol
Nurs. 2005 JanFeb;28(1):28-32.

virtuális
colonoscopia

FOBT vagy
colonoscopia

A részvételi arány
növelése valóban javítjaea
költséghatékonyságot,
ahogy ezzel a
feltételezéssel a legtöbb
tanulmány él?
FOBT
Áttekintés az alternatív,
non-invazív szűrési
módszerekről. A
colonoscopiás szűrés
részvételi aránya
alacsony, az alternatív
módszerek jelenthetik a
megoldást.

A széklet-DNS teszt,
mint a colorectalis
szűrés modern
alternatívája.

Hagyományos
FOBT, immun
FOBT, széklet
DNS vizsgálat,
rectalis mucin
kimutatás,
szérummarkerek
azonosítása

Széklet-DNS
kimutatás,
colonoscopia

Nem
konkretizált
angliai
kontextus
1672
alacsony
jövedelmű,
nem
biztosított
maryland-i
lakos

Nem
konkretizált,
ausztrál
kontextus

Nem
konkretizált,
amerikai
kontextus

Nem
konkretizált,
amerikai
kontextus

Review

A virtuális colonoscopia
specificitására a
szakirodalom egyelőre nagy
szórással ad információt. A
jövőben jó alternatívája lehet
a colonoscopiának.

retrospektív
vizsgálat

Az 1672 regisztrált
személyből 52% esett át
valamilyen szűrésen - a
többség colonoscopián. Az
eredmény benchmark-ként
használható a jövőben.

HTA: Döntési
modell

A FOBT szűrés
költséghatékonysága nem
javul feltétlenül magasabb
részvételi arány esetében,
mivel reálisan akik nem
vesznek részt egy szűrési
kampányban, azok részt
vehetnek egy következőben.

Review

A hagyományos FOBT olcsó
és egyszerű, az immun FOBT
drágább, de jobb a
specificitása, a széklet DNS
kimutatás drága eljárás, a
mucin kimutatás
pontosságáról és a
szérummarkerekról egyelőre
nincs elégséges evidencia.

Review

A széklet-DNS teszt előnye,
hogy non-invazív, specifikus,
szenzitív, a felső colonban
lokalizált tumorok, és egyéb
daganatok kimutatására is
alkalmas. Hátránya, hogy
drága és nincs elég klinikai
vizsgálat a szűrés
célcsoportjában
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Stone CA,
Carter RC,
Vos T, John
13 JS

Colorectal cancer
screening in
Australia: an
economic evaluation
of a potential
biennial screening
Aust N Z J Public
program using faecal Health. 2004
Jun;28(3):273-82.
occult blood tests.

Népegészségügyi
colorectalis
szűrőprogram
költséghatékonysága
FOBT módszerrel.

Hurlstone
DP, Karajeh
MA,
Shorthouse
14 AJ

Screening for
colorectal cancer:
implications for UK
and European
initiatives.

Az ismert szűrési
eljárások
összehasonlítása,
melyik alkalmas
népegészségügyi
szűrésre.

Lejeune C,
Arveux P,
Dancourt V,
Bejean S,
BonithonKopp C,
15 Faivre J

Cost-effectiveness
analysis of fecal
occult blood
screening for
colorectal cancer.
Cost-effectiveness
analysis of colorectal
cancer screening
strategies in
Singapore: a
dynamic decision
analytic approach.

Wong SS,
Leong AP,
16 Leong TY
Boncz I,
Sebestyen A,
Dozsa C, Pal
M, Sandor J,
Palasti J,
Health economics
Betlehem J, analysis of colorectal
17 Ember I
screening

Tech Coloproctol.
2004
Nov;8(3):139-45

Int J Technol
Assess Health
Care. 2004
Fall;20(4):434-9.

Medinfo.
2004;11(Pt
1):104-10

Több nagy vizsgálat
igazolta a FOBT
mostalitáscsökkentő
hatását, a cikk a
költséghatékonyságot
támasztja alá.

FOBT

Ausztrál 5569 éves
kohorsz,
kiegészítve a
70-74
korcsoporttal.

HTA: Monte Carlo
szimuláció az
ismert
költségadatok,
epidemiológiai
viszonyok,
szövődmények,
specificitás,
szenzitivitás és
adherencia
alapján

hagyományos
FOBT,
sigmoidoscopia,
colonoscopia

Nem
konkretizált,
angliai és
európai
kontextus

Review

Az 55-69 éves korosztályban
a szűrés 250 halált kerülne el
55 millió AUD ráfordítás árán.
A célcsoport kiterjesztése a
70-74 éves korcsoportra
költséghatékonyabb, mint a
kiterjesztés az 50-54 éves
korosztályra.
A colonoscopia drága és
munkaigényes, nincs rá nagy
klinikai vizsgálat. A FOBT és
a sigmoidoscopia
bizonyítottan hatásos, és a
költségek arányosak a már
működő népegésszégügyi
szűrésekkel

HTA: Markovszimuláció

A kétévenként végzett FOBT
17,7%-kal csökkenti a
mortalitást az 50-74 éves
célcsoportban. Az
ikrementális
költséghatékonysági ráta egy
megmentett életévre
3357EUR.

HTA-modell

A FOBT költséghatékony, egy
megmentett életév
inkrementális költsége
162,11SGD, a program
bevezetése az átlagéletkort
jelentősen növelné

HTA-modell

Mo-on is költséghatékony
lenne a szervezett szűrés
FOBT technikával. Egy
megmentett életév
inkrementális költsége 1200
és 5000EUR között várható.

FOBT

A colorectalis
népegészségügyi szűrés
költséghatékonysága
Singapore-ban
FOBT

Magyar viszonyok
Magy Onkol.
mellett költséghatékony2004;48(2):111-5. e a colorectalis szűrés
Epub 2004 Sep 7 FOBT technológiával?

FOBT

100.000 5074 éves
francia lakos

50-70 éves
singapore-i
lakosság

45-65 éves
magyar
lakosok
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2001-ben a Kanadai
Task Force biztos
evidenciát talált a FOBT,
elégséges evidenciát a
sigmoidoscopia
hatásosságára. Kérdés, FOBT,
Prev Med. 2004
hogy mennyire vették át sigmoidoscopia,
Aug;39(2):279-85. az orvosok az ajánlást.
colonoscopia
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Colorectal cancer
screening: practices
and opinions of
primary care
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Colorectal neoplasia
screening with virtual
colonoscopy: when,
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impact?
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A modern virtuális
colonoscopia
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Provenzale
20 D

Cost-effectiveness of
screening the
average-risk
population for
colorectal cancer.

Áttekintés a
népegésszégügyi
colorectalis szűrés
szóba kerülő
eljárásainak
költséghatékonyságáról

Berchi C,
Bouvier V,
Reaud JM,
21 Launoy G

Redaelli A,
Cranor CW,
Okano GJ,
22 Reese PR

Gastrointest
Endosc Clin N
Am. 2002
Jan;12(1):93-109

A FOBT annak ellenére,
hogy bizonyítottan
csökkenti a mortalitást,
Cost-effectiveness
nem elég specifikus. Az
analysis of two
immunalapú technika
strategies for mass
javíthatja a specificitást,
screening for
kérdés, hogy milyen
colorectal cancer in Health Econ. 2004 költségnövekmény
France.
Mar;13(3):227-38. mellett.
A colorectalis daganatok
súlya, a kezelési
Screening,
prevention and
költségek indokolják a
socioeconomic costs Pharmacoszűrési eljárások
economics.
alkalmazását, azonban
associated with the
treatment of
2003;21(17):1213- nincs konszenzus a
colorectal cancer.
38.
módszer tekintetében.

Virtuális
colonoscopia,
colonoscopia
FOBT,
colonoscopia,
virtuális
colonoscopia,
sigmoidoscopia,
kontrasztanyagos
vizsgálat

FOBT, ImmunFOBT
FOBT,
colonoscopia,
sigmoidoscopia,
kettőskontrasztanyagos
vizsgálat

50 év feletti
kanadai
lakosok

Az orvosok
kérdőíves
lekérdezése, azok
tájékozottságának,
és rendelési
szokásainak
felderítése
érdekében

Nem definiált,
amerikai
szakértői
kontextus
összefoglaló

A családorvosok 42%-a
ismerte az ajánlást, 75%
helyeselte a szűrést, azonban
csupán 36%-uk küldte el a
célcsoport legalább 75%-át.
Az ajánlások elkészítése
önmagában nem hoz áttörő
eredményt.
Azonos specificitást
feltételezve is előfordul, hogy
a virtuális colnoscopiát
colonoscopia követi, így
hiába olcsóbb maga a
virtuális technika, mégsem
eredményez megtakarítást.
A colorectalis szűrés
eljárásainak többsége
költséghatékonynak
tekinthető. A legkedvezőbb
inkrementális
költséghatékonysági ráta a
FOBT-hoz társítható.

50-80 év
közötti
kalifornaiai
lakosok

HTA: Markovszimuláció

Nem definiált,
francia
kontextus
HTA-modell

Az immun-FOBT javítja a
specificitást 2980EUR
megmentett életévenkénti
inkrementális
költséghatékonysági ráta
mellett.

Nem definiált,
amerikai
kontextus
Review

A négy leggyakrabban
említett módszer közül a
FOBT a legkedvezőbb
gazdaságosság és
hatásosság szempontjából.
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közötti
amerikai
lakosok

HTA: Markov,
Monte Carlo
szimuláció
Randomizált,
kontrollált klinikai
vizsgálat
költségelemzése

A széklet-DNS csak a "nemszűréshez" képest bizonyult
költséghatékonynak, más
eljárásokhoz viszonyítva
nem.

J Med Screen.
2004;11(1):11-5.

A Nottingham vizsgálat
eddigi eredményei
alapján számított
költséghatékonyság

FOBT kétévente

153.000
angol lakos

Scand J
Gastroenterol
Suppl.
2003;(239):73-7.

Áttekintés a
népegésszégügyi
colorectalis szűrés
szóba kerülő eljárásairól

nincs definiálva
konkrét eljárás

Nem definiált,
holland
kontextus
Review

Az inkrementális
költséghetékonysági ráta
1584GBP megmentett
életévenként.
Minél hamarabb szükség van
egy nemzeti colorectalis
szűrési programra
Hollandiában, mivel az
evidenciák meggyőzőek.

55-64 éves
ausztrál
lakosok

HTA: Markovszimuláció

ICER/megmentett életév:
sigmoidoscopia: 16.801AUD,
colonoscopia: 19.285AUD,
FOBT kétévente: 41.183,
FOBT évente: 46.900AUD

HTA-modell

A sigmoidoscopia és a
virtuális colonoscopia
pozitivitása esetén a
polypectomia colonoscopos
technikával végezhető el.
Ebből kifolyólag a
colonoscopia a
leghatékonyabb választás.

J Gastroenterol
Hepatol. 2004
Jan;19(1):38-47.

Am J
Gastroenterol.
2002
Nov;97(11):29027.

Áttekintés a
népegésszégügyi
colorectalis szűrés
szóba kerülő
eljárásainak
költséghatékonyságáról
Az Ontario Rákprogram
a FOBT technikát ajánlja
szűrésre, azonban
kérdés, hogy a pozitív
FOBT-ot milyen
vizsgálat kövesse. A
modellezés során a
sigmoidoscopiát, a
colonoscopiát és a
virtuális colonoscopiát
hasonlították össze.

sigmoidoscopia,
colonoscopia,
FOBT évente és
kétévente

sigmoidoscopia,
colonoscopia,
virtuális
colonoscopia

Pozitív FOBT
utáni kanadai
lakosok
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28 Lewis JD

Cost-effectiveness of
screening for
colorectal cancer:
Ann Intern Med.
the dollar is in the
2002 Jul
16;137(2):96-104.
details.

Szisztematikus
áttekintés az amerikai
Task Force ajánlása
számára.

Az összes
lehetséges
eljárás

Nem definiált,
amerikai
kontextus
Review

Bolin TD,
Lapsley HM,
29 Korman MG

Screening for
colorectal cancer:
what is the most
cost-effective
approach?

Melyik a leginkább
költséghatékony szűrési
eljárás?

Az összes
lehetséges
eljárás

Nem definiált,
ausztrál
kontextus
Review

Szisztematikus
irodalomelemzés az
optimális szűrési
módszer azonosítása
céljából.

FOBT,
colonoscopia,
sigmoidoscopia

Nem definiált,
spanyol
kontextus
Review

Paz-Valinas
L, Atienza
30 Merino G

Moayyedi P,
31 Achkar E

Hakama M,
Hoff G,
Kronborg O,
32 Pahlman L

Med J Aust. 2001
Mar
19;174(6):298301.

Population screening Gastroenterol
for colorectal cancer: Hepatol. 2004
a systematic review Oct;27(8):450-9.

Does fecal occult
blood testing really
reduce mortality? A
reanalysis of
systematic review
data.

Screening for
colorectal cancer.

Am J
Gastroenterol.
A FOBT
2006
mortalitáscsökkentő
Feb;101(2):380-4. hatásának revíziója.

Acta Oncol.
2005;44(5):42539.

FOBT

Nem definiált,
kanadai
kontextus
Review

A skandináv országok
szűrési gyakorlata, az
evidenciák
rendszerezése az egyes
szűrési módszerekkel
kapcsolatban.
FOBT

Nem definiált,
finn kontextus Review

A colorectalis szűrés
költséghatékony a
"nemszűréshez" képest, de
nem lehet azonosítani az
optimális eljárást.
Minden eljárás tekinthető
költséghatékonynak, ezért a
legracionálisabb megoldás
megfelelő felvilágosítás után
átengedni a döntést a
betegnek.
A FOBT az evidenciák által
leginkább alátámasztott
módszer, a colonoscopia és a
sigmoidoscopia
diagnosztizáló eljárásként
alkalmazandó.
A FOBT hatásosságát igazoló
vizsgálatokban a CRCmortalitás csökkenését
kompenzálta az egyéb okból
bekövetkező halál, ami
módszertani hibát vet fel, és a
FOBT hatásosságának
újragondolását igényli
Elegendő bizonyíték van a
FOBT hatásosságára és
költséghatékonyságáraklinikai
vizsgálatokból, azonban
népegészségügyi
méretekben nincsenek
tapasztalatok.
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Crystale
Purvis
Cooper,
Kymber N
Williams,
Kathleen A
Carey,
Cameron S,
Fowler,
Marcus
Frank and
Cynthia A
33 Gelb
UK
Colorectal
Cancer
Screening
34 Pilot Group
P
Schoenfeld,
B Cash, A
Flood,
R Dobhan, J
Eastone, W
Coyle,
JW
Kikendall, H
Myra Kim, D
G Weiss,
T Emory, A
Schatzkin, D
35 Lieberman
TF
Imperiale, D
F Ransohoff,
SH
Itzkowitz,
B A Turnbull,
36 M E Ross

Advertising
campaign on a major
internet search
engine to promote
colorectal cancer
screening
United Kingdom
pilot of screening for
colorectal cancer in
the
Results of the first
round of a
demonstration

BMJ
2004;328;11791180

BMJ
2004;329;133-;

Amerikában a Center for
Disease Control and
Prevention 6 hetes
reklámkampányt
szervezett a Yahoo
keresőjének
nincs definiálva
segítségével.
konkrét eljárás

A colorectalis FOBT
szűrés pilot-ja Angliában FOBT

Colonoscopic
Screening of
Average-Risk
Women for
N Engl J Med
Colorectal Neoplasia 2005;352:2061-8.

A colonoscopia és a
sigmoidoscopia
hatásosságának
egybevetése.

Fecal DNA versus
Fecal Occult Blood
for ColorectalCancer Screening
in an Average-Risk
Population

A colonoscopia az arany
standard, kérdés, hogy
mennyivel marad el ettől
a széklet-DNS és a
FOBT, széklethagyomás FOBT
DNS,
specificitása.
colonoscopia

N Engl J Med
2004;351:270414.

colonoscopia,
sigmoidoscopia

Nem definiált,
amerikai
kontextus
esetismertetés

Közel 27 ezren látogattak a
CDC honlapjára, ahol a
colorectalis szűrések
promociója zajlott.

50-69 éves
angliai
lakosok

Pilot

A FOBT igazoltan csökkenti a
mortalitást, a pilot-ból kiderül,
hogy egy megmentett életév
inkrementális
költséghatékonysága rátája
kb. 10.000EUR.

prospektív klinikai
vizsgálat

A colonoscopia által
kimutatott neoplasiák
mindössze 35%-át mutatta
volna ki sigmoidoscopia,
vagyis a colonoscopia a
javasolt szűrési eljárás.

prospektív,
kontrollált klinikai
vizsgálat

A non-invazív eljárások
szenzitivitása jóval elmarad a
colonoscopiától, a székletDNS kimutatása jobb
eredményeket mutat, mint a
FOBT.

40-70 éves
amerikai nők

50 éve feletti
amerikaiak
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TF
Imperiale, D
R Wagner, C
Y Lin, G N
Larkin, J D
Rogge, D F
37 Ransohoff

Indikáció:
#

Szerző

Results of screening
colonoscopy among
persons
40 to 49 years of
age

N Engl J Med
2002;346:1781-5.

colorectalis daganatok
Megjelenés helye
Cím
és ideje

Elwood JM,
Ali G, Schlup
MM, McNoe
B, Barbezat
GO, North F,
Sutton K,
Parry B,
1 Chadwick VS

Flexible
sigmoidoscopy or
colonoscopy for
colorectal
screening: a
randomized trial of
performance and
acceptability.

Medical
Services
Advisory
Committee
2 (MSAC)

Faecal occult blood
testing for
population health
screening.
Canberra:2004:122

Effectiveness and
cost-effectiveness
of population
screening for
Kerr J,
Broadstock M, colorectal cancer: a
Day P, Hogan systematic review
of the literature.
3 S.

Cancer detection
and prevention,
1995. 19. 4:337-47

Christchurch: New
Zealand Health
Technology
Assessment
(NZHTA),
2005:186.

40-49 éves tünetmentes
korosztály
colonoscopiás szűrése.

A cikk tárgya

colonoscopia

A vizsgált
szűrési eljárás

40-49 éves
amerikai
lakosok

retrospektív
vizsgálat

Adatbázis:
A vizsgált
Alkalmazott
betegcsoport
módszertan

Az 50 év alatti korosztályban
olyan ritkán lehet colorectalis
daganatot találni
colonoscopiával, hogy nincs
értelme az invazív
vizsgálatnak szűrés céljából.

Cochrane Library
Konklúziók

A colonoscopia és a
sigmoidoscopia
összevetése

colonoscopia,
sigmoidoscopia

nem definiált,
új-zélandi
kontextus

RCT

A különböző szűrési
technológiák értékelése
az ausztrál colorectalis
szűrő pilot számára.

FOBT, immunFOBT

50-75 éves
ausztrál
lakosok

HTA-elemzés

A sigmoidoscopia és a
colonoscopia esetében a
találati arány és a compliance
azonos volt, a sigmoidoscopia
költsége 60%-kal
alacsonyabb, azonban a
pozitív esetekben szükséges
colonoscopia az előnyt 20%ra csökketni.
A szűrési célcsoport bővítése
75 év fölé nem hatékony, 5055 év közé viszont előnyös. A
FOBT kétévente preferált, az
immun-FOBT-ra még kell
további evidencia.

HTA-elemzés

A FOBT-ra vannak
evidenciák, Angliában
ígéretesek a pilot-ok. Az
immun-FOBT-ra
Ausztráliában megy pilot. A
sigmoidoscopia alkalmazását
is vizsgálják, azonban a
mortalitáscsökkenésre több
év múlva lehet adat.

A különböző szűrési
technológiák értékelése
a rendelkezésre álló
irodalom alapján.

FOBT, immunFOBT,
sigmoidoscopia

nem definiált,
új-zélandi
kontextus
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Colorectal cancer
screening in
Finland: conditions
and effects.
A comparison of
the costeffectiveness of
fecal occult blood
tests with different
Van
Ballegooijen
test characteristics
M, Habbema J in the context of
annual screening in
D F, Boer R,
Zauber A G,
the Medicare
5 Brown M L.
population.
Koskinen K,
Paimela H,
4 Makela M.

Flight IHK,
Wilson C, Grif
ths L, Myers
7 RE.

Participation in
colorectal cancer
screening: a
review.
Interventions for
improving uptake of
population-based
screening for
colorectal cancer
using fecal occult
blood testing.
(Protocol)

Health
Technology
Advisory
8 Committee

Computed
tomographic
colonography
(virtual
colonoscopy).

6 Vernon S W.

Helsinki: Finnish
Office for Health
Care Technology
Assessment
(FinOHTA),
2000:33.

A különböző szűrési
technológiák értékelése
a rendelkezésre álló
irodalom alapján.

FOBT,
endoscopia,
kontrasztanyagos nem definiált,
vizsgálat
finn kontextus HTA-elemzés

Rockville: Agency
for Healthcare
Research and
Quality (AHRQ),
2003:59.

A FOBT és az immunFOBT összehasonlítása

FOBT, immunFOBT

50 feletti
amerikai
lakosság

Journal of the
National Cancer
Institute.
1997;89(19):14061422.

A szűrési programokhoz
tartozó részvételi
arányok, és a mögöttes
faktorok azonosítása.

FOBT,
sigmoidoscopia

retrospektív
elemzés az
20 év felettiek irodalomra építve

The Cochrane
Database of
Systematic
Reviews 2004,
Issue 4.

A FOBT elfogadott
technika a colorectalis
szűrésre, azonban
nagyon alacsony a
részvételi arány. Hogyan
lehet ezt növelni?
FOBT

Minnesota: Health
Technology
Advisory
Committee (HTAC), A virtuális colonoscopia
2002.
vizsgálata

virtuális
colonoscopia

HTA-elemzés

50 év feletti
nem
konkretizált
poluláció

Protokol:
retrospektív
elemzés az
irodalomra építve

nem definiált,
amerikai
kontextus

HTA-elemzés

A népegészségügyi program
bevezetése előtt
mindenképpen szükséges
egy finn pilot.
Mind a FOBT mind az immunFOBT költséghatékony. Az
előbbi olcsóbb és
egyszerűbb, utóbbi
költséghatékonysága
nagyban függ az elért
specificitástól és
szenzitivitástól.
A FOBT-hoz tartozó
adherencia mediánja 50%,
azonban kiderül, hogy a
meghívottak 50% minimális
ösztönzés mellett is részt
vesz a szűrésen. A
sigmoidoscopia részvételi
sajátosságai kevésbé
ismertek, bizonyos, hogy a
CRC-s betegek rokonai
kiemelkedően magas
arányban élnek a szűrés
lehetőségével.
Lehetőségek a beavatkozásra
két ponton: az orvosra és az
egyénre lehet nyomást
gyakorolni. A tanulmány
ennek a két célpontnak a
potenciális befolyásoló
eszközeit tárja fel.
A virtuális colonoscopiával
kapcsolatban kevés az
evidencia, és nem bizonyul
költséghatékonynak a
hagyományos
colonoscopiával szemben.
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Frazier A L,
Colditz G A,
Fuchs C S,
9 Kuntz K M.

Gyrd-Hansen
10 D.
Towler BP,
Irwig L,
Glasziou P,
Weller D,
11 Kewenter J.

Indikáció:
#

Szerző

Cost-effectiveness
of screening for
colorectal cancer in
the general
population.
Is it cost effective to
introduce screening
programmes for
colorectal cancer?:
illustrating the
principles of
optimal resource
allocation.
Screening for
colorectal cancer
using the faecal
occult blood test,
Hemoccult.

22 eljárás: A
leggyakrabban
szóba kerülő
technikák, és
azok különböző
kombinációi

55-85 éves
nem
konkretizált
populáció

A FOBT-szűrés
költséghatékonysága a
cervicalis szűrési
programokhoz képest a
dán colorectalis és
cervix-pilot-ok alapján.

FOBT

45-74 éves
dán lakosok

HTA-elemzés

A FOBT technikával
kapcsolatos evidenciák
rendszerezése

FOBT

nem
konkretizált

Szisztematikus
irodalomelemzés

22 lehetséges CRCJAMA.
szűrési stratégia
2000;284(15):1954- egészséggazdaságtani
1961.
modellezése.

Health Policy.
1997;41:189-199.
The Cochrane
Database of
Systematic
Reviews 1998,
Issue 2.

colorectalis daganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

A cikk tárgya

A vizsgált
szűrési eljárás

Adatbázis:
A vizsgált
betegcsoport

HTA-elemzés

A modell alapján a FOBT és
ötévente sigmoidoscopia lett
a leginkább költséghatékony.
80%-os mortalitáscsökkentő
hatással és 93.000USD
ICER-val megmentett
életévenként.

A FOBT a cervicalis kenetes
szűréshez képest
költséghatékony alternatíva.
A FOBT mortalitáscsökkentő
hatása igazolt, a költségek és
a lakosság általi elfogadottság
további vizsgálatok tárgyát
kell képezze.

Technológiaértékelő szervezetek
Alkalmazott
módszertan
Konklúziók
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2 NICE

Interventional
procedures overview
of computed
tomography
colonography (virtual
colonoscopy)
Computed
tomographic
colonography
(virtual colonoscopy),
Interventional
Procedure Guidance
129

3 NICE

Computed
tomographic
colonography (virtual
colonoscopy)
Understanding NICE
guidance –
information for people
considering
the procedure, and for
the public

1 NICE

4 SBU

Screening for
colorectal cancer

A virtuális colonoscopia
hatásossága és
2004. augusztus hatékonysága

2005. június

Irányelv a virtuális
colonoscopia
alkalmazására

szisztematikus
irodalomelemzés

A virtuális colnoscopia
ellen szól, hogy az
adenomák egy részét nem
ismeri fel, illetve nem
alkalmas egyidejű
polypectomiára. Előnye,
hogy akkor is
alkalmazható, ha a
colonoscopia nem sikeres,
illetve egyidejűleg más
szervek vizsgálatára is
alkalmas.

Protokol

A virtuális colonoscopia
szűrésre csak magas
kockázatú betegeknél
javasolt, illetve tüneteket
mutató páciensek
vizsgálatára.

virtuális
colonoscopia

nem definiált,
angliai
kontextus

virtuális
colonoscopia

magas
kockázatú
tünetmentes
és
szimptómás
betegek

Tájékoztató

HTA-elemzés

2005. június

Tájékoztató a lakosság
számára

virtuális
colonoscopia

magas
kockázatú
tünetmentes
és
szimptómás
betegek

2001. március

A colorectalis szűrésről
rendelkezésre álló
evidenciák
összefoglalója

Az összes
lehetséges
módszer

45-75 éves
svéd
populáció

A virtuális colonoscopia
szűrésre csak magas
kockázatú betegeknél
javasolt, illetve tüneteket
mutató páciensek
vizsgálatára.
A colorectalis szűrés
kiterjesztése a teljes
lakosságra további
megelőző vizsgálatokat
igényel, addig csak
kísérleti jelleggel kerül
szóba.
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5 CCOHTA

CCOHTA,
Ho C,
Jacobs P,
Sandha G,
Noorani HZ,
6 Skidmore B.

Economic Evaluation
of Population-based
Screening for
Colorectal Cancer

Non-physicians
Performing
Screening Flexible
Sigmoidoscopy:
Clinical Efficacy and
Cost-effectiveness

2002. május

2006. január

A colorectalis szűrésről
rendelkezésre álló
evidenciák
összefoglalója
A sigmoidoscopiás
szűrés részvételi aránya
Kanadában csupán
30%, melynek egyik oka
a kapacitás hiánya.
Éppen ezért releváns
kérdés vizsgálni a
sigmoidoscopia
hozadékát endoscopos
orvos és nem orvosi
végzettségű szakember
által kivitelezve.

Az összes
lehetséges
módszer

sigmoidoscopia

50-74 éves
kanadai
populáció

50 év feletti
kanadai
lakosok

HTA-elemzés

A dán, angol és amerikai
RCT-k tapasztalatai és az
elvégzett irodalomelemzés
alapján a FOBT szűrés
haszna felülmúlja az
esetleges káros hatásokat,
ezért a bevezetés
ajánlatos.

HTA-elemzés

Az asszisztens és az
orvos által végzett
vizsgálatok között nincs
szignifikáns
eredménykülönbség,
viszont az alacsonyabb
végzettségű szakember
esetében jelentős
költségmegtakarítást lehet
elérni, és a kapacitások is
bővíthetők
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A rendelkezésre álló nemzetközi irodalom alapján megállapítható, hogy a colorectalis
népegészségügyi szintű szűrések szükségességét konszenzus övezi. Az átlagos kockázatú
célcsoport témakörében is nagyjából egyetértés van, amennyiben a 45-50-55 évestől 65-7075 éves korig terjedő populációt kell szűrni. A szóba kerülő szűrési eljárások mindegyike
költséghatékonynak tekinthető, amennyiben a colorectalis szűrések költséghatékonyságát a
legtöbb fejlett országban már működő emlő és cervix-szűrésekhez hasonlítjuk. Az egyes
országokban eltérő az egészségtechnológiai eljárások költséghatékonyságának
meghatározásához elfogadott egy megmentett életévhez társított ICER, azonban 40-50 ezer
USD alatt mindenképpen hatékonynak tekinthető egy módszer. A colorectalis szűrés
azonosított eljárásai ebbe a tartományba esnek a legtöbb vizsgálat szerint, azonban nem
lehet egy ilyen horderejű programot pusztán a költségek mérlegelése mentén bevezetni.
Jelenleg a colorectalis szűrések implementációjának legnagyobb akadálya a konszenzus
hiánya az optimális szűrési eljárás tekintetében. A vitát nehezíti, hogy egyelőre csupán a
FOBT technikára vannak nagy elemszámú klinikai vizsgálatok, melyek alátámasztják a
mortalitáscsökkentő hatást, és a költséghatékonyságot. A többi módszert több jelenleg is
folyó nagy kutatás vizsgálja, azonban a mortalitás és az incidencia csökkenését csak több év
múlva lehet biztosan megállapítani. Több szerzőnél megjelenik az a gondolat, hogy a
módszerek közötti vita helyett el kell kezdeni minél előbb a lakossági szintű szervezett
szűrést, mivel az elvesztegetett idő alatt ezrek vesztik életüket colorectalis tumorok
következtében. Az alábbiakban az irodalom alapján azonosított technikákat ismertetjük.
•

Hagyományos FOBT: Ahogy jeleztük, ez a leginkább vizsgált módszer, több nagy klinikai
vizsgálat (Dánia, Svédország, UK, USA) igazolta a mortalitás csökkenését. Előnye az
alacsony költségvonzata, egyszerűsége, non-invazivitása. Nagy problémája a FOBT
technikának, hogy speciális diétát igényel, és alacsony a specificitása és szenzitivitása.
Ez utóbbi paraméterek tekintetében az egyes kutatások igen eltérő eredményre jutottak,
pedig döntő tényező a módszer értékelése során. A képet bonyolítja, hogy a FOBT
technika sem egységes, a rehidrált-FOBT például növeli a specificitást. Angliában a
FOBT technikával végzett colorectális szervezett szűrés mellett kötelezték el magukat a
döntéshozók, mivel egyelőre erre van a legtöbb evidencia.

•

Immunalapú FOBT: A hagyomás FOBT-nél szignifikánsan jobb specificitással rendelkező
eljárás, azonban növeli a költségeket. A vizsgált irodalom nem egységes az immunFOBT költséghatékonyságának tekintetében. További klinikai vizsgálatokra van szükség.
Ausztráliában immun-FOBT alapú pilotot végeznek, ennek eredményei érdemben
javíthatnak a rendelkezésre álló adatok hiányán.

•

Rectalis mucin teszt: Modern nem-invazív teszt, azonban nincsenek elégséges
evidenciák a hatékonyság tekintetében.

•

Széklet-DNS teszt: Jelentős költségnövekmény árán eredményez specificitásnövekményt
a FOBT-hoz képest. A költséghatékonyságra vonatkozóan több álláspont létezik, további
vizsgálatok szükségesek.

•

Sigmoidoscopia: Az invazív endoscopos technikák közül az egyszerűbb, kevésbé
specifikus és kisebb költségigényű. Több tanulmány javasolja a sigmoidoscopiát szűrésre
az átlagos kockázatú célcsoportban, illetve a költséghatékonyságra is találunk
számításokat. Az eljárás nagy problémája, hogy a mortalitáscsökkentő hatást nem
igazolták nagy klinikai vizsgálatok, azonban több ilyen is folyamatban van. A proximális
colonszakaszokban nem képes az elváltozások azonosítására. A non-invazív tesztekhez
képest regisztrált költségnövekményt csökkenteni lehet nem orvosi személyzet által
végzett sigmoidoscopiával, ami a svéd SBU szerint nem rontja a hatásosságot.

•

Colonoscopia: Ez az invazív endoscopos vizsgálat tekinthető a bélbetegségek
diagnosztikai aranystandardjának annak ellenére, hogy a kisebb polypok közel 25%-a
colonoscop-pal is rejtve marad. A gastroenterologiai szakma által ez a leginkább
elfogadott eljárás, azonban magas a költség-, infrastruktúra-, és szakemberigénye. Több
költséghatékonysági tanulmány ezt a technikát találta a leginkább költséghatékonynak az
egy megmentett életévhez tartozó ICER szempontjából, azonban legalább ennyi
publikáció jut arra a követkzetetésre, hogy a colonoscopia csak a magas kockázatú
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tünetmentes betegek, illetve a tüneteket mutató páciensek esetében kerül szóba
diagnosztikai eljárásként.
•

Virtuális colonoscopia: Non-invazív CT-s technika, mely a colonoscopiát pótolhatja
diagnosztikai eszközként. Szűrési módszerként való alkalmazására egyelőre nincs elég
evidencia, azonban a fokozott kockázatú, tüneteket mutató, nem colonoscopizálható
betegek diagnosztikája során választási lehetőség. Szóba kerül, amennyiben egyéb
lokalizációban vélhető elváltozás egyidejűleg kimutatható.

•

Kombinációk: Az ismertetett módszerek kombinációja javíthatja az egyes technikák
önálló hátrányait. Elképzelhető évente vagy kétévente FOBT, és emellett 5 évente
sigmoidoscopia vagy kontrasztanyagos vizsgálat, a FOBT kombinációja 10 évente
colonoscopiával. Lehetséges az egyes módszerek nem paralel alkalmazása, hanem
progresszív módon egy alacsonyabb specificitású pozitivitása esetén a pontosabb
elvégzése. Pozitív FOBT esetén sigmoidoscopia, annak pozitivitása esetén
colonoscopia. A kombinációk költségvonzatainak tekintetében nincsenek pontos adatok,
Frazier és munkatársai (2000) a FOBT és a sigmoidoscopia kombinációját találták a
legkedvezőbbnek költséghatékonyság szempontjából.

Összességében a szakirodalom alapján azt lehet mondani, hogy a FOBT technika
rendelkezik erős evidenciákkal a mortalitás és az incidencia csökkentésének tekintetében, és
költséghatékonyságát is számtalan elemzés támasztja alá. A lakossági szintű program
bevezetése pilot megvalósítása után FOBT technikával minél előbb javasolt minimálisan az
50-65 éves korcsoportra, hiszen a colorectalis daganatok előfordulásának szempontjából
egészségveszteséget szenved a társadalom a program halogatásából kifolyólag. A jelenleg
folyó pilot-ok (immun-FOBT, sigmoidoscopos és colonoscopos technikákkal) lezárultával
lehetőség van a szűrési módszer módosítására.
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4.1.2

Emlődaganatok

Indikáció:
#

Szerző

emlődaganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

Adatbázis:
A vizsgált
A vizsgált
Alkalmazott
szűrési eljárás betegcsoport
módszertan

A cikk tárgya
Milyen célcsoportban
minősíthető
költséghatékonynak a
mammographiás szűrés,
amennyiben a
megmentett
életévenként
50.000USD-t vesszük az
ICER határértékének.
mammographia

Carter KJ,
Castro F,
Kessler E,
Erickson
1 BA.

Simulation of begin
and end ages for
mammography
screening.

Fernandez
ME, Palmer
RC, Leong2 Wu CA.

Repeat mammography
screening among lowincome and minority
Cancer Control.
women: a qualitative
2005 Nov;12
study.
Suppl 2:77-83.

Kvalitatív kutatásban
vizsgálták, hogy az
egyes etnikai csoportok
között mi magyarázza a
szűrési részvételi
különbségeket.

mammographia

Giorgi R,
Reynaud J,
Wait S,
3 Seradour B.

Economic evaluation
of the new national
breast cancer
screening programme
in France: application
to the Bouche-duRhone district.

Bull Cancer.
2005
Nov;92(11):9951001.

A cikk bemutatja a
francia nemzeti
emlőszűrő program
bevezetésének hatásait
egy francia régióban.

mammographia

Sharp PC,
Michielutte
R, Spangler
JG,
Cunningham
L, Freimanis
4 R.

Primary care
providers' concerns
and recommendations
regarding
mammography
screening for older
women.

J Cancer Educ.
2005
Spring;20(1):348.

Amerikai családorvosok
rendelési szokásai
emlőszűrés
szempontjából.

mammographia

J Healthc Qual.
2005 JanFeb;27(1):40-7.

a teljes
populáció,
amerikai
kontextus

Pubmed-Medline
Konklúziók

35 és 85 éves kor között
50.000USD alatt marad az
ICER, vagyis
költséghatékony a szűrés.
Az azonosított visszatartó
faktorok: félelem a ráktól
és a mastectomiától,
alacsony
tudáshiány, hiedelmek.
jövedelmű
Befolyásolja a részvételt a
etnikai
család, a barátok
csoportok,
véleménye és a kockázat
USA
kvalitatív vizsgálat szubjektív értékelése.
A publikáció a korábbi
szűrőprogramokhoz
képest regisztrált
költségek duplázódására
hívja fel a figyelmet.
Ennek okaként
nem
azonosítják a célcsoprot
konkretizált
kiterjesztését és a nemzeti
francia
programhoz kapcsolódó
Szűrőprogram
lakosok
értékelése
többletberuházást.
A családorvosok
preferenciái az 50-74 éves
kohorszban: 51%
kétévente, 45% évente
ajánl szűrést. 75 éves kor
fölött: 5% kétévente, 80%
évente, 5% egyáltalán
amerikai női
lakosság 50
nem, 10%-nak nincs
éves kor felett kvalitatív vizsgálat bevett gyakorlata.
HTA:
számítógépes
modellezés

64

Shen Y,
Parmigiani
5 G.

Gunes ED,
Chick SE,
6 Aksin OZ.

Saywell RM
Jr,
Champion
VL, Skinner
CS, Menon
7 U, Daggy J.

A model-based
comparison of breast
cancer screening
strategies:
mammograms and
clinical breast
examinations.

Breast cancer
screening services:
trade-offs in quality,
capacity, outreach,
and centralization.

A cost-effectiveness
comparison of three
tailored interventions
to increase
mammography
screening.

Cancer
Epidemiol
Biomarkers
Prev. 2005
Feb;14(2):52932.

A cikk 48 kombinációban
hasonlítja össze a
50-79 éves
mammographiát és a
mammographia, amerikai női
fizikális emlővizsgálatot. fizikális vizsgálat lakosság

HTA-modell

Health Care
Manag Sci.
2004
Nov;7(4):291303.

Az emlőszűrés
programjainak
menedzsment jellegű
megközelítése. Hogyan
függ össze a mennyiség
a minőséggel,
centralizáció,
standardok, kapacitás, a
lefedettség növekedése. mammographia

nem
konkretizált
francia
lakosok

modell

J Womens
Health
(Larchmt). 2004
Oct;13(8):90918.

A mammographia
adherenciája elmarad a
kívánatostól. A vizsgálat
során az adherencia
javítását célzó
megoldások kerültek
összevetésre: a telefon,
a levél és a kettő együtt.

1044 amerikai
lakos
RCT

mammographia

A mammographia
kombinációja félidőben
fizikális vizsgálattal
hatékony alternatíva. Így
megérheti a
mammographia kétévente
évente fizikális vizsgálatta,
vagy a mammographia
évente félévente fizikális
vizsgálattal.
A minőséget javítja az
előírt minimális vizsgálatok
száma, standardok
meghatározása. Ez a
szűrőhálózat
centralizációjával érhető
el. A szűrési költségek és
a minőség között
egyértelmű az
összefüggés. A lefedett
lakosság körének bővítése
nem hoz eredményt a
minőség fenntartása
nélkül.
Az eredmények szerint a
levél volt a leginkább
költséghatékony
alternatíva. A telefon és a
levél együtt magasabb
részvételi arányt ért el,
azonban az egy
százaléknyi részvételi
arányhoz társítható
költségek magasabbak
voltak
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Chen SL,
Clark S,
Pierce LJ,
Hayes DF,
Helvie MA,
Greeno PL,
Newman
LA, Chang
8 AE.

9 Watt S.

Vogt TM,
Glass A,
Glasgow
RE, La
Chance PA,
Lichtenstein
10 E.

An academic health
center cost analysis of
screening
mammography:
creating a financially
viable service.

The cost of screening
for breast and cervical
cancer in France

The safety net: a costeffective approach to
improving breast and
cervical cancer
screening.

Cancer. 2004
Sep
1;101(5):104350.

A tanulmány egy újszerű
perspektívából vizsgálja
az emlőszűrő
programokat. Egy
klinikai komplexum
finanszírozásának
vetületeit elemzi.
mammographia

nem definiált,
amerikai
kontextus

értékelés

Bull Cancer.
2003
Nov;90(11):9971004.

A cikk a francia emlő és
cervicalis
szűrőprogramokat
értékeli kritikai
hangvételben.

mammographia

nem definiált,
francia
kontextus

értékelés

J Womens
Health
(Larchmt). 2003
Oct;12(8):78998.

A vizsgálat tárgya, hogy
a nők mekkora hányada
nem vett részt cervix
szűrésen az elmúlt 5
évben, és ezek milyen
arányban kaptak
cervixrákot. Vizsgálták,
hogy milyen hatásos
módszerek vannak az
adherencia növelésére
cervix és emlőrák
esetében.

cytologia,
mammographia

3 éve
szűrésen
részt nem vett
amerikai nők RCT

A mammographia
intézményi szinten növeli
a költségeket. A
diagnosztikai tevékenység
veszteséges, a kezelések
nyeresége
kompenzálhatja ezt a
veszteséget. A mérleget
csak a szűrésre kerülő
betegek szelektálásával
lehet javítani. Az
emlőszűrési programokat
csak inkremetális
költségek aspektusából
lehet kezelni.
A francia decentralizált
szűrési modell
költségesebb, mint a
centralizált szervezeti
háttér. A részvételi arány
alacsony. A programok
hatékonyságának
növelése nem a szűrési
intervallumok
szűkítésével, hanem a
magasabb részvételi
aránnyal érhető el.
Az elmúlt 5 évben nem
szűrt nőknél jelentkezett a
cervixrákok 62%-a. A
szokásos meghívásra az
elmúlt három évben nem
szűrt nők 10%-a, a
levél+emlékeztető levélre
24%-a, a
levél+emlékeztető
telefonra 51%-a, a
telefon+emlékezető
telefonra 50%-a
jelentkezett
mammographiára. A
cervixszűrésnél a számok:
17%, 22%, 54%, 50%.
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Mandelblatt
J, Saha S,
Teutsch S,
Hoerger T,
Siu AL,
Atkins D,
Klein J,
Helfand M;
Cost Work
Group of the
U.S.
Preventive
Services
11 Task Force.

The cost-effectiveness
of screening
mammography
beyond age 65 years:
a systematic review for
the U.S. Preventive
Services Task Force.

Ann Intern Med.
2003 Nov
18;139(10):835- Megéri-e szűrni a 65 év
42.
feletti koroszályban?

mammographia

65 év feletti
amerikai nők

Zappa M,
Visioli CB,
12 Ciatto S.

Mammography
screening in elderly
women: efficacy and
cost-effectiveness.

Crit Rev Oncol
Megéri-e szűrni a
Hematol. 2003
idősebb (>74)
Jun;46(3):235-9. koroszályban?

mammographia

74 év feletti
olasz nők

J Michael
13 Dixon

Screening for breast
cancer - Time to
accept that, despite
limitations, it does
save lives

BMJ
2006;332;499500

mammographia

50-69 éves
nők általában

Összefoglaló vélemény
a mammographiás
szűrés hatásosságáról.

65 éves kor fölött a
komorbiditás miatt magas
az ICER. Ebben a
korcsoportban mérlegelés
tárgyát képezheti a
kétévenként végzett
Review a Medline mammographia az
és az NHS EED- egyébként egészséges
ben végzett
nők körében, akiknek jók
keresés alapján.
az életkilátásai.
Idős korban a
komorbiditás és az
alacsony életkilátások
miatt magas az ICER.
Ebben a korcsoportban
egyedileg kell mérlegelni a
szűrés lehetőségét az
etikai vetületeket is
mérlegelve.
review
A mammographia
csökkenti a mortalitást,
ellentétben Olsen és
Gotzsche álláspontjával.
Erre jó bizonyíték az
angliai szűrések 2006-os
jelentése:
mortalitáscsökkenés a
célcsoportban közel 50%,
az ICER
szakértői
3000GBP/megmentett
vélemény
életév.
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Sophia
Zackrisson,
Ingvar
Andersson,
Lars
Janzon,
Jonas
Manjer and
Jens Peter
14 Garne

E Banks, G
Reeves, V
Beral, D
Bull, B
Crossley, M
Simmonds,
E Hilton, S
Bailey, N
Barrett, P
Briers, R
English, A
Jackson,
Kutt, J
Lavelle, L
Rockall, G
Wallis, M
Wilson, J
15 Patnick
David
16 Spurgeon

Releváns kérdés, és a
mammographiát érő
támadások egyik fő
Rate of over-diagnosis
fókusza, hogy hány
of breast cancer 15
BMJ
olyan daganatot mutat
years after end of
ki, amely sosem került
2006;332;689Malmö mammographic 692; originally
volna klinikai stádiumba.
screening trial: follow- published online A tanulmány ezt a
up study
kérdést elemzi.
mammographia
3 Mar 2006;

Influence of personal
characteristics of
individual women on
sensitivity and
specificity of
mammography in the
Million Women Study:
cohort study
Annual mammography
in women in their 40s
does not cut death
rate

BMJ
2004;329;477BMJ
2002;325;563-

A vizsgálat tárgya, hogy
hogyan befolyásolják a
különböző exogén
faktorok a
mammographiás
vizsgálat specificitását
és suenzitivitását.
A 40-49 éves
korosztályban csökken-e
a mortalitás, hatásos-e a
mammographia

42.283 45 és
69 év közötti
svéd nő

RCT

122.355 50
és 64 év
közötti angol
nő

retrospektív
vizsgálat

A Malmö Mammographiás
Vizsgálat 15 éves
utánkövetése alapján az
55-69 éves korcsoportban
10% volt a
mammographiás "overdiagnosis", vagyis
ennyivel jelentkezett
klinikailag kevesebb tumor
a nem szűrt csoportban.
A szenzitivitás a teljes
mintára 86,6%, a
specificitás 96,8% volt. A
hormonpótló
gyógyszereket
rendszeresen szedő
nőknél a szenzitivitás
83%, a soha nem
szedőknél 92,1%, a
specificitás 96,8% vs.
98,1%. A korábbi
emlőműtött nőknél a
szenzitivitás 83,5% vs.
89,4%, a specificitás
96,2% vs. 97,4%. A BMI
25 alattiak esetében a
szenzitivitás 85,7% vs.
91%, a specificitás 97,2%
vs 97,4%. Nem befolyásol
a kor, a családi
anamnaesis, az alkohol, a
dohányzás, a
fogamzásgátló.

RCT

A kontrollcsoportban nem
volt szignifikánsan
magasabb a mortalitás.

mammographia
mammographia,
fizikális
50.430 40 és
vizsgálat,
49 év közötti
önvizsgálat
kanadai nő

68

J G Elmore,
K
Armstrong,
CD
Lehman, S
17 W Fletcher

A klinikai vizsgálatok és
a valóság eltérhet. A
cikk áttekintést ad az
emlőszűrés
lehetőségeiről, a
fejlődési irányokról, a
programok gyakorlatáról.

Screening for Breast
Cancer

JAMA.
2005;293:12451256

Peter C
18 Gotzsche

The mammography
controversy

M. L. Finkel
Understanding of
The Lancet; Oct Mammography
29-Nov 4, 2005; Controversy című
366, 9496;
könyvének ismertetője

Suzie J
Otto;
Jacques
Fracheboud;
Caspar W N
Looman;
Mireille J M
19 Broeders

Initiation of populationbased mammography The Lancet; Apr
screening in Dutch
26, 2003; 361,
9367;
municipalities …

A cikk témája a több
mint 10 éve futó holland
emlőszűrés értékelése,
mely az 50-69 éves
korosztályra terjedt ki.

mammographia,
40 éves kor
fizikális
vizsgálat,
feletti
amerikai nők
önvizsgálat

review

mammographia

nem definiált

könyvismertető

mammographia

27.948
holland
emlőrákban
meghalt nő

retrospektív
elemzés

A mammographia
mortalitáscsökkentő
hatása 20-35%. A digitális
feldolgozás nem rontja
szignifikánsan a tumor
felismerésének arányát. A
számítógépes elemzés
javíthatja a felismerési
arányt. A fizikális vizsgálat
képes olyan tumorok
felismerésére, amit a
mammographia nem vesz
észre, azonban a
valóságban a fizikális
vizsgálat kevésbé
működik, mint kísérleti
feltételek mellett. Az
önvizsgálat nem javítja a
mortalitást.
Gotzsche több
publikációban támadja a
mammographiát, itt is ezt
teszi. A támadás fő oka, a
szűrésből eredő
túlkezelés, és a
mastectomia negatív
hatása.
A szűrés bevezetéséig
0,3%-kal emelkedett a
mortalitás az 55-74 éves
kohorszban. A szűrés
bevezetésétől (1989-től)
2001-ig a mortalitás
19,9%-kal csökkent. A
trendforduló a szűrés
beveztésével egyidőben
következett be, a terápia
fejlődésének hatása
kizárható.
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Suzanne W
Fletcher;
Joann G
20 Elmore

A norvég és az amerikai
emlőszűrési pilot között
jelentős különbség
adódott az álpozitív
eredmények arányában.
Norvégiában 21%
esélye van egy nőnek 10
szűrés után, hogy lesz
False-positive
egy téves visszahívása,
mammograms-can the The Lancet; Jan amerikában 49% jött ki.
USA learn from
1-Jan 7, 2005;
Kérdés, hogy mi ennek
Europe?
365, 9453;
az oka.
mammographia

E D Pisano,
C Gatsonis,
E Hendrick,
M Yaffe,
J K Baum,
S Acharyya,
E F Conant,
L L Fajardo,
L Bassett,
C D’Orsi,
R Jong,
21 M Rebner

Diagnostic
Performance of Digital
versus Film
Mammography for
Breast-Cancer
Screening

D. David
Dershaw,
22 M.D.

Film or Digital
Mammographic
Screening?

N Engl J Med
2005;353:177383.

A multcentrikus,
randomizált, nagy
betegszámú kontrollált
klinikai vizsgálat a
digitális és a filmes
mammgoraphiás
technikát hasonlította
össze.

N Engl J Med
2005;353;17

A Pisano és munkatársai
által publikált cikk
szerkesztői
hozzászólása
mammographia

mammographia

40-69 éves
amerikai
lakosok

RCT

49.528
kanadai és
amerikai nő

RCT

nem
kokretizált

szakértői
vélemény

A szerzők valószínűsítik,
hogy az amerikai orvosok
mammogram-értékelő
gyakorlata szervesen eltér
az európai gyakorlattól,
ezért itt jóval több a
visszahívás.
Az eredmények alapján a
digitális kidolgozás
javasoltnak tekinthető,
hiszen a specificitása nem
marad el a hagyományos
technikától, sőt az 50 év
alatti, a denz emlővel
rendelkező és a
menopausa körüli nők
esetében a digitális
kidolgozás
specifikusabbnak
bizonyult.
A digitális filmkidolgozás
előnyeit korábban is
ismerték a szakemberek,
immár erős evidencia is
alátámasztja ezt. Ennek
ellenére ezek a
rendszerek igen
beruházásigényesek,
másfél-négyszer
drágábbak, mint a filmes
technika.
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Suzanne W.
Fletcher,
M.D., and
Joann G.
Elmore,
Mammographic
M.D.,
Screening for Breast
23 M.P.H.
Cancer
Efficacy of MRI and
Mammography for
Breast-Cancer
Screening in Women
Mieke
with a Familial or
24 Kriege et al. Genetic Predisposition

Laura
Liberman,
25 M.D.
Indikáció:
#

Szerző

McAlearney
AS, Reeves
KW, Tatum
C, Paskett
1 ED

N Engl J Med
2003;348:167280.

A mammographia
mortalitáscsökkentő
hatását igazoló nagy
klinikai vizsgálatok
kritikai újraértékelése.

mammographia

40 éves kor
feletti
amerikai nők

review

N Engl J Med
2004;351:42737.

A fokozott kockázatú
fiatal betegek szűrésére
melyik diagnosztikai
eljárás javasolt?

40 éves kor
alatti
fokozottan
mammographia, kockázatos
MRI, UH,
betegcsoport

review

A fokozott kockázatú
fiatal betegek szűrésére
melyik diagnosztikai
eljárás javasolt? szerkesztői hozzászólás

40 éves kor
alatti
fokozottan
mammographia, kockázatos
MRI, UH,
betegcsoport

szakértői
vélemény

Breast Cancer
Screening with MRI — N Engl J Med
What Are the Data for 2004;
Patients at High Risk? 351;5
emlődaganatok
Megjelenés helye
Cím
és ideje

Perceptions of
insurance coverage
for screening
mammography
Cancer
among women in
2005 Jun, 103:12;
need of screening. 2473-80

A cikk tárgya

A cikk azt vizsgálja,
hogy az alacsony
jövedelmű lakosság
körében mi az oka az
adherencia hiányának.
Különös tekintettel
elemezték a vélt vagy
valós anyagi gátakat.

A vizsgált
szűrési eljárás

mammographia

A vizsgált
betegcsoport

Adatbázis:
Alkalmazott
módszertan

897 40 év
feletti, az
elmúlt 2
évben
szűrésen
részt nem vett RCT, interjús
amerikai nő
adatfelvétel

40 év alatt családi
halmozódás esetén kell
szűrni, 40-49 éves korban
a beteg döntését kell a
fókuszba állítani a limitált
pozitív hozadék miatt, 5069 éves korig erős
evidenciák vannak a
szűrés hatásosságra, 70
év felett az egyéni
életkilátásokat kell
mérlegelni.
A fokozott kockázatnak
kitett betegek szűrésére a
specificitás és a
szenzitivitás alapján az
MRI tűnik a leginkább
alkalmasnak.
A fokozott kockázatnak
kitett betegek szűrésére a
specificitás és a
szenzitivitás alapján az
MRI tűnik a leginkább
alkalmasnak.
Cochrane Library
Konklúziók
Az eredmények alapján
kijelenthető, hogy a
szűrésen részt nem vevő
nők jelentős része azért
nem megy el szűrésre,
mert tart annak
költségeitől, nincs
tisztában a biztosítása
által fedezett vizsgálat
lehetőségével.
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Legler J,
Meissner HI,
Coyne C,
Breen N,
Chollette V,
2 Rimer B K.

The effectiveness
of interventions to
promote
mammography
among women with
historically lower
rates of screening.

Increasing
mammography
Avis NE,
screening among
Smith KW,
women over age 50
Link CL,
with a videotape
3 Goldman MB intervention.
Hormone
replacement
therapy and the
sensitivity and
specificity of breast
cancer screening: a
4 Banks E.
review.
Preventive health
care 2001 update:
should women be
Baxter N,
routinely taught
Canadian
breast selfTask Force
examination to
on
Preventive
screen for breast
5 Health Care. cancer?.

Cancer
Epidemiology,
Biomarkers and
Prevention.
2002;11(1):59-71.

Az irodalmi áttekintés
célja a különböző
szűrési adherencia
magyarázó faktorainak
azonosítása.

Preventive
medicine, 2004
Sep, 39:3;498-506

A vizsgált nők kitöltöttek
egy kérdőívet, majd
randomizálták őket, egy
részük egy ismertető
videókazettát, másik
részük egy tájékoztató
brossúrát kapott a
mammographiáról. 2 és
12 hónap múlva újra
felmérték a
benyomásaikat.

A hormonpótló terápia
felmerül, hogy rontja a
Journal of Medical mammographia
Screening.
specificitását és
2001;8(1):29-35.
szenzitivitását.
Az irodalmi áttekintés
célja azonosítani, hogy
az emlő önvizsgálatára
Canadian Medical való betanítás, illetve
annak rendszeres
Association
Journal.
végzése hatásos-e a
2001;164(13):1837- mortalitás
1847.
csökkentésére.

mammographia

26.532
amerikai nő

mammographia

581 50-70
éves amerikai
RCT
nők

mammographia

dem
konkretizált,
amerikai
kontextus

az emlő
önvizsgálata

625.614 RCT, 482.679 review: 3 RCT, 5
- egyéb
prospektív
vizsgálatok
vizsgálat

review

review

Az etnikai különbségeket
kevéssé sikerült
alátámasztani, sokkal
inkább magyarázó erejűek
az olyan tényezők, mint
iskolázottság, jövedelmi
helyzet, biztosítottság,
egészségügyi
kapacitásokhoz való
hozzáférés.
Az induló állapotban 75%
volt egy éven belül, 90%
két éven belül
mammographián. A 12
hónapos követés során
80,4% ment el szűrésre a
kazettás csoportból, és
74,8% a brossúrás
csoportból. Az eredmény
szerint a videókazettás
felvilágosítás hatása kicsi,
de kényelmes, és
költségkímélő megoldás
lehet.
Az elemzett irodalom
alapján nagy
valószínűséggel
kijelenthető, hogy a
hormonpótló terápia rontja
a mammographia
hatásfokát.

Az elemzett irodalom
alapján kijelenthető, hogy
az önvizsgálat nem javít a
mortalitáson, annak
betanítása nem indokolt.
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Effectiveness of
interventions
designed to
increase
mammography
use: a metaMandelblatt J analysis of
S, Yabroff K provider-targeted
6 R.
strategies.

Dinnes J,
Moss S,
Melia J,
Blanks R,
Song F,
7 Kleijnen J.

A meta-analízis tárgya,
hogy milyen eszközökkel
lehet növelni a részvételi
arányt a szűréseken.
Ezen belül a kutatási
kérdés, hogy a
szolgáltatókra vagy a
Cancer
betegekre ható
eszközök
Epidemiology,
Biomarkers and
eredményeznek
Prevention.
magasabb részvételi
mammographia
1999;8(9):759-767. arányt.

Effectiveness and
cost-effectiveness
of double reading
of mammograms in
breast cancer
screening: findings Breast.
of a systematic
2001;10(6):455463.
review.

Regular selfexamination or
clinical examination
Kösters JP,
for early detection
8 G tzsche PC. of breast cancer.

The Cochrane
Database of
Systematic
Reviews 2003,
Issue 2.

A vizsgálat célja
azonosítani a kettős
mammogram értékelés
hatását és költségeit. A
fókuszban a felismerési
arány, és a téves
visszahívás szerepel.

mammographia

Szisztematikus
irodalomelemzés alapján
az emlő fizikális
vizsgálatának
klinikai fizikális
hatásosságát igyekszik
vizsgálat,
a cikk jellemezni.
önvizsgálat

50 év feletti
nők

588.465 50
és 70 év
közötti nő

A szűrőprogramok
részvételi arányát sokkal
jobban lehet befolyásolni
az orvosokon keresztül. A
betegre és az orvosra ható
próbálkozások nem járnak
jelentős
többlethozadékkal. A csak
Meta-analízis: 35 a betegeket megcélzó
vizsgálat ebből 23 beavatkozások kevésbé
RCT
hatékonyak.

review

388.535
orosz és kínai Meta-analízis: 2
nő
RCT

Az irodalomelemzés
eredményeként kiderül,
hogy a kettős értékelés
6,4-11,6%-kal növeli a
szenzitivitást, és
amennyiben megfelelő
konszenzus-protokolt
alkalmaznak, a specificitás
0,8-2,8%-kal javul.
Amennyiben a két elemző
közül az egyik pozitív
véleménye azonnal
visszahívást eredményez,
a specificitás romlik.
Az önvizsgálat nem
csökkenti a mortalitást, a
klinikai fizikális vizsgálatra
nincsenek evidenciák. Az
önvizsgálat a mortalitás
csökkentése nélkül növeli
az orvosi vizitek számát.
Az eredmények alapján az
önvizsgálat nem javasolt.
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Does this patient
have breast
cancer? The
Barton M B, screening clinical
Harris R,
breast examination:
Fletcher S
should it be done?
9 W.
How?.
Breast cancer
screening: a
summary of the
Humphrey L evidence for the
L, Helfand M, U.S. Preventive
Chan B K,
Services Task
10 Woolf S H.
Force.

Olsen O, G
11 tzsche PC.
Flobbe K,
Nelemans P
J, Kessels A
G, Beets G
L, von
Meyenfeldt M
F, van
Engelshoven
12 J M.

13 Kerr J.

Screening for
breast cancer with
mammography.
The role of
ultrasonography as
an adjunct to
mammography in
the detection of
breast cancer: a
systematic review.
Review of the
effectiveness of
infrared thermal
imaging
(thermography) for
population
screening and
diagnostic testing
of breast cancer.

A cikk célja a klinikai
JAMA.
fizikális emlővizsgálat
1999;282(13):1270- hatásosságának
1280.
vizsgálata.

klinikai fizikális
vizsgálat

40-64 éves
nők

review

Az irodalomelemzés
csupán indirekt
eredményeket talált,
melyek áttételesen utalnak
a klinikai vizsgálat
hatásosságára. Ennek
ellenére a szerzők
kedvező konklúziót
vonnak le, amit a
Cochrane Review
negatívumként említ.

Review 7 nagy
Közel félmillió klinikai vizsgálat
nő
alapján.

A mammographiás szűrés
hatékony az 50 év alattiak
szűrésével kiegészítve is.
Az önvizsgálat előnyei
nem bizonyíthatók.
A klinikai vizsgálatok nem
megbízhatóak, a
emlőrákos mortalitás
csökkenése nem jó
indikátor, az összesített
halálozás nem csökkent a
vizsgálatokban.

mammographia,
UH

37-54 éves
nők

Review 22
vizsgálat alapján

Az elemzett tanulmányok
alapján az UH nem
alkalmas a
mammographia
kiegészítésére.

thermographia

nem
konkretizált

Review

Egyelőre nincsenek
értékelhető evidenciák a
témában.

Annals of Internal
Medicine.
2002;137(5 Part
1):347-360.

Hatékony-e az 50 éves
kor alatti korosztályra
kiterjesztett szűrés?

The Cochrane
Database of
Systematic
Reviews 2001,
Issue 4.

A mammographia
hatása a morbiditásra és
mortalitásra.
mammographia

European Journal
of Cancer.
2002;38(8):10441050.

Alkalmas-e az UH a
mammographiás szűrés
kiegészítésre? Javul-e a
specificitás és a
szenzitivitás?

Christchurch: New
Zealand Health
Technology
Assessment
(NZHTA), 2004:49.

Irodalmi áttekintés a
thermographia
hatásosságáról, annak
alkalmasságáról
szűrésre, vagy esetleg
kiegészítő diagnosztikai
eljárásként.

önvizsgálat,
mammographia

40-74 éves
nők

meta-analízis
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Should the French
Haute
breast cancer
screening
Autorite de
Sante/French programme be
National
extended to women
Authority for aged 40-49?
14 Health.
Update.
Impact of
Taylor P,
computer-aided
Champness detection prompts
J, Givenon the sensitivity
Wilson R,
and specificity of
Johnston K, screening
15 Potts H.
mammography.
Indikáció:
#

Szerző

Advisory
Committee
on Breast
Cancer
1 Screening

Paris: Haute
Autorite de
Sante/French
National Authority
for Health (HAS),
2004:96.

Érdemes-e a francia
nemzeti emlőszűrési
programot kiterjeszteni
az átlagos kockázatú 40
és 49 év közötti franica
lakosságra?

Health Technology
Assessment Vol.9:
No.6, 2005:72.

A számítógépes
daganatfelismerést
segítő programok
hatásosságának
vizsgálata, illetve
gazdasági hatásai.

emlődaganatok
Megjelenés helye
Cím
és ideje

Screening for breast
cancer in England:
Past and Future

NHSBSP
Publication No 61
February 2006

A cikk tárgya
Az NHS 1988 óta
működő emlőszűrő
programjának értékelő
anyaga. Tények:
Részvételi arány: 75%,
évente 1,3 millió szűrés,
400 nő 10 éven
keresztüli szűrése
megment egy életet, a
program 1400 életet
ment meg évente,
10.000 daganat kerül
felfedezésre egy évben,
egy megmentett életév
3000GBP inkrementális
költséggel társítható.

mammographia

40-49 éves
francia nők

mammographia+
nem definiált
CAD

A vizsgált
szűrési eljárás

mammographia
évente kettős
értékeléssel

Adatbázis:
A vizsgált
betegcsoport

50-70 éves
nők

Review

Nincsenek egyértelmű
bizonyítékok arra
vonatkozóan, hogy a 4049 éves korosztály
számára előnyöket biztosít
a szűrés, ezért nem
indokolt a program
kiterjesztése.

Klinikai vizsgálat

A számítógépes
daganatfelismerés nem
növeli szignifikánsan a
specificitást, és a
szenzitivitást, ezen felül
növelik a költségeket.

Technológiaértékelő szervezetek
Alkalmazott
Konklúziók
módszertan

Értékelés

Az Angliában
megvalósított emlőszűrés
költséghatékony, hatásos
és jó mintapéldája az
emlőszűrő
népegészségügyi
programoknak.
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Makela M,
SaalastiKoskinen U,
Saarenmaa
I, AuttiRamo I,
Expert
2 Group.

The impact of an
extension of breast
cancer screening:
update of Finohta's
report 16/2000.

Helsinki: Finnish
Office for Health
Care Technology
Assessment
(FinOHTA),
2006:59.

A jelenleg szűrt 50-59
éves korosztályt
érdemes-e kiterjeszteni
a 60-69 éves
korosztályra?

mammographia

50-59/60-69
éves finn nők

HTA-elemzés

Pros: A 60-69 éves
korcsoportban jobb a
mammographia
specificitása és
szenzitivitása. A
korosztály szűrésével kb.
17 rákos halálozást
lehetne megakadályozni
100.000 szűrési
eseményenként. Ez azt
jelenti, hogy egy
megmentett betegre 6060
szűrés jut. Cons: Több a
túlkezelés, a
sugárterhelés.
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Az emlőszűrésekről el lehet mondani a nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján, hogy
jóval erősebb konszenzus övezi, mint a colorectalis szűrőprogramokat. Ennek oka, hogy
sokkal erősebbek az evidenciák a hatásosságra, illetve kevesebb eljárás kerül szóba szűrési
célzattal. Számos korai klinikai vizsgálat készült, ami alapján pilotok indultak, végül mára a
fejlett országokban működik mammographiás emlőszűrő program. Az alábbi eljárások
kerülnek szóba emlőszűrésre:
•

Önvizsgálat: Több RCT igazolta, hogy nem hat a mortalitásra.

•

Klinikai fizikális vizsgálat: Nem sikerült kimutatni erős evidenciákkal, hogy hat az emlőrák
mortalitására.

•

UH (ultrahang): Szóba kerül önálló szűrési technikaként, vagy a mammographia
kiegészítőjeként. Egyik megoldás létjogosultsága sem igazolható.

•

Thermographia: Nincs kellő evidencia a hatásosságáról.

•

MRI: A fokozott kockázatú fiatal célcsoport esetében lehet létjogsultsága.

•

Mammographia: Bizonyítottan hatásos és költséghatékony eljárás, széleskörűen bevett
szűrési technika az átlagos kockázatú célcsoportban. Mortalitáscsökkentő hatását több
klinikai vizsgálat támasztja alá, és a 10 évnél régebben zajló programok tapasztalatai is
jelentős (20-45%) mortalitáscsökkenést mutatnak. A legtöbb evidencia az 50-70 éves
korosztályra vonatkozóan áll rendelkezésre. Egy megmentett életév inkrementális
költséghatékonysági rátája az angol program értékelése alapján 4000GBP.
Hátrányai:
o

Sugárterheléssel jár

o

Olyan daganatokat is kimutat, amelyek esetleg soha nem érik el a kezelendő
stádiumot, túlkezeléshez vezet.

A hatásosság javításának lehetőségei:
o

Digitális kidolgozás: igazoltan specifikus és szenzitív eljárás.

o

Kettős értékelés: két – lehetőleg eltérő kompetenciájú – szakember által történő
leletezés.

o

A részvételi arány fokozása: a evidenciák alapján a kampányok során az
orvosokra célszerűbb és egyszerűbb hatni. A beteg adherenciája fokozható
ismeretterjesztéssel, behívó levéllel és emlékeztető telefonnal.
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4.1.3

A méhnyak daganatai

Indikáció:
#

Szerző

cervixdaganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

A cikk tárgya

A vizsgált
szűrési eljárás

Adatbázis:
A vizsgált
Alkalmazott
betegcsoport
módszertan

Improving uptake of
cervical cancer
screening in women
with prolonged history
of non-attendance for
screening: a
Stein K, Lewendon randomized trial of
J Med Screen.
G, Jenkins R,
enhanced invitation
2005;12(4):1851 Davis C.
methods.
9.

A cikk egy RCT alapján
hasonlítja össze az
egyes emlőszűrésre
motiváló programokat:
telefonhívás egy
nővértől, levél egy
hírességtől, levél a helyi
szűrési koordinátortól. A
vizsgálat tárgya a
megjelenés szűrésen 3
hónapon belül.

kenet

Goldie SJ, Gaffikin
L, GoldhaberFiebert JD,
Gordillo-Tobar A,
Levin C, Mahe C,
Wright TC;
Alliance for
Cervical Cancer
Prevention Cost
2 Working Group.

A tanulmány 5 fejlődő
ország szűrőprogramját
értékeli: India, Kenya,
Peru, Dél-Afrika,
Thaiföld.

HPV-DNS,
a fejlődő
Vizuális
országok
inspekció+acetát lakossága

Cost-effectiveness of
cervical-cancer
screening in five
developing countries.

N Engl J Med.
2005 Nov
17;353(20):215868.

1140 NHS
adatbázisban
regisztrált nő,
aki 15 éve
nem vett részt
szűrésen.
RCT, HTA

review

Pubmed-Medline
Konklúziók

Az eredmények nem
mutatnak jelentős
különbségeket a technikák
között. A helyi szűrési
koordinátor levele
hatására enyhe javulás
volt észlelhető. A
telefonhívás hatékonysága
volt a legalacsonyabb.
Az alacsony forrásokkal
rendelkező fejlődő
világban nem a
hagyományos kenetes
technika a leginkább
költséghatékony. A HPV
DNS kimutatása vagy a
vizuális inspekció+acetát
jóval kisebb ráfordítást
igényel. Az eredmények
szerint az egy vagy két
megjelenésre épülő
programoknak van
létjogosultsága ezekben
az országokban.
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Fraser A,
Screening for cervical
Hellmann S,
Leibovici L, Levavi cancer--an evidencebased approach.
3 H.

Eur J Gynaecol
Oncol.
2005;26(4):3725.

A PAP-kenet világszerte
elfogadott eljárás
szűrésre, azonban
Izraelben annak ellenére
nagyon alacsony a
cervicalis daganatok
incidenciája, hogy csak
opportunisztikus
formában van szűrés.
Megéri-e vajon a
szűrés?
kenet

Costs of colposcopy
services and their
impact on the
Benedet JL,
incidence and
Bertrand MA,
mortality rate of
Matisic JM, Garner cervical cancer in
4 D.
Canada.

J Low Genit
Tract Dis. 2005
Jul;9(3):160-6.

A kanadai szűrőprogram kenet,
értékelése
colposcopia

kanadai nők

értékelés

A tanulmány célja a
modern liquid based
eljárás hatásainak
azonosítása, illetve az
MSAC álláspontjának
bírálata.

ausztrál nők

HTA-modell

Neville AM, Quinn
5 MA.

Aust N Z J
An alternative cost
Obstet Gynaecol.
effectiveness analysis 2005
Aug;45(4):289of ThinPrep in the
Australian setting.
94.

liquid based
cytologia

izraeli nők

review

RCT nem áll
rendelkezésre, az
irodalomelemzés alapján
azt lehet mondani, hogy
helyes, hogy nincs
Izraelben átfogó szűrés,
mivel annak esetleges
pozitív hozadéka nem
igazolható.
Az egyes kanadai
megyékben jelentősen
eltér az egy főre jutó
elvégzett szűrések száma,
azonban ezzel egyáltalán
nem függ össze az
incidencia és a mortalitás.
A konklúzió az, hogy a
cervicalis szűrés
bevezetése ugyan
jelentősen csökkentette a
mortalitást, azonban ez a
hatás platófázisba jutott,
és egy meghatározott
lefedettség után a szűrés
nem eredményez további
mortalitáscsökkenést.
A ThinPrep típusú liquid
based cytologia ausztrál
kontextusban évente
2240-nel több elváltozást
képes felismerni, ezzel
480 életévet menthet meg.
Emellett
költségmegtakarító
hatású.
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Kim SH, Kim YR,
Kim JH, Yoon BS,
6 Park YW.

Dewilde S,
Anderson R.
(MEDTAP
International Inc.,
7 London, UK.)

Novoa Vazquez
8 RM.

Clinical usefulness of
cervicogram as a
primary screening
test for cervical
neoplasia.

The costeffectiveness of
screening programs
using single and
multiple birth cohort
simulations: a
comparison using a
model of cervical
cancer.

Cost-effectiveness of
a cervical cancer
screening programme
in the Algarve region,
Portugal

Med Decis
Making. 2004
SepOct;24(5):48692.

A vizsgálat tárgya a
PAP-kenet, a
cervicogram és a
hystopathologiai eljárás
összehasonlítása
A szűrések
gazdaságossági
modelljei általában a
klinikai vizsgálatok
egyszerű
kohorszelemzéseire
épülnek, azonban a
társadalom valós
korcsoportos eloszlása
jelentősen befolyásolja
az eredményeket.
Kérdés, hogy hogyan
érinti ennek a faktornak
a figyelembe vétele az
egy-két-három évenkénti
szűrések hatékonyságát.

Rev Esp Salud
Publica. 2004
MayJun;78(3):34153.

A portugál szűrések
bevezetéséhez készült
policy-támogató
tanulmány a PAPkenetet, a ThinPrep
technikát és a jelenlegi
helyzetet hasonlította
össze.

Yonsei Med J.
2005 Apr
30;46(2):213-20.

PAP-kenet,
cervicogram,
PAP+
cervicogram

retrospektív
294 koreai nő elemzés

PAP-kenet

4 különböző
koreloszlású
társadalom

HTA-modell

PAP-kenet,
ThinPrep

portugál
lakosok

HTA-modell

A PAP és a cervicogram
együttes alkalmazása
javította a specificitást, a
szenzitivitást és a pozitív
prediktív értéket, azonban
a tanulmány szerzői
konzekvenciaként nem
vonják le az együttes
alkalmazás
létjogosultságát, hanem
egyéb tényezők
fontosságára hívják fel a
figyelmet.
Több lehetséges
korcsoportos eloszlásra
modellezve a
gazdaságosságot a
kétéves szűrési
intervallumról a
háromévesre való átállás
30% különbséget
eredményez a
költséghatékonyságban.
Az egyes társadalmak
eltérő kormegoszlásai
nem vezettek az ICER
jelentős eltéréséhez (5%).
A PAP-kenet a leginkább
költséghatékony
alternatíva. Az egy
megmentett életévre jutó
inkrementális
költséghatékonysági ráta a
következőképpen alakult:
PAP: 29EUR, ThinPrep:
114EUR
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Kim JJ, Leung
GM, Woo PP,
9 Goldie SJ.

Adab P, McGhee
SM, Yanova J,
Wong CM, Hedley
10 AJ.

Cost-effectiveness of
organized versus
opportunistic cervical
cytology screening in
Hong Kong.

Effectiveness and
efficiency of
opportunistic cervical
cancer screening:
comparison with
organized screening.

De novo
establishment and
Suba EJ, Nguyen cost-effectiveness of
Papanicolaou
CH, Nguyen BD,
Raab SS;
cytology screening
services in the
Viet/American
Socialist Republic of
Cervical Cancer
11 Prevention Project. Vietnam.

J Public Health
(Oxf). 2004
Jun;26(2):130-7.

Med Care. 2004
Jun;42(6):600-9.

Cancer. 2001
Mar 1;91(5):92839.

A hong-kongi szűrések
bevezetéséhez készült
policy-támogató
tanulmány a PAPkenetet, a ThinPrep
technikát és a jelenlegi
helyzetet hasonlította
össze.

Angliában vizsgálták a
szervezett szűrések
hozadékait az
opportunisztikus
megoldással szemben.
A szakirodalomban
számos helyen
megjelenik, hogy a
fejlődő országokban
nem jó alternatíva a
PAP-kenet, mivel
vannak ennél
költséghatékonyabb
megoldások is. Ennek
ellenére az elemzés ezt
a módszert vizsgálja.

PAP-kenet,
ThinPrep

hong-kongi
lakosok

HTA-modell

PAP-kenet

angliai
lakosok

elemzés

A jelenlegi opportunista
szűrési gyakorlat 40%-kal
csökkenti a daganat
kialakulásának kockázatát.
A szervezett szűrések
esetében PAP-kenetnél a
következő értékek jönnek
ki: 3 évenként: 90.4%, 4
évenként: 86.8%, 5
évenként: 83.2%. A
ThinPrep-nél az arányok
jobbak: 92.9%, 90.2%,
87.3%. Az egy
megmentett életévre jutó
inkrementális költségek:
12.300USD, 7100USD,
800USD.
Az opportunisztikus
rendszer lefedettsége 44%
volt Angliában, amivel kb
30%-os incidenciacsökkenést lehet elérni. A
szervezett szűrés 80%-os
lefedettséggel számolva
további 46-41%-os
javulást képes elérni. Az
opportunista szűrés
hatásossága megfelel egy
50%-os lefedettségű
szervezett szűrésének,
azonban jóval többe kerül.

HTA-modell

A konszenzusnak tűnő
szakirodalommal szemben
az elemzés alátámasztja a
PAP-technika
költséghatékonyságát
(725USD/LYS), és ennek
alapján el is indítottak
Vietnámban egy PAP
alapú lakossági
programot.

PAP-kenet

vietnami nők
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12 Watt S.

Vogt TM, Glass A,
Glasgow RE, La
Chance PA,
13 Lichtenstein E.
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Totsugui J,
Collaco LM, Araujo
SR, Huculak M,
Boza EJ, Fischer
RM, De Laat L,
Sobbania LC,
14 Raggio A.

A cikk a francia emlő és
cervicalis
szűrőprogramokat
értékeli kritikai
hangvételben.

The cost of screening
for breast and
cervical cancer in
France

Bull Cancer.
2003
Nov;90(11):9971004.

The safety net: a
cost-effective
approach to
improving breast and
cervical cancer
screening.

A vizsgálat tárgya, hogy
a nők mekkora hányada
nem vett részt cervix
szűrésen az elmúlt 5
évben, és ezek milyen
arányban kaptak
cervixrákot. Vizsgálták,
J Womens
hogy milyen hatásos
Health (Larchmt). módszerek vannak az
2003
adherencia növelésére
Oct;12(8):789cervix és emlőrák
98.
esetében.

Cervical cancer
screening program of
Parana: cost-effective Diagn
model in a developing Cytopathol. 2003
country.
Jul;29(1):49-54.

Az értékelés a braziliai
Parana állam 1997-ben
beindult cervix-szűrő
programját mutatja be.

mammographia

nem definiált,
francia
kontextus

cytologia,
mammographia

3 éve
szűrésen
részt nem vett
amerikai nők RCT

A francia decentralizált
szűrési modell
költségesebb, mint a
centralizált szervezeti
háttér. A részvételi arány
alacsony. A programok
hatékonyságának
növelése nem a szűrési
intervallumok
szűkítésével, hanem a
magasabb részvételi
aránnyal érhető el.
Az elmúlt 5 évben nem
szűrt nőknél jelentkezett a
cervixrákok 62%-a. A
szokásos meghívásra az
elmúlt három évben nem
szűrt nők 17%-a, a
levél+emlékeztető levélre
22%-a, a
levél+emlékeztető
telefonra 54%-a, a
telefon+emlékezető
telefonra 50%-a
jelentkezett
cervixszűrésre.

paranai
lakosság

A program bevezetésének
köszönhetően impresszív
eredmények következtek
be. A lefedettség 43%-ról
86%-ra emelkedett, az
1998-ban 297, 2002-ben
188 nő halt meg
cervixdaganatban.

PAP-kenet

értékelés

értékelés
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Boncz I,
Sebestyen A, Pal
M, Sandor J,
15 Ember I.

Health economics
analysis of cervical
cancer screening

Orv Hetil. 2003
Apr
13;144(15):7137.

A magyar cervixszűrés
értékelése.

PAP-kenet

magyar
lakosság

értékelés

Maxwell GL,
Carlson JW,
Ochoa M, Krivak
T, Rose GS,
16 Myers ER.

Costs and
effectiveness of
alternative strategies
for cervical cancer
screening in military
beneficiaries.

Obstet Gynecol.
2002
Oct;100(4):7408.

Az amerikai hadsereg
által ellátott nők körében
modellezték a modern
cervixszűrési technikák
költséghatékonyságát.

PAP-kenet,
Liquid based
cytológia, Liquid
based cytológia
HVP teszttel

100.000 1885 éves
amerikai nő

HTA: Markov
modell

Merea E, Le Gales
C, CochandPriollet B, Cartier I,
de Cremoux P,
Vacher-Lavenu
MC, Vielh P, Coste
17 J.

Cost of screening for
cancerous and
precancerous lesions
of the cervix.

A cikkben ismertetett
számítások
Diagn
meghatározzák a normál PAP-kenet,
Cytopathol. 2002 kenet, a ThinPrep és a
ThinPrep, HPVOct;27(4):251-7. HPV-teszt költségeit.
teszt

nem definiált,
francia
kontextus

HTA: Costing

A hazai lefedettség
nagyon alacsony, 2001ben 16%, három évre
vetítve 36%. Egy
megmentett életév
költsége 57.792USD118.093USD, a
szűrőprogram költségeire
számolva 2513USD5134USD
Amennyiben három
évente végezzük a szűrést
mindhárom vizsgált eljárás
költséghatékony
(<50.000USD/LYS). A
három évnél kisebb
szűrési intervallumok nem
eredményeznek
költséghatékony
alternatívát egyik vizsgált
esetben sem. A liquid
based cytologia HPVteszttel többe kerül,
azonban csökkenti a
mortalitást, és ennél is
nagyobb mértékben az
incidenciát.
100.000/év vizsgálati
méretnél a PAP költsége
11,53USD, a ThinPrep
13,93USD. A HVP teszt
20.000/év vizsgálati
mennyiségnél 23,4323,48USD. A konklúzió,
hogy a ThinPrep
létjogosultságát csak a
hatásosságbeli előnyök
teremthetik meg. Még jobb
eredményt kell várni a
HPV-teszttől, amennyiben
azt költséghatékonynak
kívánjuk tekinteni.
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van den Akker-van
Marle ME, van
Ballegooijen M,
van Oortmarssen
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Curr Opin Oncol.
Present standards for 2002
Sep;14(5):505cervical cancer
screening.
11.

Cost-effectiveness of
cervical cancer
screening:
comparison of
screening policies.
Policy analysis of
cervical cancer
screening strategies
in low-resource
Goldie SJ, Kuhn L, settings: clinical
benefits and costDenny L, Pollack
20 A, Wright TC.
effectiveness.

J Natl Cancer
Inst. 2002 Feb
6;94(3):193-204.

A rendelkezésre álló
irodalom alapján ad a
szerző áttekintést a
cervixszűrés aktuális
kérdéseiről.

PAP-kenet,
ThinPrep, HPVteszt

nem definiált,
amerikai
kontextus

review

A tanulmány az egyes
országok szűrési
gyakorlatát veszi górcső
alá költséghatékonyság
szempontjából, illetve
alternatív szűrési
stratégiákat is vizsgál.
Összesen 500
alternatíva került a
modellbe, melyben a
szűrési intervallum 1,5től 12 év, a célcsoport
40-52-től 20-80év.

PAP-kenet

nem definiált

HTA-modell

PAP-kenet, HPV
DNS-teszt,
vizuális
inspekció

nem definiált,
a fejlődő
országok
kontextusa

HTA-modell

A vizsgálat célja a
fejlődő országokban
JAMA. 2001 Jun használatra javasolt
27;285(24):3107- szűrési módszer
15.
azonosítása.

A modern technikákat
egyelőre nem támogatják
erős evidenciák, azonban
kedvező előjelek vannak a
ThinPrep és a HPV-teszt
hatásosságáról is. Jó
megoldás lehet az
automatikus újraellenőrzés
is a kenetek vizsgálata
során. A szűrési
intervallum kérdésével
kapcsolatban nincs
konszenzus.
Az eredmények azt
mutatják, hogy az egyes
országok szűrési
gyakorlata igen változó
költséghatkonyság
szempontjából (6.70023.900USD/LYS). A
költséghatékonyságot igen
erősen befolyásolja, hogy
egy nőnek hány
alkalommal ajánlunk fel
szűrési lehetőséget,
vagyis hogy mekkora a
szűrési intervallum, és
milyen tág a célcsoport.
A fejlődő országokban az
olyan szűrési rendszer,
ami HPV-tesztre, vagy
vizuális inspekcióra épül,
attraktív alternatíváját
jelenti a PAP-kenetes
módszernek.

84

Shireman TI,
Tsevat J, Goldie
21 SJ.
Legood R, Gray
AM, Mahe C,
Wolstenholme J,
Jayant K, Nene
BM, Shastri SS,
Malvi SG,
Muwonge R,
Budukh AM,
Sankaranarayanan
22 R.

Time costs
associated with
cervical cancer
screening.

Screening for cervical
cancer in India: How
much will it cost? A
trial based analysis of
the cost per case
detected.
Cross sectional study
J Coste, B
of conventional
Cochand-Priollet, cervical smear,
P de Cremoux, C monolayer cytology,
Le Galès, I Cartier, and human
papillomavirus DNA
V Molinié, S
Labbé, M Vacher- testing for cervical
cancer screening
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Az elemzés új
dimenzióját vizsgálja a
cervicalis szűrések
költségeinek. A
Int J Technol
vizsgálatra jelentkező
nők alternatív költségeit
Assess Health
Care. 2001
próbálja felmérni a
Winter;17(1):146- szűrésre szánt idő
alapján.
52.

Int J Cancer.
2005 Dec
20;117(6):981-7.

BMJ
2003;326;733-

A vizsgálat tárgya a
szűrési módszerek
hatékonysága indiai
kontextusban.
A vizsgálat a
hagyományos PAPkenet, a modern liquid
based technika és a
HPV-teszt
hatásosságának
összehasonlítását
célozza.

PAP-kenet

105 24 éves
átlagéletkorú
amerikai nő.

kvalitatív kutatás

PAP, vizuális
inspekció, HPVteszt

131.178
vidéki indiai
nő

PAP-kenet,
Liquid based
cytológia, HVP
teszt

828 nő pozitív
citológiával és
1757 nő
normál
szűrésen
klinikai vizsgálat

RCT

Az eltöltött idő alternatív
költsége egy szűrési
eseményre a nők által
megadott fizetéssel
14,08USD, a korhoz és
nemhez tartozó
minimálbérrel 16,46USD,
az átlagos bérekkel
19,63USD. Ezek a
költségek a teljes szűrés
25%-át jelentik, vagyis
indokolt lenne a
programok értékelése
során kalkulálni ezekkel.
Az eredmények alapján
kijelenthető, hogy a
vizuális inspekció a
legolcsóbb eljárás. A
kenet ennél többe kerül,
azonban több esetet
képes kiszűrni. A HPVteszt nem
költséghatékony.
Az eredmények alapján a
leghatásosabb eljárás a
hagyomás PAP-teszt. A
liquid based eljárás
specificitása és
szenzitivitása nem éri el a
PAP-kenetét HVP-teszttel
kombinálva sem.
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Lifetime effects,
costs, and cost
effectiveness of
testing for human
papillomavirus to
manage low grade
Rosa Legood,
cytological
Alastair Gray,
Jane
abnormalities: results
Wolstenholme and of the NHS pilot
24 Sue Moss
studies

G M Clifford; S
Gallus; R Herrero;
25 N Muñoz; et al

BMJ
2006;332;79-85;
originally
published online
6 Jan 2006

Az NHS azon pilot-jának
értékelése, mely a PAPkenetet, a liquid based
cytológiát és a HPVtesztet hasonlította
össze.

A világ 13 régiójának 11
országából vettek
mintát, hogy
Worldwide distribution
összevessék a HPV
of human
papillomavirus types
egyes típusainak
előfordulási
in cytologically normal
valószínűségét: Nigéria,
women in the
India, Vietnám, Thaiföld,
International Agency
Korea, Kolumbia,
for Research on
Cancer HPV
The Lancet; Sep Argentina, Chile,
prevalence survays:
17-Sep 23, 2005; Hollandia, Olaszország,
366, 9490;
Spanyolország.
A pooled analysis.

PAP-kenet,
Liquid based
cytológia, HVP
teszt

25-64 éves
nők
borderline
kenettel

értékelés

HPV-DNS teszt

15.613 15-74
éves nő a
világ 11
országából

RCT

Az eredmények alapján a
szerzők a liquid based
cytológiát HPV-teszttel
költséhatékonynak találják
a 35 év feleti
korosztályban borderline
kenet esetében
(6474USD/LYS).
Megállapításra kerül, hogy
a kombinált eljárás
csökkenti az élethossz
alatti összes elvégzett
kenet számát, azonban
növeli a colposcopiák
mennyiségét.
A HPV vírussal való
fertőzöttség jelentősen
különbözik az egyes
országokban, ezen belül a
daganat szempontjából
fokozottan veszélyes
altípusok is különböző
arányban fordulnak elő.
Spanyolországban
mindössze 1,4% volt az
arány, Nigériában 25,6%.
Európában a HPV16-os
altípus jóval nagyobb
arányban jelenik meg,
mint egyéb térségekben.
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The Promise of
Global CervicalCancer Prevention

How Often Should
We Screen for
Cervical Cancer?

Risk of Cervical
Cancer Associated
with Extending the
Interval between
Cervical-Cancer
Screenings

N Engl J Med
353;20,
november 17,
2005.

N Engl J Med
349;16
october
16, 2003.

N Engl J Med
2003;349:15019.

A cikk a fejlődő
országokban
használható szűrési
eljárásokat vizsgálja,
igyekszik azonosítani a
leginkább
finanszírozható
megoldást.
Az elmúlt 60 évben
jelentősen csökkent a
fejlett világban a
méhnyakrák
előfordulása a
szűréseknek
köszönhetően, azonban
a költséghatékonysági
számítások azt
igazolják, hogy a szűrési
intervallum csökkentése
javíthatja a programok
mutatóit.

HPV-DNS,
colposcopia,
PAP-kenet

PAP-kenet

A cikk szerzői modell
segítéségvel vizsgálják a
kockázat növekedését a
szűrési intervallum 1-ről
3 évre növelésével.
PAP-kenet

fejlődő
országok
lakossága

nem
konkretizált,
amerikai
kontextus

938.576 65
évnél
fiatalabb
amerikai nő

review, szakértői
vélemény

A fejlődő országokban
kevés a rendelkezésre álló
forrás, ezért a háromkörös
PAP-colposcopiabeavatkozás megoldások
nem finanszírozhatóak. A
HPV teszt egyszerű
megoldásnak tűnik, mely
nem igényel jelentős
infrastruktúrát, ezen belül
az egyszeri vagy kétszeri
teszt tűnik
költséghatékonynak 35
éves korban vagy 35 és
40 éves korban.

review, szakértői
vélemény

A szűrési intervallum
csökkentése 3 évre
indokolt lehet a nem
fokozott kockázatú
csoportban, azonban
ezzel kockára tesszük az
elmúlt 60 év eredményeit.

Markov-modell

100.000-ből 3 esetben
várható, hogy három
negatív kenet után 3 év
alatt méhnyakrák alakul ki.
Ezeket az eseteket képes
megelőzni az egy éves
szűrési intervallum a
három évessel szemben.
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pap tests: a metaanalysis.

Összefoglaló az
evidenciák állásáról a
cervixszűréssel
kapcsolatban. Kit
szűrjünk és milyen
módszerrel?

A cikk tárgya

PAP-kenet,
liquid based
cytológia, HPVteszt

18-65 éves
nők

A vizsgált
szűrési eljárás

Adatbázis:
A vizsgált
Alkalmazott
betegcsoport
módszertan

review

Annals of Internal
Medicine.
2000;132(10):810819.

Mennyire hatásos a
ThinPrep technika a
PAP-kenethez képest?

PAP-kenet,
ThinPrep

nem
konkretizált

review

Journal of General
Internal Medicine.
2001;16(8):563568.

Mennyire hatásos az
emlékeztető levél a
részvételi arány
fokozására.

nem definiált

nem definiált

review

British Journal of
General Practice.
1998;48(434):16031607.

A részvételi arány
fokozása céljából a
háziorvosra vagy a
betegre célszerűbb
hatni?

nem definiált

nem definiált

META-analízis

A modern technológiák
alátámasztottsága
egyelőre nem
megnyugtató, továbbra is
a PAP-kenet az ajánlott
megoldás, aminek a
paramétereit különböző
eljárásokkal növelni lehet.
A célcsoportra
vonatkozóan a 18 éves
kezdési időpont egyelőre
indokoltnak tűnik, és 65 év
felett valószínűleg nincs
jelentős pozitív hozadéka
a szűrésnek.
Cochrane Library
Konklúziók
A ThinPrep által
eredményezett
hatásosságtöbblet
egyelőre nem definiálható
pontosan. Több erős
evidenciára van szükség,
addig marad preferált a
PAP-kenet.
Az emlékeztető levél
hatásos eszköze a
részvételi arány
fokozásának. A levelek
hatása kisebb az alacsony
jövedelmű csoportokban.
Mindkét megoldásnak
vannak pozitív hozadékai,
azonban kevéssel
hatásosabbnak tűnik a
betegeket megcélzott
kampány.

88

Harsh V. Duggal;
Babatunde
Olowokure; Martin
Caswell; Sue A.
4 Wardle

Sherlaw-Johnson
5 C, Gallivan S.

Kulasingam S L,
6 Myers E R.

Comparing the
Information
Experience of
Women Invited for
Cervical Screening
…
The planning of
cervical cancer
screening
programmes in
Eastern Europe: is
viral testing a
suitable alternative
to smear testing?.
Potential health
and economic
impact of adding a
human
papillomavirus
vaccine to
screening
programs.

Hartmann K E,
Hall S A, Nanda K,
Screening for
Boggess J F,
7 Zolnoun D.
cervical cancer.

European Journal
of Epidemiology;
May 2004; 19, 5;

Mennyire tájékozottak a
szűréssel kapcsolatban
az első behívottak,
milyen tendenciák
azonosíthatók 1994 és
2001 között?

Health Care
Management
Science.
2000;3:323-329.

Érdemes-e KeletEurópában HPV-tesztre
építeni a szűrési
programokat?

nem definiált

nem definiált

HPV-teszt

nem
konkretizált,
kelet-európai
lakosság

kvalitatív kutatás

2001-ben az első
szűrésen részt vevő nők
kevésbé tájékozottak a
lehetőségeikkel
kapcsolatban, kevésbé
értik a meghívó levél
tartalmát, több mint 4 hétih
várnak az eredményre.

HTA: Markovmodell

A HPV-teszt KeletEurópában
költséghatékony
alternatíva lehet.

JAMA.
2003;290(6):781789.

Hatékony-e a HPV
védőoltás, és milyen
stratégiák vezetnek
HPV védőoltás,
optimális eredményhez? PAP-kenet

12-85 éves
hipotetikus
kohorsz

HTA: Markovmodell

Agency for
Healthcare
Research and
Quality (AHRQ),
2002:91.

Megéri-e a
szűrőprogramokat
kiterjeszteni a 65 év
feletti korosztályra?

65 feletti
amerikai
populáció

review

PAP-kenet,
ThinPrep

50.000USD threshold-dal
a leginkább
költséghatékony megoldás
a HPV védőoltás, és 24
éves kortól szűrés
kétévente.
A 65 év feletti korosztály
számára a szűrés egyre
kisebb hozadékkal jár,
ezzel párhuzamosan
egyre magasabb az
álpozitív esetek száma.
Vélhetően nem éri meg a
65 év feletti korosztály
szűrése. A modern
technológiákra nem áll
rendelkezésre elégséges
erős evidencia.
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Interventions
targeted at women
to encourage the
Forbes C, Jepson uptake of cervical
8 R, Martin-Hirsch P. screening.

Effective screening
programmes for
cervical cancer in
Sankaranarayanan low- and middleR, Budukh AM,
income developing
countries
9 Rajkumar R
Comparing two
modalities of
management of
women with
cytologic evidence
of squamous or
Cecchini S, Iossa glandular atypia:
A, Bonardi R,
early repeat
Ciatto S, Cariaggi cytology or
10 P
colposcopy.

The Cochrane
Database of
Systematic
Reviews 1999,
Issue 3.

Milyen módszerekkel
lehet befolyásolni a
részvételi arányt?

nem definiált

nem definiált

szisztematikus
review

Bulletin of the
World Health
Organization,
2001:79;10;954-62

Milyen tapasztalatok
gyűltek össze a fejlődő
országok
szűrőprogramjaival
kapcsolatban?

PAP-kenet,
HPV-teszt,
vizuális
inspekció

fejlődő
országok
lakossága

RCT

Tumori, 1997:83;
4;732-734

Az ASCUS besorolású
keneteket követően mi a
helyes és
költséghatékony
stratégia: azonnali
colposcopia,
colposcopia vagy
visszahívás kenetre?
PAP-kenet

874 nő
ASCUS
szűrési
eredménnyel

RCT

A meghívó levelek és a
felvilágosító anyagok
hatásosságára több RCT
is létezik. A többi
megoldás kevésbé került
eddig nagy klinikai
vizsgálatok által
alátámasztásra, azonban
szükség volna ilyenekre,
hiszen a részvételi arány
sarkalatos kérdése a
szűréseknek.
A fő konklúzió, hogy a
fejlődő országokban vagy
nem működnek
programok, vagy rossz
hatásfokkal működnek.
Ezek az országok nem
tudnak megengedni
maguknak többszörös
szűrési gyakorlatot, ezért
optimalizálni kell a
forrásokat. Potenciális
megoldás lehet csak a
magas kockázatú
lakosokat szűrni, azonban
itt magas átszűrtséget
elérni.
Az azonnali colposcopia
nem bizonyult hatékony
eljárásnak. Egy felismert
CIN2-nél előrehaladottabb
stádiumú elváltozás
felismeréséhez 2.749USD
költség társítható. Az
ismételt kenet esetében
ugyanez a mutató
1.961USD.
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The British journal
of general practice :
Cluster-randomised the journal of the
Holloway RM,
trial of risk
Royal College of
communication to
Wilkinson C,
General
Peters TJ, Russell enhance informed
Practitioners, 2003
I, Cohen D, Hale J, uptake of cervical
Aug;53;493
11 Rogers C, Lewis H screening.
620-5

12 Ubel PA, et al

The influence of
cost-effectiveness
information on
physicians' cancer
screening
recommendations

Arbyn M, Schenck
U, Ellison E,
13 Hanselaar A.

Metaanalysis of the
accuracy of rapid
prescreening
relative to full
Cancer
screening of Pap
Cytopathology.
smears.
2003;99(1):9-16.

McCrory D C,
Matchar D B,
Bastian L, Datta S,
Hasselblad V,
Hickey J, Myers E, Evaluation of
cervical cytology.
14 Nanda K.

A célcsoport
tájékoztatása az egyéni
kockázatokról, hogyan
érinti a szűrésen való
részvételi arányt?

nem definiált

Hogyan hatnak a
családorvosokra a közölt
Social Science and információk a
Medicine,
költséghatékonysággal
emlő-, cervix-,
2003:56;8;1727-36 kapcsolatban?
colonszűrés

1999:274.
Rockville, MD,
USA: Agency for
Health Care Policy
and Research.

1890 angliai
nő

RCT

900 amerikai
családorvos

RCT

A kenetek előzetes
vizsgálata javítja-e a
szűrési folyamatot?

PAP-kenet

nem definiált

META-analízis

Az egyes szűrési
technikák milyen
hatásfokkal
rendelkeznek?

PAP-kenet,
AUTOPAP,
PAPNET,
ThinPrep

18-85 éves
nők

review

A felvilágosításnak
szignifikáns rövid távú
hatása volt a kinyilvánított
preferenciákban. Az 5
éves utánkövetés
eredményeként nem
igazolható egyértelműen,
hogy javult a részvétel.
Konklúzió, hogy remélhető
pozitív hatás, és kizárható
a káros effektus, mindez
minimális költségen.
Az ismert szűrésekkel
kapcsolatban hiába közlik
az orvosokkal, hogy
költségesek, és az
ismeretlenekkel
kapcsolatban, hogy
költséghatékonyak, nem
változik érdemben a
rendelési megszokás.
A gyors előzetes
megtekintése a
keneteknek jó eszköze
lehet a
minőségbiztosításnak,
javítja a szűrési folyamat
minőségi paramétereit.
A PAP-technika
szenzitivitását általában
felülbecsüli a
szakirodalom, azonban
50% körül lehet a valódi
érték. Az új technikák
javítják a paramétereket,
de egyelőre nincsenek
erős evidenciák.
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Cuzick J, Sasieni
P, Davies P,
Adams J,
Normand C, Frater
A, van
Ballegooijen M,
15 van den Akker E.

Australian Health
Technology
Advisory
16 Committee.

Medical Services
Advisory
17 Committee.

Kaufman R H,
Adam E, Icenogle
18 J, Reeves W C.

A systematic
review of the role of
human
papillomavirus
Health Technology
testing within a
cervical screening
Assessment.
1999;3(14):1-204.
programme.

Review of
automated and
semi-automated
cervical screening
devices.
Human
papillomavirus
testing in women
with cytological
prediction of lowgrade abnormality.
Human
papillomavirus
testing as triage for
atypical squamous
cells of
undetermined
significance and
low-grade
squamous
intraepithelial
lesions: sensitivity,
specificity, and
cost-effectiveness.

A HPV-DNS teszt
jelentősége,
hatásossága, a jövőben
szükséges kutatási
irányok azonosítása.

HPV-teszt

nem
konkretizált

review

1998:86. Canberra,
ACT, Australia:
Commonwealth
Department of
Health and Family A modern, automatizált
technikák értékelése.
Services.

PAPNET,
AUTOPAP,
ThinPrep,
Autocyte PREP

nem
konkretizált

review

Canberra: Medical
Services Advisory
Committee
(MSAC), 2002:97.

HVP-teszt

nem
konkretizált

review

American Journal
of Obstetrics &
Gynecology.
1997;177(4):930936.

A HPV-DNS teszt
jelentősége,
hatásossága.

A HPV-DNS teszt
költséghatékonysága
ASCUS és LSIL osztályú
kenetek esetében
HPV-teszt

ASCUS és
LSIL
keneteket
eredményező
szűrésen
átesett nők
HTA-modell

A HPV-teszt szenzitivitása
felülmúlja a cytológiáét az
előrehaladott elváltozások
esetében, azonban a
specificitása alulmarad
különösen fiatal nőknél. A
széleskörű alkalmazás
nem javasolt esetlge a
kérdéses kenetek
másodlagos ellenőrzése
során.
A modern technológiák
jelentős költségvonzata
egyértelmű, a
hatásosságukat nem lehet
egyelőre erős
evidenciákkal
alátámasztani, vagyis nem
javasoltak.
Az evidenciák jelenlegi
állása alapján nem
javasolt a
népegészségügyi
szűrésbe bevonni ezt a
technikát.

A HPV-teszt nem
költséghatékony a vizsgált
esetekben sem.
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Haute Autorite de
Sante/French
National Authority
19 for Health.

Somaini B,
Schoep M, Bleuer
20 J.
Bulkmans NWJ,
Rozendaal L,
Snijders PJF,
Voorhorst FJ,
Boeke AJP,
Zandwijken GRJ,
Van Kemenade
FJ, Verheijen
RHM, Groningen
KV, Boon ME,
Keuning HJF, Van
Ballegooijen M,
Van Den Brule
21 AJC, Meijer CJLM

Assessment of
human papilloma
virus (HPV) testing
in primary
screening for
cervical cancer in
France.

Paris: Haute
Autorite de
Sante/French
National Authority
for Health (HAS),
2004:99.

A HPV-teszt
létjogosultsága szűrésre
az átlagos kockázatú
lakosság körében.

HPV-teszt

nem
konkretizált

Bern: Medical
Technology Unit Swiss Federal
Important principles Office of Public
for cervical cancer Health (MTUscreening.
SFOPH), 2001.

Svájcban nincs
szervezett szűrés,
opportunisztikusan és
egyéni
kezdeményezésre
végeznek szűréseket.
Kérdés, hogy érdemes
lenne-e bevezetni
szervezett formát, ezért
a tanulmány a WHO
kritériumait vizsgálja
svájci kontextusban.

PAP-kenet,
HPV-teszt

nem
konkretizált

POBASCAM, a
population-based
randomized
controlled trial for
implementation of
high-risk HPV
testing in cervical
screening: design,
methods and
baseline data of
44,102 women.

A populációs
randomizált klinikai
vizsgálat célja a
döntéshozatali folyamat
segítése. Kérdés, hogy
Hollandiában a
népegészségügyi szűrés
cytológiával történjen,
vagy cytológia és HPVteszt kombinációjával.

PAP-kenet,
PAPkenet+HPVteszt

44.102
holland nő

International
Journal of Cancer
2004
110
1
94-101

HTA-modell

A HPV-teszt nem
költséghatékony opció
colposcopos vizsgálat
helyett, az együttes
alkalmazás a jövőben
vizsgálat tárgyát
képezheti, ezzel
optimalizálva a
colposcopia és a HPVtesztek használatát.

review

A kritériumok elemzéséből
azt a konklúziót lehet
levonni, hogy szükség
lenne elsőként protokollok
kidolgozására, hogy a
jelenlegi rendszer
hiányosságait fel lehessen
pontosan mérni. Ezt
követően érdemes lehet
kiterjedt program
implementációja.

RCT

Az eredmények alapján a
kombinált eljárást találták
preferáltnak.
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Sherlaw-Johnson
22 C, Philips Z.
Indikáció:
#

1

2

3

4

Szerző

An evaluation of
liquid-based
cytology and
human
papillomavirus
testing within the
UK cervical cancer
screening
programme.

British Journal of
Cancer.
2004;91(1):84-91.

cervixdaganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

Ottawa:
Canadian
Coordinating
Office for Health
Liquid-based cytology Technology
Assessment;
Noorani HZ,
and human
papillomavirus testing 2003.
Brown A,
Skidmore B, Stuart in cervical cancer
Technology
report no 40.
GCE.
screening.
MSAC reference
12c
Computer-assisted
Assessment
report, May
image analysis for
MSAC
2003
cervical screening
MSAC reference
12b
Liquid based
Assessment
cytology for
report, August
cervical screening
2002
MSAC
J Karnon, J
Liquid-based cytology Health
Peters, J Platt, J
in cervical screening:
Technology
Chilcott, E
an updated rapid
Assessment
McGoogan and N and systematic review 2004; Vol. 8:
Brewer
and economic analysis No. 20

A liquid based cytológia,
a HPV-teszt és a
hagyományos PAPkenet összevetése.

A cikk tárgya

A HPV-teszt és a liquid
based cytológia
értékelése.
A számítógépes
analizáló technikák
értékelése.

A liquid based technika
értékelése

A liquid based cytológia
költséghatékonysága.

liquid based
15 év feletti
cytológia, HPV- hipotetikus
teszt, PAP-kenet populáció
Adatbázis:
A vizsgált
A vizsgált
szűrési eljárás betegcsoport

10-87 év a
vizsgált
HPV-teszt, liquid tanulmányokbased cytológia ban

PAP-kenet

Liquid based
technológia

Liquid based
cytológia

nem definiált

Nem definiált

nem
konkretizált

HTA: Markovmodell

A liquid based cytológiát
költséghatékonynak
találták a szerzők, illetve a
borderline kenet esetében
végzett HPV-tesztet is.

Technológiaértékelő szervezetek
Alkalmazott
Konklúziók
módszertan
Az átlagos kockázatú
csoportban a liquid based
technika specificitása jobb
a PAP-nál, és kevesebb
hibás mintát eredményez.
A HPV-teszt szenzitívebb
a PAP-nál, azonban a
specificitása elmarad attól.
A liquid based techológia
három évente
költséghatékonynak
review
tekinthető.

HTA-értékelés

Mivel nincs elégséges
evidencia, a szerzők nem
javasolják az eljárások
támogatását.

HTA-értékelés

Mivel nincs elégséges
evidencia, a szerzők nem
javasolják az eljárás
támogatását.

review

Az újabb evidenciák egyre
jobban alátámasztják a
liquid based cytológia
költséghatékonyságát.

94

5 NICE

Guidance on the use
of
liquid-based cytology
for
cervical screening

Technology
Appraisal 69
October 2003

A liquid based cytológia
költséghatékonysága.

Liquid based
cytológia

nem
konkretizált

review

Az újabb evidenciák egyre
jobban alátámasztják a
liquid based cytológia
költséghatékonyságát. Az
angliai szűrőprogramot
érdemes erre a technikára
építeni.

95

A méhnyakrák szűrése a nemzetközi szakirodalom alapján Papanicolaou cytológiai kenettel
egyértelműen csökkenti a mortalitást, és ezzel együtt költséghatékonynak is tekinthető. A
népegészségügyi szűrések egyik eklatáns példája a cervixtumor, hiszen a fejlett világban
sikerült megfékezni egy járványszerűen terjedő daganatot. A „szűrni vagy nem szűrni”
kérdéssel kapcsolatban a szakirodalomban konszenzus van. Nyitott kérdés a célcsoport, a
modern technikák hatásossága, a fejlődő országokban optimális szűrési stratégiája, és az
ideális szűrési intervallum.
A célcsoport tekintetében azt lehet mondani, hogy az első szexuális eseménytől minden nőt
lehet szűrni. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a 20 évesnél fiatalabb korosztály esetében nincs
kellő evidencia arról, hogy megéri szervezett szűrést biztosítani, illetve 65 éves kor felett is
feltételezhető, hogy nincs jelentős hozadéka a szűrőprogramnak.
A következő alternatív technikák jelentek meg a PAP-kenet mellett:
•

Liquid based cytológia: Több gyártó készít ilyen teszteket az alábbi neveken: ThinPrep,
Surepath, Cytoscreen, Labonord. Az utóbbi egy-két évben egyre több evidencia jelent
meg a technika hatásosságának illetve költséghatékonyságának tekintetében. Ennek
köszönhetően mára azt lehet mondani, hogy ez a modern eljárás alkalmas a hagyomás
PAP-technika leváltására.

•

A szenzitivitás/specificitás fokozása automatizált technikákkal (PAPNET, AUTOPAP):
Ezen technikák alkalmasak lehetnek a kenetek értékelésének javítására, azonban
egyelőre nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű evidencia a költséghatékonyságra
vonatkozóan.

•

HPV-DNS teszt: A HPV-teszt alkalmas a szenzitivitás növelésére, azonban a
specificitása alacsony. A szakirodalom jelenlegi állása alapján azt lehet mondani, hogy a
borderline kenetek esetében hatásos és költséghatékony módszer, amennyiben HPVteszt készül. Ennek pozitivitása esetén javasolt az azonnali colposcopia, negativitás
esetén elégséges a visszahívás ismételt kenetvételre egy későbbi időpontban.

A fejlett országokban nincs elégséges forrás a költséges szűrőprogramok megvalósítására.
Ennek megoldásaként számos publikációban a HPV-tesztet javasolják. Hasonló
gyakorisággal jelenik meg a szakirodalomban a megtekintéses vizsgálat létjogosultsága is.
Egyes szerzők számításai szerint a cytológiai kenet jó megoldás, azonban csak a fokozott
kockázatú célcsoportokat kell szűrni. A módszer tekintetében nincs konszenzus, abban
viszont egyetértés van, hogy bármely eljárás is kerül alkalmazásra, a szűrési intervallumot
növelni kell. Adott esetben egy nő életében egy vagy két szűrés is jelentősen csökkenti a
mortalitást relatív alacsony ráfordítás mellett.
A szűrési intervallummal kapcsolatban több tényezőt kell mérlegelni. A
költséghatékonyságot tekintve fő szempontnak a szűréseket ritkábban kell elvégezni, hiszen
az 1-2-3 évenként szűrési gyakoriság között jelentős a költségkülönbség, azonban a hatás a
mortalitásra alacsony marad. Ebben a kérdésben meghatározó, hogy egy ország mekkora
összeget hajlandó fizetni egy megmentett életévért. A szűrési intervallum csökkentése
egyre magasabb inkrementális költséggel jár, a másik véglet pedig az egyetlen szűrés
biztosítása 35-40 éves korban, mely szintén jelentősen csökkenti a mortalitást.
Összességében azt lehet mondani, hogy az evidenciák alapján a fejlett világban a
kampányszerű cervixszűrés javasolt a 20-65 éves célcsoportban. A hagyományos PAPkenet helyett érdemes a liquid based cytológia alkalmazása, illetve a borderline kenetek
esetén jó megoldás a HPV-DNS teszt.
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4.1.4

Prostatadaganatok

Indikáció:
#

Szerző

Stone CA,
May FW,
Pinnock CB,
Elwood M,
1 Rowett DS.
Murphy AM,
McKiernan
JM, Olsson
2 CA.

prostatadaganatok
Megjelenés helye és
Cím
ideje

A cikk tárgya

A vizsgált
szűrési eljárás

Adatbázis:
A vizsgált
Alkalmazott
betegcsoport
módszertan

Prostate cancer,
the PSA test and
academic
detailing in
Australian general
practice: an
Aust N Z J Public
Health. 2005
economic
evaluation.
Aug;29(4):349-57.

A vizsgálat az ausztrál
háziorvosok képzési
programjának
értékelését foglalja
magában. Kérdés, hogy
milyen a
költséghatékonysága
egy olyan szervezett
kezdeményezésnek,
mely segíti az orvosok
döntését a PSA-val
kapcsolatban

PSA

70 év feletti
lakosság

HTA-modell

Controversies in
prostate cancer
screening.

A PSA-szűrés
hatékonysága

PSA

nem definiált

szakértői
vélemény

A PSA-szűrés
hatékonysága, a
megélegedettség a
szűrésekkel, gazdasági
outcome a beteg
perspektívájából.

PSA

nem definiált

review

J Urol. 2004
Nov;172(5 Pt
1):1822-4.

Health-related
quality of life,
satisfaction, and
economic
outcome
McNaughton- measures in
Collins M,
studies of prostate
Walkercancer screening J Natl Cancer Inst
Corkery E,
and treatment,
Monogr.
3 Barry MJ.
2004;(33):78-101.
1990-2000.

Pubmed-Medline
Konklúziók

Egy hasonló program
költséghatékonynak
tekinthető, amennyiben
feltételezzük, hogy a PSAszűrés nem csökkenti a
mortalitást.
A PSA-szűrés leállítása
felelőtlen.
A vizsgált 198 cikkből 161
elsődleges adatokat
tartalmazott, 37 gazdasági
vagy döntési modell volt.
Ezek alapján ki lehet
jelenteni, hogy egyelőre az
életminőség
monitorozásának standard
eszközeit nem
alkalmazzák a vizsgálatok
során, a költségeket és a
gazdasági eredményt nem
standard módon rögzítik,
így nagyon nehéz az
összehasonlítás.

97

Benoit RM,
Gronberg H,
4 Naslund MJ.

A quantitative
analysis of the
costs and benefits Prostate Cancer
of prostate cancer Prostatic Dis.
2001;4(3):138-145.
screening.

Cost effectiveness
of screening
procedures for
early detection of
Mueller-Lisse prostatic
UG, Mueller- carcinoma: an
Radiologe. 2002
5 Lisse UL.
overview
Aug;42(8):601-7.

Saigal CS,
6 Litwin MS.

The economic
costs of early
stage prostate
cancer.

A PSA szűrés
költséghatékonysága.

PSA + rectalis
digitalis
vizsgálat

50-70 éves
férfiak

HTA-modell

A PSA szűrés
költséghatékonysága.

PSA

nem definiált

review

Pharmacoeconomics. A PSA szűrés
2002;20(13):869-78. költséghatékonysága.

PSA

nem definiált

review

A számítások
eredményeként 38224956USD/LYS jön ki
ICER-nek. A szerzők
maguk is jelzik, hogy
randomizált klinikai
vizsgálatokra van szükség
a pontos
költséghatékonyság
becsléséhez.
Egyelőre nincsen erős
evidencia arról, hogy a
PSA-szűrés pozitívan
érinti a mortalitást, illetve a
költséghatékonyságra
még kevesebb adat áll
rendelkezésre. Az
amerikai prostata, tüdő,
colon és ovarium
vizsgálatok (PLCO) és az
Európai randomizált
prosztata study (ERSPC).
Egyelőre nincsen erős
evidencia arról, hogy a
PSA-szűrés pozitívan
érinti a mortalitást, illetve a
költséghatékonyságra
még kevesebb adat áll
rendelkezésre.
Randomizált prosztata
vizsgálatokra volna
szükség a hiány pótlására,
azonban egy átfogó
program amerikában kb.
28mrd USD-ba kerülne.

98

Prostate cancer.
When to offer
screening in the
primary care
7 Gambert SR. setting.

8 Bonneux L.

The
unreasonableness
of prostate-cancer
screening and the
ethical problems
Ned Tijdschr
pertaining to its
Geneeskd. 2005 Apr
investigation
30;149(18):966-71.

A PSA szűrés
létjogosultsága
családorvosi
PSA
gyakorlatban.
A PSA-szűrésről igen
visszás eredmények
láttak napvilágot a 90-es
években. Ezek
értelmében a szűrés
növeli az incidenciát, és
nem csökkenti a
mortalitást. Ezek fő oka
az alacsony specificitás
és szenzitivitás, illetve a
betegség fő előfordulása
a 75 év felettiek
körében. További gond,
hogy a felismert esetek
kezelése nem jó
hatásfokú, számtalan
gyakori szövődménnyel
jár.
PSA

Sennfalt K,
Sandblom G,
Carlsson P,
Varenhorst
9 E.

Costs and effects
of prostate cancer
screening in
Sweden--a 15Scand J Urol
year follow-up of a Nephrol.
randomized trial. 2004;38(4):291-8.

A PSA szűrés
hatásossága.

Geriatrics. 2001
Jan;56(1):22-6, 2931.

PSA

nem definiált

review

nem definiált

szakértői
vélemény

9.171 50-69
éves svéd
férfiak

RCT

A PSA és a rectalis digitali
szűrés hatásossága és
hatékonysága nem
alátámasztott
népegészségügyi szinten.
Ennek fő oka, hogy a PSA
18-25%-ban nem mutatja
ki a daganatot, és 60%ban álpozitív eredményt
ad. Ennek ellenére a
családorvosi praxisokban
egyedi kockázatok alapján
lehet létjogosultsága a
vizsgálatnak.

A PSA-szűrés vizsgálatára
jelenleg is folynak nagy
randomizált vizsgálatok,
azonban etikai aggályok
merülnek fel, hiszen a
Helsinki egyezmény
értelmében nem tűnik
etikusnak a szűrt
csoportba randomizálni
egyéneket, mikor erős
evidenciák vannak a
szűrés káros hatásaira.
Egyelőre nincsen erős
evidencia a PSA-szűrés
hatásosságára illetve
költséghatékonyságára.
Egy svéd program
megvalósítása 244millió
SEK-be kerülne, egy
potenciálisan gyógyítható
rák felismerése pedig
365.000SEK-be.

99

Stephen
Frankel;
George
Davey Smith;
Jenny
Donovan;
Screening for
10 David Neal
prostate cancer

The Lancet; Mar 29,
2003; 361, 9363;

Ian M.
Thompson,
M.D., Donna
K. Pauler,
Ph.D., Phyllis
J. Goodman,
M.S.,
Catherine M.
11 Tangen et al.

N Engl J Med
2004;350:2239-46.

Indikáció:
#

Szerző

Prevalence of
Prostate Cancer
among Men
with a ProstateSpecific Antigen
Level ≤4.0 ng per
Milliliter

prostatadaganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

A PSA szűrés
PSA
hatásossága.
A magas PSA
előfordulási aránya a
lakosságban. A tumoros
betegeknél a PSA
szintje. A vizsgálat során
évente vizsgálták a
PSA-szintet és rectális
vizsgálatot is végeztek,
majd a megfigyelési
időszak leteltével a
negatív személyeknél
PSA, rectalis
biopsia történt.
vizsgálat

A cikk tárgya

A vizsgált
szűrési eljárás

nem definiált

review

18.882 férfi

RCT

Adatbázis:
A vizsgált
Alkalmazott
betegcsoport
módszertan

Epidemiológiailag
szükséges volna a szűrés,
a primer prevenció nem
elsődleges a prostatrák
esetében. Ennek ellenére
a szűrési technikák nem
bizonyítottan hatásosak,
és a kezelés
mortalitáscsökkentő
hatása sem vizsgált nagy
tanulmányokban. Ennek
alapján az átlagos
kockázatú csoportban
jelenleg nem javasolt.
A negatív rectális lelettel,
és alacsony PSA-val
rendelkező 2950 62-91
éves személyből 449-nél
daganatot találtak, melyből
67 előrehaladott
stádiumban volt. A
konklúzió szerint a
daganatos betegek
jelentős részénél alacsony
a PSA és negatív a
digitális vizsgálat.
Cochrane Library
Konklúziók

100

Selley S,
Donovan J,
Faulkner A,
Coast J, Gillatt
1 D.

Diagnosis,
management and
screening of early
localised prostate
cancer.

Hoogendam
A, Buntinx F,
2 de Vet H C.

The diagnostic value
of digital rectal
examination in primary
care screening for
Family Practice.
prostate cancer: a
1999;16(6):621meta-analysis.
626.

Weinrich S P,
Weinrich M,
Ellison G,
Hudson J,
Reeder G,
3 Weissbecker I.

Contrasting costs of a
prostate cancer
educational program
by income.

Health
Technology
Assessment.
1997;1(2):1-96.

A szűrés és a kezelés
optimális stratégiai a
prostatrák esetében.

A rectális vizsgálat
hatásosságának
elemzése családorvosi
kontextusban
A PSA és a rectalis
prostataszűrés
hatékonyságát
vizsgálták két
American
ismeretterjesztő
Journal of
programmal kombinálva.
Health Behavior. A vizsgált csoportot
2000;24(6):422- jövedelmi helyzetük
433.
alapján is kategorizálták.

PSA, rectalis
digitális
vizsgálat, UH

nem
konkretizált

review

rectalis digitalis
vizsgálat

nem
konkretizált

review

PSA, rectalis
digitális
vizsgálat

1.086 40-70
éves amerikai
lakosság
RCT

Egyik vizsgált eljárás sem
ajánlott önállóan a
prostatarák
diagnosztizálására. A
digitális vizsgálat
egyszerű, azonban a
hatásossága erősen
megkérdőjelezhető. Az UH
az aranystandard,
azonban szövődményei
lehetnek. A PSA nem
javasolható, mert a
felismert esetek
bizonyítottan hatásos
kezelése nem megoldott.
Specificitás: 94%,
Szenzitivitás: 59%, Pozitív
prediktív érték: 47%,
Negatív prediktív érték:
99%. Az eredmények
alapján a szerzők nem
vonnak el konzekvenciát,
azonban különösen az
alacsony PPV miatt a
vizsgálat alkalmassága
megkérdőjelezhető.

Az alacsony jövedelmű
csoportokban alacsonyabb
a felismert esetekre jutó
fajlagos költség, mivel a
betegség ezeknél az
érintetteknél gyakrabban
fordul elő.

101

Selley S,
Donovan J,
Faulkner A,
Coast J, Gillat
4 D.

Diagnosis,
management and
screening of early
localised prostate
cancer.

Health
Technology
Assessment
Vol.1: No.2,
1997:96.

Donovan J,
Hamdy F,
Neal D, Peters
T, Oliver S,
5 Brindle L.

Prostate Testing for
Cancer and Treatment
(ProtecT) feasibility
study.

Screening for prostate
cancer (includes
patient leaflet
NHS Centre
for Reviews
'Information for men
considering or asking
and
6 Dissemination. for PSA tests').
Comparing two
modalities of
screening for prostate
Ciatto S,
Bonardi R,
cancer: digital rectal
examination +
Mazzotta A,
transrectal
Lombardi C,
Santoni R,
ultrasonography vs.
prostate-specific
Cardini S,
antigen.
7 Zappa M

A PSA-szűrés
bevezetésére nincs kellő
evidencia. A vizsgálat
csak akkor indokolt, ha a
betegnek klinikailag
igazolhatóan
prostatadaganata van,
illetve az életkilátásai
legalább 10 évet tesznek
ki. A PSA jó módja a
tumor progressziójának
követésére. A PSA
hatásosságára a
családorvosi gyakorlatból
sincs evidencia.

nem
konkretizált

review

Health
Technology
Assessment
Vol.7: No.14,
2003:42.

A PSA szűrés
technológiaértékelése.
PSA
A PSA szűrés
hatásosságának
értékelése, és a kezelési
megoldások. A vizsgálat
egyik fő célja, hogy
azonosítsák egy nagy
elemszámú randomizált
klinikai vizsgálat
optimális konfigurációját. PSA

8.505 50-69
éves férfi

multicentrikus
RCT

York: Centre for
Reviews and
Dissemination
(CRD), 1997:4.

A PSA szűrés
technológiaértékelése.

nem
konkretizált

review

A ProtecT vizsgálat a
tanulságokra épülve indult
el Angliában 2001-ben.
Erős a nyomás az
orvosokon, hogy szűrjék
az idős férfiakat, azonban
a PSA-ról nincs evidencia,
hogy csökkenti a
mortalitást. A kezelés
hatékonysága nem
bizonyított, a túlkezelés
aránya magas.

RCT

Az eredmények szerint
mindkét szűrési módszer
képes a prostata
daganatainak korai
felismerésére, azonban a
PSA-teszt esetében jóval
magasabb volt a
megjelenési arány.

Tumori
1995
81
4
225-9

A PSA szűrés és a
rectalis vizsgálat+UH
hatásosságának
összevetése.

PSA

PSA, UH +
60-75 éves
rectális vizsgálat olasz lakosok

102

Candas B,
Cusan L,
Gomez JL,
Diamond P,
Suburu RE,
Lévesque J,
Brousseau G,
Bélanger A,
8 Labrie F

Evaluation of prostatic
specific antigen and
digital rectal
examination as
screening tests for
prostate cancer.

The Prostate
2000 Sep
45
1
19-35

Labrie F,
Cusan L,
Gomez J,
Levesque J,
9 Candas B

Screening and
treatment of localized
prostate cancer
decreases mortality:
First analysis of the
first prospective and
randomized study on
prostate cancer
screening.

Aging Male
1999
2
1
33-43

Auvinen A,
Tammela T,
Stenman UH,
Uusi-Erkkilä I,
Leinonen J,
Schröder FH,
10 Hakama M

A vizsgálat során a PSA
és rectalis digitalis
előszűrést követte az UH
pozitív esetben, ennek
az eljárásnak a
hatásosságát elemzték.
A randomizált kontrollált
vizsgálat során az aktív
csoportban a betegeket
első szűrésként PSA-ra
tesztelték, és rectális
vizsgálatot csináltak. A
pozitív eredmény UH-ot
eredményezett. Kérdés,
hogy hatásos, és
hatékony-e ez az eljárás.

PSA+rectális
vizsgálat, UH

11.811 első
vizit és 46.751
utánkövetéses
vizsgálat
RCT

PSA+rectális
vizsgálat, UH

46.193 45-80
éves férfi

RCT

Az elemzés célja egy
populációs szintű
vizsgálat
megvalósíthatóaságának
felmérése volt. 600 férfit
Screening for prostate British journal of hívtak be, az aktív
cancer using serum
cancer
csoportnál PSA-szintet
prostate-specific
1996 Aug
néztek, és pozitív
antigen: a randomised, 74
esetben rectalis
PSA, rectális
population-based pilot 4
digitális
vizsgálat és UH
study in Finland.
568-72
következett.
vizsgálat, UH

600 férfi az
55-60-65
korosztályból.

RCT

Az eredmények szerint a
daganatok 99%-át korai
stádiumban sikerült
azonosítani, vagyis az
eljárás alkalmas a korai
felismerésre.
A 8 éves követési időszak
alatt a prostatarák
mortalitása 48.7/100.000ről 15/100 000-re
csökkent, ami 69%-os
javulást jelent. Ennek
alapján a szerzők
hatásosnak és
hatékonynak találják a
prostatrák szűrését.
77%-os részvételi arány
mellett 6 daganatot
találtak, a pozitív prediktív
érték 24% volt. A 8%-os
álnegatív esetek aránya
3%-ra csökkent,
amennyiben a szabad és
a teljes PSA arányát
vették alapul, azonban így
az egyik dagantos eset
nem került kiszűrésre. A 6
daganatból 4 korai
stádiumú volt. A konklúzió
szerint lehetséges
Finnországban nagy
mintán klinikai vizsgálatot
végezni.
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Indikáció:

Schersten T,
Baile M A,
Asua J,
1 Jonsson E.

prostatadaganatok
Megjelenés
Cím
A cikk tárgya
helye és ideje
Spain: Basque
Office for Health
Technology
Assessment,
Health
Prostate cancer
Department
screening: evidence
Basque
synthesis and update Government
(INAHTA Joint
(OSTEBA),
A PSA szűrés
Project).
1999.
technológiaértékelése.

PSA

nem
konkretizált

review

Norwegian
Knowledge
Centre for the
Health
2 Services.

Oslo: Norwegian
Knowledge
Screening for prostate Centre for the
cancer, Norwegian
Health Services
review of international (NOKC),
A PSA szűrés
studies.
1999:25.
technológiaértékelése.

PSA

nem
konkretizált

review

PSA

nem
konkretizált

review

#

Szerző

Prostate-specific
Slaughter P M, antigen (PSA)
Pinfold S P,
screening in
3 Laupacis A.
asymptomatic men.

Toronto:
Institute for
Clinical
Evaluative
Sciences
(ICES),
2002:65.

A PSA szűrés
technológiaértékelése.

Adatbázis:
A vizsgált
A vizsgált
szűrési eljárás betegcsoport

Technológiaértékelő szervezetek
Alkalmazott
Konklúziók
módszertan

A prostata-szűrés nem
ajánlott a hatásosságra
vonatkozó evidenciák
hiánya, illetve a kezelés
szövődményeinek magas
előfordulási gyakorisága
miatt.
A PSA-szűrésnek nincs
létjogosultsága a jelenlegi
evidenciák alapján:
túlkezelés, nincs
mortalitás-csökkenés, a
kezelés hatásossága nem
igazolt. A betegség
élettanának pontos
feltérképezése közelebb
vihet a jó módszerekhez.
A PSA-szűrésnek nincs
létjogosultsága a jelenlegi
evidenciák alapján:
túlkezelés, nincs
mortalitáscsökkenés, a
kezelés hatásossága nem
igazolt. A futó vizsgálatok
eredménye hozhat
fejleményeket a témában.

104

105

A szakirodalom áttekintése a prostata daganatainak szűrésével kapcsolatban meglehetősen
konfúz képet ad. Az egyes szerzők álláspontja, és az egyes vizsgálatok eredményei jelentős
szórást mutatnak a vizsgálati technikák sajátosságaival kapcsolatban. Nagyon komoly
aggály a bármilyen módszerre épülő szűrésekkel szemben, hogy a radikális beavatkozás
hatásossága vitatott, márpedig a szűrések egyik legfontosabb alappillére, hogy a kiszűrt
pozitív betegeknek tudjon az egészségügy gyógyulást hozó beavatkozást adni. Jelentős
gond a prostata daganatival, hogy az idős férfiak inkább a prostata daganatával halnak,
semmint attól, vagyis nagy a fel nem ismert, panaszokat nem okozó daganatok előfordulási
aránya, melyek nem vezetnek halálhoz. Az irodalom alapján következő diagnosztikai
megoldások kerültek a látótérbe:
•

PSA-szint kimutatása vérből: Ez a leginkább vitatott technika. A halálozás csökkenését
populációs alapú, nagy elemszámú, randomizált klinikai vizsgálatok nem támasztják alá,
vagyis a hatásossága megkérdőjelezett. A költséghatékonyságot több számítás igazolja,
azonban ezek abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a szűrés csökkenti a mortalitást,
és sok esetben abból, hogy a korai stádiumban történő felismerés túlélést eredményez.
Ezek a feltételezések nem kerültek alátámasztásra erős evidenciák által. A PSA-szint
előrejelző értékével komoly probléma, hogy a daganatos betegek jelentős része nem
mutat magas PSA-szintet.

•

Rectalis digitalis vizsgálat: A rectum és a prostata digitalis vizsgálata szintén nem
bizonyítottan hatásos a mortalitás csökkentésére. Igazoltan a daganatos betegek
jelentős része negatív rectalis lelettel kerül felismerésre. A PSA-val kombinálva javulhat
az eljárás pontossága.

•

Rectalis UH: A prostata diagnosztikájának aranystandardje, egyidejűleg biopsia
elvégzését is lehetővé teszi. Csak a magas PSA-val vagy pozitív rectalis lelettel
rendelkező betegek számára indokolt.

Összességében azt lehet mondani a szakirodalom elemzése alapján, hogy egyelőre
nincsen kellően alátámasztva evidenciákkal a prostatadaganat-szűrésnek és az ezt követő
kezelésnek a hatásossága és hatékonysága. Jelenleg folynak populációalapú randomizált
klinikai vizsgálatok, melyektől várni lehet, hogy adekvát eredményt adjanak a PSA-teszt
mortalitáscsökkentő tulajdonságáról. Ezen vizsgálatok ismeretében érdemes az értékelést
újra elvégezni, addig azonban a szűrés nem ajánlott sem szervezett sem opportunisztikus
formában.
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4.1.5

Tüdődaganatok

Indikáció:
#

Szerző

Henschke
CI, Shaham
D,
Yankelevitz
DF, Altorki
1 NK.

Manser R,
Dalton A,
Carter R,
Byrnes G,
Elwood M,
Campbell
2 DA.

tüdődaganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

A cikk tárgya

A vizsgált
szűrési eljárás

A vizsgált
betegcsoport

Adatbázis:
Alkalmazott
módszertan

Semin Thorac
Cardiovasc Surg.
CT screening for
2005
lung cancer: past
Summer;17(2):99and ongoing studies. 106.

A tanulmány a
rendelkezésre álló
irodalom alapján foglalja
össze a tüdőrák
szűrésére vonatkozó
helyzetet.
CT, RTG

nem definiált

review

Cost-effectiveness
analysis of screening
for lung cancer with
low dose spiral CT
(computed
tomography) in the
Australian setting.

A CT szenzitív
diagnosztikai eljárás a
tüdőtumor kimutatása
során, ezt több RCT
kimutatta. Kérdés, hogy
a fokozott kockázatnak
kitett tünetmentes
lakosság körében
érdemes-e szűrni CTvel. A modellben
évenkénti CT-szűrést
hasonlítanak a "nemszűréshez".

10.000 60-64
éves ausztrál
dohányos
férfiből/nőből
álló hipotetikus
kohorsz

HTA: Markovmodell

Lung Cancer.
2005
May;48(2):17185. Epub 2005
Jan 4.

CT

Pubmed-Medline
Konklúziók
A CT-vizsgálatnak számos
előnyét gyűjtik össze,
melyek közül a leginkább
releváns, hogy a CT-vel
kiszűrt elváltozások 70%-a
gyógyítható, ellentétben a
mellkasröntgen 20%-os,
és a megszokott gyakorlat
10%-os arányával.
A férfiaknál az ICER
57.325USD/LYS,
105.090USD/QALY. A
nőknél ezek a mutatók:
50.001USD/LYS és
88.583USD/QALY. A
tüdőrák mortalitása 27%kal csökkent a hipotetikus
kohorszban. 50.000USD-t
tekintve a
költséghatékonyság
határértékének, azt lehet
mondani, hogy a CT-s
szűrés csak nagyon
magas kockázatú
célcsoportra lehet
költséghatékony eljárás.
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A tüdőrák mortalitása a
daganatos halálokok
között kiemelkedő, ezzel
ellentétben nincs szűrés
a betegségre. A korai
stádiumban jelentősen
jobbak a gyógyulás
esélyei. A
mellkasröntgen és a
köpetcytológia
hatásossága nem
igazolt. Az elemzés
Am J Respir Med. tárgya a témakörben
RTG,
2002;1(6):393publikált cikkek
köpetcytológia,
401.
vizsgálata.
CT

Klittich WS,
3 Caro JJ.

Lung cancer
screening: will the
controversy extend
to its costeffectiveness?

Wisnivesky
JP, Mushlin
AI,
Sicherman
N,
Henschke
4 C.

The costeffectiveness of lowdose CT screening
for lung cancer:
Chest. 2003
preliminary results of Aug;124(2):614baseline screening.
21.

Marshall D,
Simpson
KN, Earle
5 CC, Chu C.

Hatékony-e a CT-szűrés
a fokozott kockázatú
célcsoportban (60 feletti
dohányosok)? Az adatok
az Early Lung Cancer
Action Project-ből
kerültek adaptációra.
CT

Hatékony-e az egyszeri
CT-szűrés az egyes
Potential costeltérő kockázatú
effectiveness of onecélcsoportokban? Az
time screening for
Lung Cancer.
adatok az Early Lung
lung cancer (LC) in a 2001
Cancer Action Projecthigh risk cohort.
Jun;32(3):227-36. ből kerültek adaptációra. CT

nem definiált

review

60 év feletti
dohányosok

HTA-modell

átlagos
kockázatú nem
dohányosok,
fokozott
kockázatú
dohányosok,
magas
kockázatú, 60
év feletti
dohányosok

HTA-modell

Az irodalom elemzéséből
csupán azt a
konzekvenciát lehetett
levonni, hogy igen kevés
információ áll
rendelkezésre a tüdőrák
szűrésének költségeiről.
Az eredmények alapján az
ICER 2500USD/LYS lett,
és csak 50% feletti
álpozitivitás és túlkezelés
esetén lépné át az
50.000USD/LYS értéket.
Az eredmények a
költséghatékonyságot
alátámasztják.
A 60-74 éves dohányosok
esetében az ICER
5.940USD/LYS. A
bármilyen korú
dohányosok körében
szűrve az ICER
23.100USD/LYS. Minden
emberre kiterjedő program
esetében a költség
58.183USD/LYS. A
következtetés, hogy a
magas kockázatú
csoportban
költséghatékony a CTszűrés.
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Ugo
Pastorino;
Massimo
Bellomi;
Claudio
Landoni;
Elvio De
6 Fiori; et al

James L.
Mulshine,
M.D., and
Daniel C.
Sullivan,
7 M.D.
Indikáció:
#

Szerző

Early lung-cancer
detection with spiral
CT and positron
emission
tomography in heavy The Lancet; Aug
smokers: 2-years
23, 2003; 362,
9384;
results.

Lung Cancer
Screening

N Engl J Med
2005;352:271420.

tüdődaganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

Manser RL,
Irving LB,
Stone C,
Byrnes G,
Abramson
M,
Screening for lung
1 Campbell D. cancer.

The Cochrane
Database of
Systematic
Reviews 2003,
Issue 3.

A vizsgálat a CT és a
PET hatásosságát
elemzi magas kockázatú
csoportban.
CT, PET

1035 50 év
feletti minimum
20 éves egy
doboz/nap
kontroll nélküli
dohányzással
az
prospektív klinikai
anamnaesisben vizsgálat (2. év)

A vizsgálat a CT
hatásosságát elemzi
magas kockázatú
csoportban a
rendelkezésre álló
irodalom alapján.

nem definiált

A cikk tárgya

A jelenleg elérhető
evidenciák
rendszerezése, a
tüdőrák szűrésének
hatásossága.

CT, PET

A vizsgált
szűrési eljárás

RTG,
köpetcytológia,
CT

A vizsgált
betegcsoport

245.610 fő
összesen a
vizsgált
forrásokból

szisztematikus
review
Adatbázis:
Alkalmazott
módszertan

review: 6 RCT+ 1
nem randomizált
vizsgálat

A PET és a CT igen
hatékony eszköze korai
tüdőtumorok
felismerésének. A
vizsgálat még 3 évig tart, a
részeredmények nem
számolnak be a
költségekről.
Egyelőre nincs evidencia a
CT/PET
mortalitáscsökkentő
hatására. A
tanulmányokban jelentős
szórást mutat a talált I.
stádiumú pozitív esetek
aránya. 2009-ben és
2010-ben várható a futó
RCT-k eredménye, melyek
közelebb vihetnek a valós
hatásossághoz és
költségekhez. Jelenleg
nincs erős evidencia a CTszűrés mellett.
Cochrane Library
Konklúziók
A röntgen és a köpet
egyelőre csak számos
módszertanilag vitatható
RCT-vel került elemzésre.
Ezekből az derül ki, hogy
a RTG fokozza a
kockázatot, és a köpet
vizsgálata sem hatásos.
Az eredmények
fenntartással kezelendőek.
A CT hatásosságára nincs
kellő evidencia.
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Saskatoon:
Health Services
Utilization and
Research
Commission
(HSURC), 1997.

2 Lewis S.

Chest radiography.

Bepler G,
Goodridge
Carney D,
Djulbegovic
B, Clark R
A, Tockman
3 M.

A systematic review
and lessons learned
from early lung cancer
detection trials using
Cancer Control.
low-dose computed
tomography of the
2003;10(4):306314.
chest.

Health
Technology
Advisory
4 Committee.

Helical computed
tomography (CT) for
lung cancer screening
for asymptomatic
patients.

Minnesota:
Health
Technology
Advisory
Committee
(HTAC), 2000.

Mahadevia
P J, Fleisher
L A, Frick K
D, Eng J,
Goodman S
N, Powe N
5 R.

Lung cancer
screening with helical
computed
tomography in older
adult smokers: a
decision and costeffectiveness
analysis.

A mellkasröntgen
hatásosságának
vizsgálata

RTG

nem definiált

review

Hatékony-e a CT, mint
szűrési technika?

CT, RTG

38-85 évesek,
zömmel
dohányos férfiak review

Hatékony-e a CT, mint
szűrési technika?

CT

nem definiált

review

JAMA.
2003;289(3):313- Hatékony-e a CT, mint
322.
szűrési technika?

CT

nem definiált

review

A röntgenvizsgálat
hatásosságáról nincsenek
evidenciák. A
mortalitáscsökkentő hatás
nem igazolt.
A CT alkalmas a
tüdődaganatok korai és
kuratív stádiumban történő
felismerésére. A
hatékonyság és a
mortalitásra gyakorolt
hatás nem állapítható
meg.
A CT alkalmas a
tüdődaganatok korai és
kuratív stádiumban történő
felismerésére. A
hatékonyság és a
mortalitásra gyakorolt
hatás nem állapítható
meg. A folyamatban lévő
nagy elemszámú
randomizált klinikai
vizsgálatoktól várható
érdemi eredmény.
A CT-szűrés még az erős
dohányos csoportban sem
költséghatékony
(ICER>50.000USD/LYS).
Amennyiben minden
bizonytalan feltételnél a
lehető legjobb
feltételezéssel élünk, és
csak az erős
dohányosokra vizsgálunk,
az ICER
42.500USD/QALY.
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Palda V A,
Van Spall H
G C, with
the
Canadian
Task Force
on
Preventive
Health
6 Care.

Screening for lung
cancer: updated
recommendations
from the Canadian
Task Force on
Preventive Health
Care.

London, Ontario:
Canadian Task
Force on
Preventive
Hatékony-e a CT vagy a
Health Care
(CTFPHC),
mellkas röntgen, mint
szűrési technika?
2003:22.

Cancer.
Cost-effectiveness of 2000;89(11
lung cancer screening Supplement
7 Okamoto N. in Japan.
S):2489-2493.
Could chest X-ray
Caro J J,
screening for lung
Klittich W S, cancer be cost8 Strauss G.
effective?.
Indikáció:
#

Szerző

Swedish
Council on
Technology
Assessment
in Health
1 Care.

Cancer.
2000;89(11
Supplement
S):2502-2505.

tüdődaganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

Computed tomography
in screening for lung
cancer. Version 2.0 early assessment
briefs (Alert).

Hatékony-e a CT vagy a
mellkas röntgen, mint
szűrési technika?
Hatékony-e a mellkas
röntgen, mint szűrési
technika 18%-os
mortalitáscsökkenéssel
és 100%-os részvételi
aránnyal kalkulálva?

A cikk tárgya

Stockholm:
Swedish Council
on Technology
Assessment in
Health Care
Hatékony-e a CT, mint
(SBU), 2003.
szűrési technika?

CT, RTG
nem definiált
CT,
RTG+köpetcytol
ógia,
RTG+pozitív
esetben
40-84 éves
köpetcytológia
japánok

RTG

review

Elégséges evidencia
létezik a mellkas röntgen
hatásossága ellen, ezért
ez a módszer nem
ajánlott. Nincs elégséges
evidencia a CT-szűrés
mellett, ezért egyelőre ez
sem javasolt. Amennyiben
a tüdőrák ellen akar valaki
védekezni, szokjon le a
dohányzásról.

HTA-modell

A CT-szűrés a leginkább
költséghatékony a magas
specificitása miatt. Ez az
adekvát szűrési technika a
tüdőtumorok felderítésére.

férfi dohányosok
45-80 éves kor
között
HTA-modell

A vizsgált
szűrési eljárás

Adatbázis:
A vizsgált
betegcsoport

CT

nem definiált

A számítások szerint
egészen kedvezőtlen
feltételekkel kalkulálva is
költséghatékony a
mellkas-röntgen.

Technológiaértékelő szervezetek
Alkalmazott
Konklúziók
módszertan
A CT alkalmas a
tüdődaganatok korai és
kuratív stádiumban történő
felismerésére. A
hatékonyság és a
mortalitásra gyakorolt
hatás nem állapítható
meg.
review
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Ottawa:
Canadian
Canadian
Coordinating
Coordinating
Office for Health
Office for
Multi-slice/helical
Technology
Health
computed tomography Assessment
Technology for lung cancer
(CCOHTA),
Hatékony-e a CT, mint
2 Assessment. screening.
2003.
szűrési technika?

CT

nem definiált

review

Black C,
Bagust A,
Boland A,
Walker S,
McLeod C,
De Verteuil
R, Ayres J,
Bain L,
Thomas S,
Godden D,
3 Waugh N.

CT

nem
konkretizált

szisztematikus
review

The clinical
effectiveness and
cost-effectiveness of
computed tomography
screening for lung
Health Technol
cancer: systematic
Assess. 2006
reviews.
Jan;10(3):1-106.

Az irodalmi összefoglaló
tárgya a CT-szűrés. A
2006 januárig készült
vizsgálatok kerültek
összefoglalásra.

A jelenleg rendelkezésre
álló evidenciák alapján
nem lehet megállapítani a
moratlitáscsökkentő vagy
életminőségjavító hatást.
Ezzel együtt a
dohányosok szűréséhez
tartozó ICER
116.300USD/QALY,
vagyis jóval az alkalmazott
threshold feletti.
12 tanulmány lett
feldolgozva, ebből 2 RCT,
10 esetben nem volt
kontrollcsoport. A 2 RCT
csak 1 évig követte a
betegeket, vagyis egyelőre
semmilyen evidencia nincs
a mortalitáscsökkentő
hatásra. A
tanulmányokban jelentős
szórást mutat a talált
pozitív esetek aránya, és
kevés szó esik a negatív
aspektusokról. Jelen állás
szerint biztosan nem
támogatható eljárás.
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A tüdőtumorokról az epidemiológiai fejezetben láttuk, hogy igen jelentős halálokot képeznek
a fejlett világban, aminek fő oka a késői – gyógyíthatatlan stádiumban történő – felismerés.
Ennek ellenére nincsen jól bevált szűrés erre a betegségre. Az utóbbi években került ismét
a fókuszba a téma, miután az egészségtechnológia fejlődése új lehetőségeket vetett fel a
korai felismerésre. A nemzetközi irodalom elemzése alapján a következő eljárások jönnek
szóba a tüdő daganatainak azonosítására szűrőkampányok segítségével:
•

Mellkasröntgen: Korábban ez a módszer jelentette a fő diagnosztikai eljárást, azonban
ennek hatásosságát nem sikerült alátámasztani RCT-kel. Ezek a klinikai vizsgálatok a
mortalitás növekedését mutatták ki a mellkasi röntgen hatására, azonban több szerző
jelzi, hogy ezek a klinikai elemzések nem voltak módszertanilag helyesen kivitelezve.
Ennek ellenére nem áll rendelkezésre jobb minőségű forrás, ami bizonyítaná a mellkasi
röntgen mortalitáscsökkentő hatását. Az irodalomban található forrás arra nézve, hogy
egészen alacsony mortalitásjavító hatás mellett is hatékony opció lehet a magas
kockázatú célcsoport szűrése ezzel a technikával.

•

Köpetcytológiai vizsgálat: Ezt a módszert a mellkasröntgennel kombinálva alkalmazták,
illetve vizsgálták hatásosság szempontjából. A korábban már említett – alacsony
megbízhatóságú – RCT-k alapján nem mutatható ki a köpetvizsgálat hatásossága,
illetve a mellkasi röntgen és a mellkasi röntgen+köpetcytológia alternatívák között nem
szignifikáns javulást találtak az kombináció javára.

•

CT: Az utóbbi években több cikk is foglalkozik a CT alkalmazásának lehetőségével. Ez
az eszköz specificitásánál fogva alkalmas eszköze a korai felismerésnek, azonban
egyelőre nincs erős evidencia a mortalitás csökkentésére. További probléma a
költséghatékonyság kérdése. A klinikai vizsgálatok alapján kivitelezett számítások igen
nagy szórással adtak becslést a költséghatékonyságra. Jelenleg folyamatban vannak
nagy betegszámú randomizált klinikai vizsgálatok, melyek célja, hogy konkrét adatokat
adjanak a kérdéssel kapcsolatban. Amennyiben sikerül igazolni, hogy a CT-s szűrés
hatásos és hatékony, akkor is releváns kérdés lehet, hogy logisztikailag hogyan lehet
kivitelezni egy CT-re épülő lakossági szűrést, hogyan lehet a kapacitásokat felállítani, és
mekkora költsége van a program bevezetésének.

•

PET: A PET-re vonatkozóan nagyjából hasonló az irodalom álláspontja, mint a CT-ről. Itt
felmerül egy olyan alternatíva is, amely szerint a CT-t a PET-tel kombinálva lehetne
alkalmazni.

Összességében azt lehet mondani, hogy a tüdőtumorok korai felismerésére jelenleg nincs
elfogadott és evidenciákkal alátámasztott megoldás. A témában revízióra akkor van mód, ha
2009-2010-ben lezárulnak a folyó klinikai vizsgálatok. Addig a kanadai Task Force
álláspontja tekinthető konkzekvensnek, amely szerint, aki a magas kockázatú csoportba
tartozik, az szokjon le a dohányzásról.
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4.1.6

Szájüregi dagantok

Indikáció:
#

Szerző

szájüregi daganatok
Megjelenés
Cím
helye és ideje

A cikk tárgya

A vizsgált
szűrési eljárás

Adatbázis:
A vizsgált
Alkalmazott
betegcsoport
módszertan

Kujan O,
Glenny AM,
Duxbury AJ,
Thakker N,
1 Sloan P.

Screening
programmes for the
early detection and
prevention of oral
cancer.

The Cochrane
Database of
Systematic
Reviews 2003,
Issue 4.

A szájüregi szűrésekre
vonatkozó szakirodalom
szisztematikus
áttekintése

vizuális
inspekció

nem
konkretizált

szisztematikus
review

2 Allison P.

Effectiveness of
screening for oral
cancer not proven.

Evid Based
Dent.
2004;5(2):40-1.

Hozzászólás a
Cochrane review-hoz.

vizuális
inspekció

nem
konkretizált

hozzászólás

The Lancet; Jun
4-Jun 10, 2005; A cikk a Kerala vizsgálat vizuális
eredményeit ismerteti.
inspekció
365, 9475;

nem
konkretizált

RCT

Oral cancer
screening: 5
Michele D Mignogna;
minutes to
3 save a life
Stefano Fedele

Pubmed-Medline
Konklúziók
A MEDLINE, CANCERLIT,
EMBASE, és Cochrane
Central adatbázisokban
100 cikket sikerült
azonosítani, melyből
mindössze egy volt RCT.
Ez a tanulmány a
megtekintés hatásosságát
értékelte, és nem talált
mortalitáscsökkenést. Az
egyéb szűrési eljárásokra
nem található erős
evidencia.
A szájüregi daganatok
szűrési módszereivel
kapcsolatban további
vizsgálatokra van
szükség.
A magas kockázatú
betegek körében 35%-os
mortalitáscsökkenést
regisztráltak. A férfi
dohányosok körében 42%
volt a szájüregi rák
halálozási arányának
csökkenése. A szűrést 3
évente végezték. Az
eredmények alapján a
módszer hatásosnak
tekinthető.
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A nemzetközi irodalomban nagyon kevés evidencia található a szájüregi szűrésekkel
kapcsolatban annak ellenére, hogy a betegség epidemiológiai háttere indokolttá tenné a
szűrési kampányok bevezetését. A létező kevés evidencia osztályozása során azt
tapasztaljuk, hogy az erős evidenciák száma még alacsonyabb. Két nagy elemszámú RCT
áll rendelkezésre, azonban ezekben is találunk módszertani problémákat. Mindkettő a
vizuális inspekciót értékeli. A korábbi eredményei alapján kijelenthető, hogy a mortalitás
nem csökken a szűrt csoportban a kontrollhoz képest. A 2005-ben publikált vizsgálat
jelentése ezzel ellentétben jelentős mortalitáscsökkenésről számol be. Az újabb módszerek
hatásosságáról még kevesebb adat áll rendelkezésre, így nehezen lehet evidenciák által
alátámasztani a toluidinkék-teszt, fluoreszcens festés vagy a kefe-biopszia
eredményességét szűrési eljárásként.
A szakirodalom jelenlegi állása alapján azt lehet mondani, hogy a szájüregi, populációs
szinten szervezett szűrések nem indokoltak, mivel nincsenek megbízható adatok a várható
káros vagy hasznos kihatásokról, illetve a rendelkezésre álló evidenciák ellentmondásosak.
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4.1.7

Bőrrák

Indikáció:
#

Szerző

bőrrák
Cím

McCarthy
1 WH.

The Australian
experience in sun
protection and
screening for
melanoma.

Hanrahan
PF, D'Este
CA,
Menzies
SW,
Plummer T,
2 Hersey P.

A randomised trial of
skin photography as
an aid to screening
skin lesions in older
males.

Megjelenés
helye és ideje

A cikk tárgya

A vizsgált szűrési
eljárás

A vizsgált
betegcsoport

J Surg Oncol.
2004 Jul
1;86(4):236-45.

Ausztráliában a bőrrák
mortalitása komoly
probléma, leginkább a
napsütéses órák magas
száma miatt. A cikk a
bőrrák elleni küzdelem
helyzetét mutatja be.

J Med Screen.
2002;9(3):12832.

A fénykép jó eszköz a
bőr elváltozásainak
követésére. Kérdés,
hogy valóban hatásos és
973 50 év
hatékony-e.
megtekintés+fénykép feletti férfi

megtekintés

Főleg a fiatal
és az idős
célcsoportok

Alkalmazott
módszertan

szakértői
vélemény

RCT

Konklúziók
Ausztráliában a bőrrák
szűrését és a primer
prevenció propagálását
elsősorban civil
szervezetek végzik állami
támogatással. A
tevékenységük a napfény
elleni küzdelemben, a
feényvédő krémek
jelentőségének
hirdetésében testesedik
meg, illetve a háziorvosok
képzését is végzik, hogy
azok képesek legyenek a
korai stádiumban
felismerni a betegséget.
Ausztrál nemzeti
bőrrákszűrő program
bevezetése nem várható.
A fényképen történő
állapotrögzítés
szignifikánsan csökkenti a
későbbi benignus
elváltozások kimetszési
arányát, vagyis hatékony
eszköz a bőrrák
szűrésében.
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Holme SA,
Varma S,
Chowdhury
MM,
3 Roberts DL.

Audit of a melanoma
screening day in the
U.K.: clinical results,
participant satisfaction
and perceived value.

Helfand M,
Mahon SM,
Eden KB,
Frame PS,
Screening for skin
4 Orleans CT. cancer.

Freedberg
KA, Geller
AC, Miller
DR, Lew
RA, Koh
5 HK.

Screening for
malignant melanoma:
A cost-effectiveness
analysis.

Br J Dermatol.
Az Angliában szervezett
2001
Nov;145(5):784- egynapos bőrrákszűrés
tapasztalatai.
8.

megtekintés

832 fő

értékelés

Az elemzés tárgya a
megjelent publikációk
alapján értékelni a
Am J Prev Med. családorvosok által
2001 Apr;20(3
végzett bőrrákszűrések
Suppl):47-58.
hatékonyságát.

megtekintés

nem definiált

review

megtekintés

nem definiált

HTA-elemzés

J Am Acad
Dermatol. 1999
Nov;41(5 Pt
1):738-45.

Az elemzés a
megtekintéssel való
szűrés
költséghatékonyságát
vizsgálja a magas
kockázatú csoportban.

3 melanomát ismertek fel,
ezek korai stádiumban
voltak. A felismerési arány
igen alacsony, ezért
feltételezhető, hogy a
bőrrák szűrését célszerű
opportunisztikus módon
végezni a háziorvosnak.
A rendelkezésre álló
evidenciák köre szűk,
minőségük kívánnivalót
hagy maga után. Az
alapellátásban végzett
megtekintés
hatásosságára és
hatékonyságára erős
evidencia nincs. A
kockázati csoportok
szerinti besorolás nem
konzekvens, megfelelő
szempontrendszer
kialakítása javíthatná a
bőrrák iránti éberséget. A
szűrések jelentőségét
csökkenti, hogy a bőrrák
jelenleg is jó arányban
gyógyítható stádiumban
kerül felismerésre.
Az melanoma szűrése
megtekintéssel
29.170USD/LYS ICER-rel
jár együtt, ami
költséghatékonynak
tekinthető. Ehhez
alapfeltétel, hogy a
prevalencia minimum
0.0009 legyen a
célcsoportban, a
specificitás 94,8% és egy
szűrés költsége maximum
57USD.
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Burton RC,
Howe C,
Adamson L,
Reid AL,
Hersey P,
Watson A,
Watt G,
Relic J, Holt
D,
Thursfield
V, Clarke P,
Armstrong
6 BK.

General practitioner
screening for
melanoma: sensitivity,
specificity, and effect
of training.

J Med Screen.
1998;5(3):15661.

A vizsgálat során azt
nézték meg, hogy a
családorvosok képzése
a melanoma szűrésének
témakörében mennyire
befolyásolja a szűrés
megtekintés
specificitását.

Katris P,
Donovan
RJ, Gray
7 BN.

Nurses screening for
skin cancer: an
observation study.

st N Z J Public
Health.
1998;22(3
Suppl):381-3.

A vizsgálat tárgya a
nővérek és az orvosok
közötti felismerési
arányban mutatkozó
különbség.

megtekintés

256 magas
kockázatú
beteg

Girgis A,
Clarke P,
Burton RC,
Sanson8 Fisher RW.

Screening for
melanoma by primary
health care physicians:
a cost-effectiveness
J Med Screen.
analysis.
1996;3(1):47-53.

Ausztrál kontextusban
milyen egy kétévente
kivitelezett szűrési
program hatékonysága?

megtekintés
két/ötévente

nem definiált

nem definiált

prospektív
vizsgálat

prospektív
vizsgálat

HTA-elemzés

Az eredmények azt
mutatták, hogy a szűrés
paramétereit nem
befolyásolta érdemben a
felkészítés. A specificitás
és a pozitív prediktív érték
alacsony maradt mindkét
csoportban. Egy
megmentett életév
költségére 11-40ezer AUD
adódott, ami nem múlja
felül az egyéb elfogadott
szűrések
költséghatékonysági
rátáját.
Az orvosok 77, a nővérek
73 esetet ismertek fel. Az
eredmények felvetik a
szűrések felkészített
nővérekkel való
végzésének alternatíváját.
Az 50 év feletti férfiak
esetében a
költséghatékonysági ráta
7-11ezer AUD/LYS,
nőknél 11-21ezer
AUD/LYS, 2 és 5 éves
szűrési intervallum
esetében.

118

A nemzetközi irodalomban az evidenciák száma és minősége a bőrrák szűrésével
kapcsolatban elmarad a szükséges mértéktől. A megtekintés hatásosságára és
mortalitáscsökkentő voltára nincsenek nagy betegszámon végzett randomizált klinikai
vizsgálatok. Kisebb kutatások kimutattak mortalitáscsökkenést, azonban elsősorban a
magas prevalenciával rendelkező országokban, mint Ausztrália, azonban itt sem tervezik
szervezett szűrőkampány kivitelezését. Az evidenciák jelenlegi állása alapján az
alapellátásban sem igazolt a szűrés hatásossága, azonban a háziorvosok ilyen irányú
ébersége mindenképpen indokoltnak tűnik.
4.1.8

Here

A here rosszindulatú daganatainak szűrése nem prioritás a szakirodalomban, nagyon kevés
publikáció foglalkozik a kérdéssel, és szűrése gyakorlatilag alig kerül elő témaként. Az erős
evidenciák teljes hiánya jellemzi a területet. Ennek egyik oka az, hogy a betegség
prevalenciája nem indokolja azt, hogy fókuszban legyen, másrészt a jelenlegi gyakorlatban
felismert esetek gyógyulása aránya dinamikusan javul szűrés nélkül is. A szűrésre szóba
kerül az önvizsgálat és a palpatio, azonban egyik hatásossága sem került megerősítésre
RCT-kel. Két cikket vizsgáltunk a témakörben:
•

Buetow SA: Testicular cancer: to screen or not to screen? J Med Screen. 1996;3(1):3-6.

•

Westlake SJ, Frank JW: Testicular self-examination: an argument against routine
teaching. Fam Pract. 1987 Jun;4(2):143-8.

Mindkét publikáció konstatálja a betegség alacsony súlyát, illetve az evidenciák teljes
hiányát. A konklúzió mindkét esetben a szűrés indokolatlansága mind szervezett, mind
opportunista formában.
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4.1.9

Cardiovascularis betegségek

Indikáció:
#

Szerző

Sonkodi B,
Fodor JG,
Abraham G,
Legrady P,
Ondrik Z,
Lencse G,
1 Sonkodi S.

Littenberg, B.,
Garber, A. M.,
2 Sox, H. C.,

Ford CE,
Langford HG,
3 Palmer MJ

Hypertonia/Hypercholesterinaemia/Hyperlipidaemia/Diabetes
Megjelenés helye
Cím
és ideje
A cikk tárgya

Hypertension
screening in a
salami factory: a
worksite
hypertension study.

J Hum Hypertens.
2004
Aug;18(8):567-9.

Screening for
hypertension

Annals of Internal
Medicine
1990
112
3
192-202

Controlled clinical
trials
Recruitment in the
1987 Dec
hypertension
8
detection and follow- 4 Suppl
up program.
54S-67S

A hypertonia és egyéb
kockázati faktorok
munkahelyi szűrése
Magyarországon

A vizsgált
szűrési eljárás

A vizsgált
betegcsoport

kérdőív, hiteles
vérnyomásmérés 600 férfi, 412 nő

A hypertonia korán
felismerhető, kezelhető.
Kérdés, hogy érdemese szűrni.
vérnyomásmérés nem konkretizált
A Hypertension
Detection and Followup Program (HDFP)
keretében 179.239 3069 éves személy
vérnyomását
ellenőrizték, 11.386
magas vérnyomásos
beteget vontak kezelés
30-69 éves
alá.
vérnyomásmérés populáció

Alkalmazott
módszertan

Konklúziók
A dolgozók 25.7%-ának
magas volt a vérnyomása.
Ezen személyek 61.5%-a
tudott a betegségéről. A
felismert betegek 21.9%ának volt beállítva a
vérnyomása. Konklúzió,
hogy a munkahelyi szűrés
jó lehetőség a
cardiovascularis rizikó
felmérésére, a hypertonia
esettanulmány felismerésére.
A hypertonia szűrése
minden felnőtt esetében
javasolt, főleg az idős
férfiaknál. A szűrés
költséghatékonysága
jelentősen függ a kiszűrt
enyhe fokú betegség
RCT
kezelési költségeitől.

RCT

A vizsgált populációból
11.386 beteget sikerült
kezelés alá vonni. A
következtetés szerint az
olyan magas prevalenciájú
betegségekre érdemes a
teljes populációt szűrni, mint
a hypertonia.
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Aubin M,
Vezina L,
Fortin JP,
4 Bernard PM

McDowell I,
Newell C,
5 Rosser W

Effectiveness of a
program to improve
hypertension
screening in primary
care

A randomized trial of
computerized
reminders for blood
pressure screening
in primary care.

CMAJ
1994
150
4
509

Medical care
1989 Mar
27
3
297-305
Journal of
occupational
medicine : official
publication of the
Industrial Medical
Association
1978 Sep
20
9
618-25

Stamler R,
Gosch FC,
Stamler J,
Lindberg HA,
6 Hilker RR

A hypertension
control program
based on the
workplace. Report
on the Chicago
Center.

7 Ebrahim S.

Detection,
adherence and
control of
hypertension for the Health Technology
prevention of stroke: Assessment Vol.2:
a systematic review. No.11, 1998:78.

A vizsgálatban azt
elemezték, hogy a
családorvosok képzése
és segítése hogyan
befolyásolja a
hypertonia szűrését.
vérnyomásmérés nem konkretizált

RCT

Az elemzés célja a
különböző szűrést
serkentő eszközök
hatásának vizsgálata
volt. Elemezték a
számítógépes
emlékeztető, a
telefonhívás és a levél
hatását.

RCT

8.298 18 év feletti
vérnyomásmérés beteg

Chicago
nagyvállalatainál 7.151
személy vérnyomását
ellenőrizték, 833
gyanús esetet szűrtek
ki, 91% elment a követő
vizsgálatokra, 513
hypertoniát igazoltak.
vérnyomásmérés 7.151 személy

RCT

A cikk több
hypertoniával
kapcsolatos témát érint:
a szűrést, az
adherenciát, a
protokolok jelentőségét,
a kezelést.
vérnyomásmérés nem konkretizált

review

A két összehasonlított
praxis (aktív vs. Kontroll) és
a retrospektív elemzés
alapján a képzés
szignifikánsan növeli a
szűrési arányt, mindezt
jelentős költségtöbblet
nélkül.
A kontrollcsoportban a
lakosság egy éves
átszűrtsége 21,1%, a
telefonos csoportban
24,1%, a számítógépes
emlékeztetőnél 30,7%, a
levélnél 35,7%. A leginkább
költséghatékony alternatíva
a doktor emlékeztetése
számítógépes program által
az elmúlt egy évben nem
ellenőrzött betegekről.

A munkahelyi szűrés jó
lehetőség a hypertoniás
betegek kezelésbe
vonására.
A populációs szűréseknek
nincs hosszú távú hatása,
mivel a betegek
"hypertoniásnak cimkézése"
nem javít jelentős
mértékben a kontrollált
vérnyomásúak arányán. Az
átszűrtségen jobban javít az
emlékeztetők, protokolok,
képzések alkalmazása.
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University of
York. NHS
Centre for
Reviews and
8 Dissemination.

Cholesterol and
coronary heart
disease: screening
and treatment.

Theresa M
Marteau and
Ann Louise
9 Kinmonth
Bur A, Herkner
H,
Woisetschlager
C, Vlcek M,
Derhaschnig
10 U, Hirschl M M.
Hoerger TJ,
Harris R, Hicks
KA, Donahue
K, Sorensen S,
11 Engelgau M.

Effective Health
Care. 1998;4(1):116.

A coronariabetegségek
és a koleszterinszint
összefüggései, a
szűrés és a kezelés
lehetőségei.

koleszterinszűrés nem konkretizált

review

Screening for
cardiovascular risk:
public health
imperative or matter
for individual
informed choice?

BMJ 2002;325;7880

A cardiovascularis
betegségek magas
kockázatának
azonosítása, ennek
módjai, hatékonysága.

kockázatfelmérés nem konkretizált

review

Is fasting blood
glucose a reliable
parameter for
screening for
diabetes in
hypertension.

American Journal
of Hypertension.
2003;16(4):297301.

Hogyan célszerű a
cukorbetegség
megállapítása magas
vérnyomásos
betegeknél.

oGTT, HbA1c,
éhgyomri
vércukor

prospektív
vérnyomásbetegek vizsgálat

Ann Intern Med.
2004 May
4;140(9):689-99.

A diabetes szűréséről
nincs randomizált
kontrollált vizsgálat. A
költségek modellezése
segíthet kialakítani az
optimális stratégiát.

éhgyomri
vércukor

nem konkretizált

Screening for type 2
diabetes mellitus: a
cost-effectiveness
analysis.

HTA: Markovmodell

A koleszterinszint
önmagában nem jelzi
pontosan a cardiovascularis
kockázatot. A
cardiovascularis betegek
jelentős része nem magas
koleszterin mellett él. Ebből
kifolyólag nehezen
elképzelhető, hogy a szűrés
csökkenti a mortalitást.
A cardiovascularis
betegségek szűrésénél
komplex módon kell a
kockázati faktorokat
elemezni. A szűrések
hatékonysága
szempontjából döntő
tényező, hogy mennyire
köteleződnek el a program
mellett a kiszűrt személyek,
ezért a népegészségügyi
szemléletű kampányok
helyett sokkal inkább az
egyéni esetkezelés, és
kockázatfelmérés kerül a
fókuszba.
Az éhgyomri vércukor és a
HbA1c együttes
alkalmazásával csökkenteni
lehet az oGTT-k számát,
ami költséghatékony és a
beteg számára kedvező
megoldás.
A diabetes szűrése
költséghatékony lehet a
kockázatos
betegcsoportokban,
hypertoniás 55-75 éves
betegeknél.
34.375USD/QALY
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O'Connor PJ,
Rush WA,
Cherney LM,
12 Pronk NP.

Screening for
diabetes mellitus in
high-risk patients:
cost, yield, and
acceptability.

A teljes populációban
nem javasolt a diabetes
szűrése, azonban a
fokozott kockázatú
Eff Clin Pract. 2001 betegcsoportban
Nov-Dec;4(6):271- érdemes lehet szűrést éhgyomri
7.
végezni.
vércukor, OGTT

1548 magas
kockázatú beteg

klinikai
vizsgálat

Icks A,
Rathmann W,
Haastert B,
John J, Lowel
H, Holle R,
Giani G; KORA
13 Study Group.

Cost-effectiveness
of type 2 diabetes
screening: results
from recently
published studies.

Az irodalmi áttekintés
Gesundheitswesen. összefoglalja a szűrés éhgyomri
2005 Aug;67 Suppl hatékonyságát vizsgáló vércukor, OGTT,
1:S167-71.
study-kat.
HbA1c

nem konkretizált

review

nem konkretizált

modell

Az eredmények alapján a
szűrés elfogadottsága
alacsony, a költségek
magasak. A hatásosságot
javítani lehet a szűrés
egylépcsőssé alakításával.
A fokozott kockázatú, idős,
hypertoniás célcsoportban
elérhető költséghatékony
szűrési stratégia. A
feltételezés, hogy a korai
diagnózis
moratiltáscsökkenést
eredményez,
alátámasztásra szorul.
Amennyiben a családorvosi
gyakorlatban az ADA
ajánlásának megfelelően
szűrni akarjuk a
prediabetest és a látens
betegeket, akkor
alacsonyabb határértékeket
kell definiálnunk, mint
amikor csak a nem felismert
betegeket próbáljuk
azonosítani.

modell

A modell eredményeként
azt a következtetést lehet
levonni, hogy a diabetes
szűrésére leghatékonyabb 3
évenként sort keríteni
3mg/dl határértéket
definiálva.

Zhang P,
Engelgau MM,
Valdez R,
Cadwell B,
Benjamin SM,
14 Narayan KM.

Johnson SL,
Tabaei BP,
15 Herman WH.

Efficient cutoff points
for three screening
tests for detecting
undiagnosed
diabetes and prediabetes: an
economic analysis.
The efficacy and
cost of alternative
strategies for
systematic
screening for type 2
diabetes in the U.S.
population 45-74
years of age.

Diabetes Care.
2005
Jun;28(6):1321-5.

Diabetes Care.
2005
Feb;28(2):307-11.

A cikk azt vizsgálja,
hogy milyen szűrési
határértékekkel
érdemes szűrni a
családorvosi
gyakorlatban a
csökkent glukóz
toleranciára és a fel
nem ismert diabetesre.

A 45-74 éves
korosztályban milyen
szűrési stratégiák
lehetnek hatékonyak?

éhgyomri
vércukor, OGTT,
HbA1c

45-74 éves
random vércukor korosztály
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Icks A,
Haastert B,
Gandjour A,
John J, Lowel
H, Holle R,
Giani G,
Rathmann W;
KORA Study
16 Group.

Cost-effectiveness
analysis of different
screening
procedures for type Diabetes Care.
2 diabetes: the
2004
KORA Survey 2000. Sep;27(9):2120-8.

Harris R P, Lux
L J, Bunton A
J, Sutton S F,
Lohr K N,
Donahue K P,
Whitener B L, Screening for type 2
17 Rathore S S.
diabetes mellitus.

Rockville, MD:
Agency for
Healthcare
Research and
Quality (AHRQ),
2003:88.

Az 55-74 éves
lakosságban melyik
szűrési stratégiai a
leginkább hatékony.

A vizsgálat tárgya a
diabetes szűrésének
pozitív és negatív
hozadékainak
azonosítása.

éhgyomri
vércukor, OGTT,
HbA1c

nem konkretizált

55-74 éves
korosztály

nem konkretizált

HTA: MonteCarlo
szimuláció

A leghatékonyabb stratégia
a HbA1c+oGTT volt. A
legkisebb költséget a
vércukor+oGTT generálta,
azonban itt a részvételi
hajlandóság igen alacsony
maradt.

review

A diabetes szövődményei a
tartós tünetmentes periódus
alatt elkezdenek kialakulni,
ezért feltételezhető, hogy a
szűrés és a korai diagnózis
a mortalitás csökkenéséhez
vezet. Ennek ellenére ezt az
állítást egyelőre nem
támasztják alá erős
evidenciák, populációs
szintű randomizált klinikai
vizsgálatok.
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A cardiovascularis betegségek vizsgált rizikófaktorainak szűréséről a szakirodalom
áttekintésének tükrében azt lehet mondani, hogy merőben új szemléletmódot igényel, mint a
korábban tárgyalt kórképek korai felismerése. Ebben az esetben a komplex menedzselése
a betegnek nélkülözhetetlen, mivel számos tanulmány kimutatta, hogy a hypertonia, a kóros
vérzsírszint vagy a kettes típusú diabetes felismerése önmagában nem feltétlenül javítja a
hosszú távú életkilátásokat, ehhez leginkább az kell, hogy a felismert beteg elkötelezze
magát a betegsége kezelése mellett, és aktív részese legyen a magas vérnyomás,
vércukorszint, vagy lipidszint terápiájának. Az evidenciák alapján az egyes kockázati
faktorok elsősorban kombinációban megjelenve emelik drasztikusan a cardiovascularis
betegségek kockázatát, ami tovább rontja az egyes faktorok önálló, populációs szintű
szűrésének létjogosultságát. A leginkább ajánlatos az egyéni kockázatok mérlegelése,
mérése, és ez alapján az egyes szűrővizsgálatok kijelölése. Az ilyen típusú szemlélet
testreszabottságot feltételez, vagyis nem kampányszerű uniformizált tevékenységre van
szükség, ami centralizálható, hanem inkább egy lokális, személyes információk birtokában
lévő szereplő, a családorvos, betegre szabott munkájáról. Ezen szereplő hatékony munkáját
kell elősegíteni, előidézni, és nem országos szűrőprogramokat szervezni.
•

Hypertonia: A kampányok hatásossága nem bizonyított, ennek fő oka az, hogy az ad
hoc jelleggel kiszűrt beteg, nem elkötelezett, ezért a compliance a gyógyszeres vagy
nem gyógyszeres terápiába nem fogja lehetővé tenni az elvárt vérnyomáskontrollt. A
vérnyomásmérést a többi cardiovascularis rizikó feltárásával párhuzamosan kell
elvégezni, illetve a lakosság átszűrtségét leginkább a családorvosokra hatva lehet
elérni. Erre jó lehetőség az elektronikus orvosemlékeztető alkalmazása, megfelelő
protokolok kidolgozása, segédeszközök biztosítása. Népegészségügyi, populációs
szintű program implementálása nem indokolt.

•

Hyperlipidaemia/Hypercholesterinaemia: A zsírsavak kóros szintje fokozza a
cardiovascularis kockázatot, de ez leginkább több kockázati tényező együttes
jelenléte esetén igaz. Önmagában kicsi a magyarázó ereje, nagyon sok
cardiovascularis betegnek alacsony a lipidszinjte. A vérzsírok szintjének szűrése
csak komplex kockázati besorolás részeként lehet indokolt egyénre szabva,
szervezett kampányszerű szűréseknek nincs létjogosultsága.

•

Diabetes: A kettes típusú cukorbetegség szűrése szervezett formában nem tűnik
hatásosnak az evidenciák alapján, vagy legalábbis erős evidenciák nem támasztják
alá a hatásosságot. A magas kockázatú (hypertoniás, idős) betegek esetében szóba
kerül a szűrés, azonban a hatásosság nincs alátámasztva populációs szintű
randomizált klinikai vizsgálatok által. Logikailag alátámasztható a szűrés
létjogosultsága pusztán abból a tényből kiindulva, hogy a hosszan tünetmentes
betegség látens szakaszában elkezdenek kialakulni a szövődmények, azonban ezt a
logikai utat a gyakorlatban kellene alátámasztani nagy elemszámú vizsgálatokkal.
Úgy tűnik, hogy a szűrésre minél egyszerűbb és lehetőleg egylépéses technikákat
kell alkalmazni, mert a többkörös (vércukor, oGTT) tesztek lakossági elfogadottsága,
így a várható részvételi arány alacsony.
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4.1.10 Osteoporosis
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Az irodalom áttekintéséből is látható, hogy heves viták övezik az osteoporosis szűrésének
kérdését. Ezeket a vitákat egyértelműen nem lehet lezárni, hiszen komplex populációs
szintű randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre, melyek
alátámasztanák a densitometria és a pozitív esetek kezelése hatására bekövetkező
egészségnyereséget és költséghatékonyságot. Ezektől a vizsgálatoktól lehetne várni, hogy
pontosan definiálják a densitometria eredménye és a csontörés kockázata közötti
összefüggést, illetve a terápia hatásosságát a kiszűrt esetekben. Ameddig nincsenek ilyen
evidenciák, addig az osteoporosis szervezett és átfogó szűrőprogramjai densitometriás
vizsgálattal nem javasoltak. A családorvosi gyakorlatban követhető a nemzetközi ajánlások
által vázolt algoritmus, mely szerint a 65 év feletti postmenopausalis nők, a 65 év alatti
fokozott kockázatnak kitett 65 év alatti nők, és a premenopausalis nők és férfiak fokozott
csontfragilitással küldendők densitometriás vizsgálatra.

4.2

Szűrési ajánlások a nemzetek feletti szinten (WHO, EU)

Ebben az alfejezetben röviden áttekintjük a szűrésekkel kapcsolatos nemzetek feletti
ajánlásokat, a következő alfejezet pedig a fejlett országok és néhány közepesen fejlett
ország szűrési gyakorlatát vázolja fel.
A szűréssel kapcsolatos nemzetközi ajánlások közül részletesen a WHO ajánlásait mutatjuk
be, az EU ajánlásaival tömören foglalkozunk.
4.2.1

A WHO ajánlásai

A tanulmányban vizsgált szűrésekkel nemzetközi szinten elsősorban a World Health
Organization (WHO), illetve annak tagszervezetei foglalkoznak. A szervezet által végzett
elemzések is felölelik az evidenciák értékelését, ami alapján a szűrés bevezetésére, a
célcsoport meghatározására és az alkalmazott módszerre ajánlásokat fogalmaznak meg, de
ezen túlmenően a szűrési programok kialakítására és megszervezésére is adnak
közpolitikai és szervezési típusú javaslatokat. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a WHOvizsgálatok fókusza miatt az elemzések sok esetben a fejlődő világ országaira (ún. lowincome countries – alacsony jövedelmű országok) vonatkoznak, és az ajánlásokat többnyire
az egyes országok jövedelmi helyzetét figyelembe véve fogalmazzák meg, vagyis a
nemzetközi szervezet által fontosnak tartott teendők különböznek az alacsony, a közepes
és a magas jövedelmű országok esetében: míg az alacsony jövedelmű országok esetében
az első számú prioritás a fertőző betegségek megelőzése és szűrése, addig a fejlett
országokban a krónikus betegségek prevenciója kap nagy hangsúlyt. Magyarország mint az
Európai Unió tagállama esetében a közepes, illetve egyre inkább a magas jövedelmű
országok számára megfogalmazott ajánlások számítanak relevánsnak: a krónikus
betegségek előfordulási gyakoriságai, a társadalmi-gazdasági tendenciák és az
egészségügyi rendszer fejlettsége alapján hazánkban is ugyanazok a szűrések számítanak
költséghatékonynak, amelyek a többi fejlett országban.
A továbbiakban az egyes kiemelt betegségcsoportok és szűrések esetében ismertetjük a
WHO főbb megállapításait és ajánlásait. A WHO a tanulmányban tárgyalt szűrések közül a
daganatok szűrésével foglalkozik legrészletesebben.
4.2.1.1 Daganatok szűrése
A WHO a „Cancer control programme” keretében kiemelten foglalkozik a daganatos
betegségek megelőzésével és kezelésével; a WHO részeként működik az International
Agency for Research on Cancer (IARC) is.
2005 májusában az 58. World Health Assembly határozatot fogadott el a tumoros
megbetegedések megelőzéséről és gyógyításáról (WHA 58.22 sz. határozat; WHO, 2005).
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A határozat többek között kiemeli, hogy a tumoros megbetegedések sok esetben
gyógyíthatóak, feltéve, hogy időben felismerik azokat. A határozat arra ösztönzi a
tagállamokat, hogy
•

a társadalmi-gazdasági kontextusnak és lehetőségeknek megfelelő, evidenciákon
alapuló, szisztematikus stratégiát alakítsanak ki a daganatos megbetegedések
megelőzésére, korai felismerésére, diagnosztikájára, kezelésére, rehabilitációjára és
palliativ terápiájára, és értékeljék is e programok bevezetésének hatásait;

•

oly módon integrálják a nemzeti rákkontrollprogramokat az egészségügyi rendszerbe,
hogy rövid, közép- és hosszú távon mérhető, eredmény- (outcome) orientált célokat
tűzzenek ki […];

•

olyan politikákat alakítsanak ki, amelyek fenntartják és erősítik a diagnosztika és az
ellátás technikai hátterét […];

•

kapjon prioritást a rák megelőzésével, korai felismerésével kapcsolatos kutatások
végzése is […];

•

olyan megközelítést alkalmazzanak a rákkontrollprogram tervezési, implementációs és
értékelési fázisaiban, amely bevonja a kulcsfontosságú érintetteket, a kormányzati, civil
és közösségi szervezeteket, köztük a betegeket és családjaikat képviselőket is;

•

biztosítsanak hozzáférést a megelőzési, diagnosztikai és ellátási lehetőségekről szóló
információkhoz […];

•

rendszeres időközönként értékeljék a megelőzési és rákkontrollprogram teljesítményét,
és ezáltal javítsák a programok hatékonyságát és eredményességét. […]

A határozat arra is felszólítja a WHO-t, hogy biztosítson segítséget a tagállamok ilyen irányú
programjainak megvalósításához azáltal, hogy az egyes országok tapasztalatait összegyűjti,
rendszerezi és elérhetővé teszi, illetve technikai segítséget nyújt a nemzeti stratégiák
kialakításához. Kiemelt célként jelenik meg az is, hogy a WHO járuljon hozzá a rákos
megbetegedések korai felismerését szolgáló ajánlások megalkotásához, különös tekintettel
a javasolt célcsoportok meghatározására és elérésük módjára.
A WHO szisztematikusan összegyűjtött ajánlásait, irányelveit egy kötetben is megjelentette,
melynek címe: National cancer control programmes – Policies and managerial guidelines
(Nemzeti rákkontrollprogramok – Politikák és irányítási irányelvek; WHO, 2002). Mind a
fentebb említett határozatnak, mind ennek az irányelvgyűjteménynek fontos alapelve, hogy
a daganatos betegségekkel szembeni küzdelmet olyan komplex feladatnak tekinti,
amelynek túl kell mutatnia a gyógyításon, és mindenképpen ki kell terjednie a megelőzésre
és a szűrésre is. A továbbiakban a szűrésre vonatkozó legfontosabb ajánlásokat
összegezzük.
Általános alapelvek
A WHO álláspontja szerint csak abban az esetben érdemes szűrési programokat indítani,
ha azok hatásossága bizonyított; a szükséges erőforrások (pl. munkatársak, berendezések)
elégségesek a célcsoport közel teljes lefedéséhez; a diagnosztikai, ellátási és utógondozási
intézményhálózat kiépült; és a betegség prevalenciája elegendően magas ahhoz, hogy
igazolja a szűrés költségeit és egyéb ráfordításait. Ezen álláspont alapján jelenleg csupán a
mellrákszűrés és méhnyakrákszűrés szükségessége igazolt, mégpedig a 35 év feletti nők
esetében a méhnyakrákszűrés, és az 50 év feletti nők esetében a mellrákszűrés
tekintetében (WHO, 2002:xiv). A csak egy magas kockázatú célcsoportra fókuszáló
szűrések nehezen igazolhatók, amennyiben a célcsoport a teljes populációnak csak igen
csekély hányadát teszik ki (WHO, 2002:58).
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A WHO felhívja a figyelmet a szakértő programmenedzsment szükségességére, amely
képes a prioritások kijelölésére, az erőforrás-tervezésre, illetve a felhasználásra kerülő
erőforrások koordinálására a programcéloknak megfelelően. Utóbbihoz szervesen
kapcsolódik a monitorozás is. A programok megvalósítása történhet több lépcsőben,
amelyek mindegyikéhez világos teljesítménycélok kapcsolódnak. Ezek egyúttal bázisként
szolgálnak a követő szakaszokhoz.
A WHO szerint a nemzeti rákkontrollprogramokat és azok eredményeit (outcome)
folyamatosan monitorozni kell. A monitorozás célja annak nyomon követése, hogy a
program rendben zajlik-e, eléri-e a célpopulációt és megfelel-e a finanszírozó elvárásainak.
Az outcome-indikátorok a betegek életminőségére, a betegségek újbóli előfordulásának
arányára, a tünetmentes túlélés arányára, a teljes túlélési arányra, az incidenciára és a
mortalitásra vonatkozhatnak. A monitorozáshoz megfelelő információs rendszerekre van
szükség (WHO, 2002:58).
A WHO szerint egy szűrés akkor lehet sikeres, ha
•

a megcélzott betegség egy gyakori rákforma, magas kapcsolódó morbiditással és
mortalitással;

•

létezik megfelelő kezelési forma a morbiditás és a mortalitás csökkentésére

•

a szűrési eljárások biztonságosak, elfogadhatók és relatíve alacsony fajlagos költségűek
(WHO, 2002:58).

Kapcsolódó feltétel (és egyben sikerkritérium), hogy konszenzus alakuljon ki a szűrési
gyakoriság, a célcsoport életkor szerinti meghatározása, a minőségbiztosítási rendszerek, a
kezelésbe utalási rendszerek, valamint az információs rendszerek vonatkozásában (WHO,
2002:58). A non-compliance felismerése és csökkentése úgyszintén elengedhetetlen.
Ajánlások a közepes jövedelmű (middle-income) országok számára
A WHO megítélése szerint a közepes jövedelmű országokra a városi népesség magas
aránya, és a 60 év feletti várható élettartam jellemző. A rák az egyik legjellemzőbb halálok,
a kockázati faktorok között a dohányzása, az étrend, a fertőzések és a munkahelyi
carcinogén tényezők szetepelnek. A rákszűréssel és a kezeléssel kapcsolatos
infrastrukturális és informatikai erőforrások rendelkezésre állnak, de mennyiségük,
minőségük és/vagy hozzáférhetőségük korlátozott. A programmenedzsmentben
hiányosságok tapasztalhatók, a programszelekció a korai felismerés helyett a kezelési
szükségletet generáló programoknak kedvez.
A primer prevenció elsődleges eszközei a dohányzás és az alkoholfogyasztás
megfékezése, illetve az egészséges életmód és étrend elterjesztése. A munkahelyi
carcinogén tényezők (pl. human papillomavirus) kontrollálása kiemelten fontos. A
rákkontrollprogramok fókuszában a méhnyakrákszűrés áll, az egyéb szűréstípusok
általános használata nem tűnik indokoltnak. A klinikai ellátásban a kezelhető rákfajtákra kell
összpontosítani. A radioterápia és kemoterápia alkalmazása specializált központokban
javasolt (WHO, 2002:xxi-xxii).
Ajánlások a magas jövedelmű (high-income) országok számára
A magas jövedelmű országok esetében az egészségügyi erőforrás-ellátottság magas, a
várható élettartam 70 év fölötti, és a rák meghatározó halálok mind a férfiak, mind a nők
tekintetében. A rákkontroll számos eleme megtalálható, de ezek nem feltétlenül integráltak
egy átfogó nemzeti rendszerbe. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés regionálisan
különböző. Az átfogó egészségfejlesztési programok más szektorokkal együttműködésben
indítandók. Szűrési programokat a méhnyakrákszűrésre és a mellrákszűrésre vonatkozóan
érdemes indítani. A monitorozás lehetőséget ad a megbetegedések jellemző formáiban
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bekövetkező változások és a szolgáltatásnyújtás gyenge pontjainak feltérképezéséhez
(WHO, 2002:xxii-xxiii).
WHO-ajánlások a különböző rákfajták szűrésével kapcsolatban
A WHO a különböző rákfajták szűrésével kapcsolatban a következő ajánlásokat fogalmazza
meg:
•

Méhnyakrákszűrés. A WHO ajánlása szerint az alacsony jövedelmű országoknak arra
kell törekedniük, hogy minden nőt élete során legalább egy alkalommal, 35 és 40 éves
kora között megszűrjenek. Ha a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, a szűrési
gyakoriság tíz-, majd ötévenkéntire növelhető a 35 és 55 év közötti nők tekintetében. Ha
ez a célkitűzés teljesült, a szűrés kiterjeszthető lefelé, a 25 éves és annál idősebb
korosztályra.
A nemzeti méhnyakrákszűrési programokban – ha a szükséges laboratóriumok
rendelkezésre állnak – a kezdetben kitűzendő cél a 35 és 40 év közötti nők egyszeri
átszűrése. Amennyiben a 35 és 40 év közötti nők 80%-át átszűrték, a szűrés
kiterjeszthető a 30 és 60 év közötti nőkre, először 10 éves, majd – ha az erőforrások
megengedik – 5 éves szűrési gyakorisággal. Kritikus fontosságú a laboratóriumi tesztek
minőségének és a célpopuláció compliance-jének javítása. Ezek hiányát a szűrés
kiterjesztése a fiatalabb korosztályokra nem tudja ellensúlyozni.
A HPV DNS teszttel kapcsolatban a WHO álláspontja az, hogy a nemzeti szűrési
programokban egyelőre nem adottak a rutinjellegű alkalmazás feltételei. Ezzel együtt az
olyan közepes jövedelmű országokban, ahol a cytologiai szűrés hatása nem
kimutatható, a HPV DNS alkalmas lehet elsődleges szűrési eljárásként (WHO, 2002:6062).

•

Mellrákszűrés. Az evidenciák jelenlegi szintje mellett a WHO úgy véli, hogy a nemzeti
mellrákszűrési programokban nem célszerű az emlő önvizsgálatát és a fizikai vizsgálatot
előtérbe helyezni. Ehelyett a mellrák korai felismerésére kell törekedni azon 40 és 69 év
közötti nők körében, akik emlővizsgálati vagy bármely egyéb célból egészségügyi
intézményekbe látogatnak; utóbbiak esetében úgy, hogy az emlővizsgálatot kifejezetten
felajánlják számukra. Ha a mammográfiás eljárás elérhető, elsődleges prioritás ennek
felhasználása diagnosztikai célra, különösen azon nők körében, akik az önvizsgálat
során bármiféle abnormitásra bukkantak. A mammográfia szűrésre alapesetben akkor
használható, ha az erőforrások adottak az 50 év feletti nők legalább 70%-os arányú
átszűrésére. A prioritások kijelölésekor figyelembe kell venni, hogy a mellrákszűrés
hatásossága
elmarad
a
cytologiai
méhnyakrákszűrés
hatásosságától:
hüvelykujjszabályként az mondható, hogy a mellrákszűrés akkor fog a
méhnyakrákszűréssel egyező mértékű csökkenést okozni a mortalitásban, ha szűrés
hiányában a mellrák-halálozás háromszorosa a méhnyakrák-halálozásnak (WHO,
2002:62-63).

•

Colorectalis rák. A sigmoidoscopiás és a FOBT tesztek kapcsán eddig felgyülemlett
evidenciákra (Selby et al., 1992; Newcomb et al., 1992, ill. Mandel et al., 1993; Mandel
et al., 1999; Hardcastle et al., 1996; Kronborg et al., 1996). hivatkozva a WHO azon az
állásponton van, hogy 1) a sigmoidoscopia kapcsán egyelőre nincs elegendő evidencia
a szűrési eljárás hatásosságával kapcsolatban, 2) a FOBT esetében a kétévenkénti
szűrés 10 év átmeneti időszak után a halálozási arány 20%-os csökkenését
eredményezheti, az évenkénti szűrés pedig ennél is nagyobb arányú
mortalitáscsökkenéshez vezethet. Ennek azonban feltétele a magas szintű compliance,
amelynek hiányában az elérhető eredmények jóval szerényebbek, és nem mérhetők
össze a szűrési program költségeivel (WHO, 2002:62-63).
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•

Szájrák. A szájüreg vizuális inspekciója azon országokban ajánlható, ahol a szájrák
incidenciája magas. A vizuális inspekció előnye, hogy elvégzéséhez nem szükséges
orvosi személyzet, és így is észrevehetők a szájrák precursorainak tekinthető szájüregi
sérülések (WHO, 1984). A WHO rámutat a tükör segítségével történő önvizsgálat
fontosságára, ám kiemeli, hogy a korai felismerés segít a mortalitás csökkenésében
(WHO, 2002:64-65).

•

Prostatarák. A WHO álláspontja szerint a rectalis digitalis vizsgálat nem kellőképp
szenzitív, a PSA és a rectalis ultrahang kapcsán pedig nincsen elegendő bizonyíték
arra, hogy ezek az eljárások segítenek a mortalitás csökkentésében. A
prosztatarákszűrés hatásosságát csökkenti a látens időskori prosztatarák gyakorisága,
illetve a prosztatarák-kezelési eljárások radikalitása miatti nem elhanyagolható
morbiditási és mortalitási arány. Emiatt egyértelmű ajánlás egyelőre nem adható (WHO,
2002:64).

•

Egyéb ráktípusok. A WHO mind a gyomorrák, mind a tüdőrák szűrésével kapcsolatban
egyelőre szkeptikus álláspontra helyezkedik, azon megfontolásból, hogy előbbi
esetében a technológia drága, és még nincsenek megbízható evidenciák, a
tüdőrákszűrés hatásossága pedig az eddigi evidenciák alapján nem kimutatható. A
bőrrák szűrésével kapcsolatban a WHO a naevusok önvizsgálatát (öninspekció) említi
célszerű eljárásként (WHO, 2002:65-66).

A rákszűrési programok monitoringja
A szűrési program teljesítményének monitorozását fontos szempontnak tartja a WHO. A
tumoros megbetegedések incidenciájának, illetve a mortalitásnak és a szűrés
kiterjedtségének összefüggését idősoros elemzésekkel kell vizsgálni: a szűrési programok
eredményességét – a szűrés típusától függően – végső soron az incidencia, illetve a
mortalitás csökkenése jelzi. (A méhnyak- és szájrák esetében az incidencia, a mellrák
esetében a mortalitás csökkenése lehet cél.) (WHO, 2002:160).
A WHO az alábbi mutatókat (és célértékeket) társítja a rákkontroll programok szűrési
eleméhez:
•

A célcsoportba tartozó személyek legalább 80%-a legalább egyszer részt vett (vegyen
részt) a szűrővizsgálaton.

•

A rákos megbetegedések legalább 30%-át a szűrés vagy a korai felismerés
rendszerében fedezik fel (5 éven belül elérendő célkitűzés).

•

Az előrehaladott állapotban lévő rákos megbetegedések száma legalább 30%-kal
csökken (10 éven belül elérendő célkitűzés).

•

A mortalitás legalább 15%-kal csökken (15-20 éven belül elérendő célkitűzés; WHO,
2002:154).

A program eredményességének mérését támogatja az is, ha a szűrési eredményeket
rögzítő adatbázis és a nemzeti rákregiszter között adatkapcsolat van: ezáltal
meghatározható, hogy a negatív szűrési eredményt követően, adott időintervallumon belül a
megszűrt populációnak mekkora hányadában alakul ki tumoros megbetegedés – az
„intervallumrákok” előfordulási aránya jól jelzi a szűrési program érzékenységét (sensitivity).
(WHO, 2002:161)
A ‘közbülső végpontok’ használatát akkor javasolja a WHO, amikor a program bizonyítottan
hatásos. Az onkológiai nyilvántartásokból származtatott statisztikák a következők:
•

az intervallumrákok gyakorisága;

•

a szűrés révén felfedezett rákok méret és stádium szerinti megoszlása
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•

az előrehaladott rákok incidenciája (összevetve a szűrés nélküli időszakkal; WHO,
2002:161)

Európai WHO-értékelés
Az európai rákellenes program előrehaladásáról 2003 novemberében rendezett
tanácskozást a WHO, ennek összefoglalójából érdemes néhány megállapítást idézni (WHO,
2004).
A tumoros megbetegedések okozta halálozásban a tüdőrák áll az első helyen: elsődleges
cél ezért a dohányzás visszaszorítása. A túlsúlyosok számának csökkentése, az
egészséges táplálkozás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása szintén cél kell legyen
(WHO, 2004:1).
A tudományos bizonyítékok alapján három ráktípus szűrését tartják indokoltnak: a méhnyak, a mell- és a colorectalis rák szűrését. A nemzeti protokollok kialakítása nemcsak a
felismerés és a kezelés szempontjából fontos, hanem a szűrővizsgálatokhoz való egyenlő
hozzáférés eszközének is kell tekinteni: a szűrőprogram hatékonyságát növeli, ha ahhoz
valamennyi társadalmi csoport ténylegesen is hozzá tud férni (WHO, 2004:1).
A jelentés megállapítja, hogy a rákkontrollprogramok megvalósítása Európa valamennyi
országában kívánnivalókat hagy maga után. A stratégiák implementálásában késések
fordulnak elő (elsősorban a megelőzés és a palliativ ellátás területén); a diagnózisok sok
esetben későn születnek meg; a szűrés minőségbiztosítása, monitoringja gyenge lábakon
áll; az indikátorrendszerek fejlesztésre szorulnak (WHO, 2004:2).
Az összefoglaló az alábbi irányelveket fogalmazza meg (WHO, 2004:11-12):
•

A szűrési rendszert kellőképpen integrálni kell az egészségügyi ellátórendszerbe.

•

A részvételi arányt a kistérségi adatokat is figyelembe véve kell monitorozni.

•

A nehezen elérhető populáció mozgósítására nagy hangsúlyt kell fektetni: a méhnyakrák
esetében például az ellátórendszerrel csak ritkán kapcsolatba kerülő, alsóbb társadalmi
rétegekbe tartozók nők számítanak a legveszélyeztetettebbnek, így az ő mozgósításuk a
kulcsa a program eredményességének és költséghatékonyságának.

•

A szervezett programok költséghatékonyabbak, mint az opportunisztikus szűrés.

•

A lakosság felvilágosítását is a program részévé kell tenni, és a tömegtájékoztatási
eszközök helyett inkább a helyi közösségekre, helyi kezdeményezésekre kell
támaszkodni.

•

A szolgáltatói érdekből eredő (pl. a CT- vagy PET-használat kiterjesztésével
kapcsolatos) nyomásnak ellen kell tudni állni, és a szűrőprogramokat, illetve a szűréshez
használt technológiákat csak egészség-gazdaságtani elemzések alapján szabad
bevezetni.

Összességében az alábbi legfontosabb tennivalókat fogalmazza meg a dokumentum a
szűrési programok kialakításához (WHO, 2004:12-13):
•

Az EU-ajánlások bevezetése és beillesztésük a nemzeti irányelvek rendszerébe

•

A szűrések időintervallumának megtervezése és tudatosítása

•

A méltányos hozzáférés biztosítása

•

Anyagi ösztönzők biztosítása azok számára, akiknek nehezére esik a szűrésen való
részvétel

•

Annak garantálása, hogy a biztosítási programok kiterjednek az elfogadott szűrések
körére
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•

Támogatás nyújtása (információ, tanácsadás) a szűrésen részt vettek számára

•

A szűrésen résztvevők teljes körű informálása személyre szabott módszerek
alkalmazásával

•

A tesztek és kezelések minőségbiztosítása, különös tekintettel a diagnosztikai tesztekre

•

Világos protokollok biztosítása az utókövetés, a diagnózis és a kezelés fázisaira

•

A kezelés hozzáférhetőségéről szóló információk terjesztése

•

Egységes onkológiai nyilvántartás és outcome-indikátorok

•

Multidiszciplináris megközelítés

•

A szakmai közösségek elérése és megfelelő tréning biztosítása

•

Képzett programkoordinátor biztosítása

•

A szűrés előnyeinek és kockázatainak nyilvános ismertetése

•

A programok tervezése, irányítása és monitorozása

4.2.1.2 Magas vérnyomás szűrése (cardiovascularis szűrések)
A cardiovascularis megbetegedések megelőzésében mind az életmódbeli változtatások,
mind a vérnyomáscsökkentő szerek fontos szerepet játszanak. A szűrővizsgálatokon
elsődleges szerepe a vérnyomás mérésének lehet, de mint arra a WHO-irányelvek (WHO–
ISH, 2003) is rámutatnak, a vérnyomás önmagában nem elégséges a kockázati szint
megítéléséhez. Szükséges tehát egyéb kockázati tényezők figyelembevétele, amelyek
között élettani és életmódbeli tényezők egyaránt szerepelnek:
Kockázati tényezők
Systolés
és
vérnyomás szintje
55 évnél
(férfiak)

idősebb

diastolés
életkor

65 évnél idősebb életkor (nők)
Dohányzás
Teljes koleszterin > 6.1 mmol/l
(240
mg/dl)
vagy
LDL
koleszterin > 4.0 mmol/l (160
mg/dl)

Kapcsolódó klinikai
kondíciók

Célszervkárosodás
Balkamra-hypertrophia
vagy echocardiogram)

(EKG

Microalbuminuria (20 – 300
mg/nap)

Diabetes
Cerebrovascularis
megbetegedés
Renalis megbetegedés

Atheroscleroticus
plaque
radiológiai vagy ultrahangos
bizonyítéka
(aorta,
carotis,
coronaria, arteria femoralis)
Hypertensiv retinopathia
vagy IV stádium)

(III

HDL koleszterin férfiaknál < 1,0
mmol/l (40 mg/dl), nőknél < 1,2
mmol/l (45 mg/dl)
Közvetlen rokonoknál 50 éves
életkor előtti cardiovascularis
megbetegedés
Obesitas, fizikai inaktivitás
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Az egyes kockázati faktorokat – illetve ezek kombinációit – ezek után kockázati
besorolással kell ellátni:
Vérnyomás (mmHg)
Egyéb kockázati
tényezők vagy
kórtörténet

1. szint (SBP 140 –
159 vagy DBP 90 – 99)

2. szint (SBP 160 –
179 vagy DBP 100 –
109)

3. szint (SBP > 180
vagy DBP > 100)

Nincs egyéb kockázati
faktor

Alacsony kockázat

Közepes kockázat

Magas kockázat

1 vagy 2 egyéb
kockázati faktor

Közepes kockázat

Közepes kockázat

Magas kockázat

3 vagy több kockázati
faktor,
célszervkárosodás
vagy kapcsolódó
klinikai kondíció

Magas kockázat

Magas kockázat

Magas kockázat

SBP: systolés vérnyomás, DBP: diastolés vérnyomás

A kockázati besorolások azt jelentik, hogy súlyos cardiovascularis betegség (stroke vagy
myocardialis infarktus) következő 10 éven belüli kialakulásának esélye
•

az alacsony kockázatú csoport esetében 15%-nál kisebb;

•

a közepes kockázatú csoport esetében 15-20%;

•

a magas kockázatú csoport esetében 20%-nál nagyobb.

Az irányelv szerint már 140/90-es vérnyomás felett, az alacsony kockázatú csoportnál is
javasolt vérnyomáscsökkentő szerek alkalmazása. A források korlátozottsága esetén a
kezelést először a magas, majd a közepes, végül az alacsony kockázatú populációra kell
kiterjeszteni.
A magas vérnyomás következményeinek a csökkentésében az életmódbeli
változtatásoknak (a testtömeg csökkentése túlsúly esetén; testmozgás; az
alkoholfogyasztás visszafogása; helyes táplálkozás több zöldséggel és gyümölccsel,
kevesebb zsírral; a nátriumsó bevitelének csökkentése és a káliumsó bevitelének növelése)
egyértelműen pozitív hatásuk van.
A vérnyomás mérésére jellemzően az opportunisztikus szűrések keretében van lehetőség,
azaz akkor, amikor a beteg felkeresi háziorvosát. A háziorvosi rendelőben végzett
vérnyomásmérés szükségszerűen pontatlanabb, mint a klinikai körülmények között végzett
(24 órás) mérés, ezért a pontosság növelése érdekében legalább két mérési eredményt kell
figyelembe venni.

4.2.1.3 Csontritkulás szűrése
A WHO a csontritkulás szűrését rutinszerűen nem javasolja a menopausát követően: a
csontdensitometria (BMD) szenzitivitása és specifitása ugyanis alacsony (WHO, 2003:132),
továbbá a diagnózist követő kezelésben is kicsi a részvételi hajlandóság (WHO, 2003:133),
így ez a szűrés nem számít költséghatékonynak. Az 50 évnél jóval idősebbek esetében a
WHO elképzelhetőnek tartja, hogy a szűrés költséghatékony lehet. (Mivel a csonttörés
valószínűsége az életkorral arányosan nagy mértékben nő, bizonyos kor felett már a szűrés
nélküli – D-vitaminos – kezelés is megtakarítást eredményezhet.) A szervezett szűrés
problémái miatt a WHO csak az opportunisztikus szűrést ajánlja: a kockázati tényezők
alapján azonosított betegek esetében érdemes elvégezni a csontsűrűségmérést (WHO,
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2003:135). Megjegyzik, hogy a szűrés költséghatékonysága egyértelműen nő akkor, ha az
adott országban a későbbi törések kezelése drágább. Mindemellett ismertetik azt az
amerikai ajánlást is, amely szerint 65 év felett minden nő, a menopausát követően pedig a
kockázati tényezők alapján veszélyeztetett nők esetében javasolják a szűrés elvégzését.

4.2.1.4 Diabetes szűrése
A WHO a II. típusú diabetes szervezett szűrésével kapcsolatban – a jelenleg elérhető, 2003as dokumentumok alapján – nagyon óvatosan fogalmaz: nem ajánlja, de nem is ellenzi azt
(WHO, 2003b). Mivel a gyakorlatban előfordulnak példák mind a szervezett szűrés
kivitelezésére, mind az opportunisztikus szűrésre, ezek tapasztalatainak a feldolgozását
sürgeti a szervezet. Megjegyzendő, hogy a WHO 2006 végéig tervezi befejezni ajánlásának
felülvizsgálatát, és ekkor új összefoglalót fog kiadni.
Az opportunisztikus szűrés esetében a WHO lehetségesnek tartja, hogy az hatékony
legyen: ez esetben az egészségügyi ellátórendszert más okból felkereső emberek esetében
akkor lehet igazolható, ha
•

a vizsgálat okát megfelelően elmagyarázzák;

•

az egészségügyi rendszer rendelkezik a megfelelő kapacitással a kiszűrtek ellátására;

•

a kellő szenzitivitású és specificitású tesztelési módszerek rendelkezésre állnak;

•

a pozitív, illetve negatív szűrési eredményeket mutató egyének pszichológiai és szociális
szükségletei kielégíthetők;

•

az egészségügyi ellátórendszer hatékony megelőző stratégiával rendelkezik a magas
kockázatú csoportba sorolt egyének számára.

A véletlenszerű szűrés („haphazard screening”, azaz a mindenféle szelekció nélkül, pl. egy
szupermarketbe belátogató emberek körében végzett szűrés) nem ajánlott.

4.2.2

Az Európai Unió ajánlásai

Az Európai Unió a rákszűrések esetében jutott el abba a stádiumba, hogy a tagországok
számára ajánlást bocsásson ki. A csontritkulás szűrését egy akcióprogram keretében
vizsgálja. A magas vérnyomás és a diabetes esetében az európai monitoringrendszer
kiépítésén van a hangsúly.

4.2.2.1 Rákszűrések
Az Európai Unió Tanácsa – a Bizottság előterjesztésére és a Parlament támogatása mellett
– 2003. december 2-án ajánlást bocsátott ki a rákszűrésről a tagállamok számára. (EU,
2003) Az ajánlás értelmében az alábbi szűréseket kell a tagállamoknak bevezetniük:
•

méhnyakrák szűrése pap-kenet vételével, 20-30 éves életkortól kezdve;

•

mellrák szűrése mammográfiás vizsgálattal az 50-69 éves nők számára,
mammográfiás vizsgálatokra vonatkozó európai irányelveknek való megfeleléssel;

•

colorectalis rák szűrése FOBT-vizsgálattal az 50-74 éves nők és férfiak számára.

a

A megadott életkori intervallumok minimális ajánlásnak tekintendőek, a nemzeti
sajátosságok tükrében egy-egy tagállam dönthet úgy, hogy ennél szélesebb körre terjeszti
ki a szűrést.
Az ajánlást továbbá azt is tartalmazza, hogy
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•

a résztvevő populációt pontosan tájékoztatni kell az előnyökről és a kockázatokról;

•

gondoskodni kell arról, hogy a kiszűrt populáció ellátása megfelelő legyen (diagnosztika,
kezelés, pszichológusi segítségnyújtás, gondozás);

•

a megfelelő szervezeti megoldás és minőségbiztosítás megteremtéséhez a szükséges
anyagi és humán erőforrások biztosítva legyenek;

•

a szűrési program bevezetése a nemzeti vagy regionális adottságokat és lehetőségeket
figyelembe véve, evidenciákon alapulva történjen;

•

megfelelő behívási/visszahívási rendszert állítsanak fel;

•

a szűrések során keletkező személyes adatok védelméről gondoskodjanak.

A szűrési adatok regisztrációjával és kezelésével kapcsolatban az alábbiakat rögzíti az
ajánlás:
•

olyan központi adatbázis felállítása szükséges, amely lehetővé teszi a szervezett szűrési
programok lebonyolítását;

•

olyan behívási/visszahívási rendszerre van szükség, amely segítségével valamennyi, a
megcélzott populációba tartozó személy elérése (behívása) biztosítható;

•

a szűrések megtörténtéről és eredményéről, valamint a végső diagnózisról keletkező
adatokat gyűjteni és értékelni kell.

Az ajánlás kiemelten kezeli a szűrési programok monitoringját:
•

a szervezett szűrések folyamatára és eredményességére (outcome) vonatkozó adatokat
rendszeresen mérni kell, és ezeket az adatokat a közösség, valamint a szűrésben
résztvevő személyzet számára elérhetővé kell tenni;

•

a szűrésekről a „European Network of Cancer Registries” standardjainak megfelelő – a
törvényi előírások betartását és a személyes adatok védelmét biztosító – nyilvántartást
kell vezetni;

•

a szűrési programra rendszeres időközönként monitoringot kell végezni.

Az ajánlás megvalósulásáról a tagországoknak a Bizottság részére beszámolót kell
küldeniük három éven belül (azaz 2006 végéig), amelyekből a Bizottság a megvalósulást
értékelő és adott esetben további intézkedéseket javasló jelentést állít össze 2007-ben.

4.2.2.2 A csontritkulás szűrése
Az 1998-as „Report on Osteoporosis in the European Community – Action for Prevention” c.
bizottsági jelentés (EU, 1998) az osteoporosis felderítését és kezelését az Unió egyik
egészségügyi prioritásává tette. A megfogalmazott ajánlások között szerepelt többek között
az is, hogy az idősebb nők körében végzett szervezett szűrések költséghatékonyságát
vizsgálni kell. Egy 2001-ben készített értékelés arra a megállapításra jutott, hogy a program
előrehaladását újabb eszközökkel kell támogatni; ennek eredményeképpen jelent meg
2003-ban egy újabb akcióterv (EU, 2003b), de az akcióterv alapján EU-szintű ajánlás a mai
napig nem született, mert időközben a csontritkulás hatásosságával kapcsolatban kételyek
merültek fel.

4.3

A fejlett országok szűrési gyakorlata

A fejlett országok közül az USA, illetve az európai országok szűrési gyakorlatát vizsgáljuk.
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4.3.1

Amerikai Egyesült Államok (USA)

Az egyéb külföldi ajánlások közül az egyesült államokbeli értékeléseket érdemes kiemelni. A
szövetségi szintű jogszabályok kialakítása és a koordináció jellemzően az egészségügyi
minisztérium mellett működő Járványügyi és Prevenciós Központ (Department of Health and
Human Services [DHHS], Center for Disease Control and Prevention) felelőssége. A
megvalósítás az egészségszervezők, illetve a helyi szolgáltatók feladata. Az alkalmazandó
szűrésekről szóló ajánlásokat a U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) adja ki. A
tanulmányunkban vizsgált szűrésekre vonatkozó ajánlásokat az alábbi táblázatban
összesítjük.

A U.S. Preventive Services Task Force ajánlásai
Szűrés

F*

Célcsoport

Emlőszűrés
(mammográfia)
Cervixszűrés
(Pap-teszt)

B

40-69

Szűrési
intervallum
1-2 év

A

21-65

3 év

A

50+

1 év
(FOBT)

Colorectalis
(FOBT és/vagy
sigmoidoscopia)
Tüdőszűrés (CT,
röntgen,
köpetcitológia)
Szájrák
Prosztatarák
(PSA, rektális
digitális vizsg.)
Bőrrák
Magas
vérnyomás

Megjegyzés
A bizonyítékok 50-69 év között
erősek, 40-49 között gyengébbek.
Az új technológiák (liquid-based
citológia, komputerizált
rescreening, algorithm based
screening) esetében nem áll
rendelkezésre elégséges
bizonyíték.
A colonoscopia önmagában nem
költséghatékony.

Ajánlás
dátuma
2002
2003

2002

I

2004

I
I

2004
2002

I
A

Lipid anyagcsere
zavar
Diabetes mellitus

A
I

Túlsúly (BMI)
Osteoporosis

B
B

18+

2 év

35+ (ffi);
45+ (nő)

5 év

65+ (nők)

max. 2
évente

A magas vérnyomás kezelése
csökkenti a cardiovascularis
betegségek kockázatát.
20 éves kortól azt, akit egyéb
kockázati faktor veszélyeztet (B).
Magas vérnyomás és
hiperlipidaemia esetén 5 évente
(B).
Fokozott kockázat esetén 60 éves
kortól.

2001
2003
2001
2003
2003
2002

* Az ajánlás fokozata:
A
Egyértelmű bizonyíték van a szűrés mellett.
B
Megfelelő bizonyíték szól a szűrés mellett.
C
Sem a szűrés mellett, sem ellene nincs bizonyíték.
D
A szűrés nem javasolt.
I
Nem áll rendelkezésre elég bizonyíték.
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4.3.2

Európai országok

Az alábbiakban az európai országokban zajló, szervezett népegészségügyi szűrési
programokról adunk körképet. Az adatgyűjtést rendkívüli módon megnehezítette, hogy a
szakirodalomban naprakész adatok az egyes országok gyakorlatáról nem állnak
rendelkezésre, és sok esetben a frissebb cikkek is régebbi, akár a 90-es években megjelent
cikkekben közölt adatokra hivatkoznak. A táblázatokban feltüntettük az egyes információk
forrását is, illetve az adott forrás megjelenésének az időpontját.
A szakirodalmi forrásokon túl – további információk szerzése céljából – a keresést
kiterjesztettük az egyes országok egészségügyi minisztériumaira, technológiaértékelő
irodáira, kutatóintézeteire, szűréssel foglalkozó szervezeteire, illetve egyéb szövetségek és
kutatói hálózatok weblapjaira is; ezen túlmenően internetes keresést is használtunk
(Google).
Összességében azt mondhatjuk, hogy a szűrési programok az emlőrák- és a
méhnyakrákszűrések esetében indultak el, a colorectalis szűrés – habár a fentebb idézett
EU-irányelv ennek bevezetését is javasolja – Angliát kivéve még sehol sem valósult meg a
teljes populációra, jellemzően pilot-projektek zajlanak (és a program Angliában is csak most
indul).
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Méhnyakrákszűrések európai országokban
Ország

Célcsoport kora

Szűrés gyakorisága

Egyéb megjegyzés, megállapítás

Forrás

Az egész országra kiterjedően opportunisztikus,
Vorarberg tartományban szervezett

[1] - 2001

3 év

1999-ben volt az első általános meghívás

[2] - 2006

1 év

1966 óta opportunisztikus, 2004-től két körzetben
szervezett (tervezet)

[3] - 2005

Ausztria

20+

1 év

Belgium

25-64

Csehország

Részvétel
60% (min. 2 szűrésen
megjelent)

Dánia

23-59 (1986 óta)

3 év (45-50 év fölött
75% (23-59, 1997)
néhány megyében 5 év)

A szervezett szűrést fokozatosan, megyénként
vezették be

[3] - 2005;
[4] - 2004

Egyesült
Királyság

20-64

3-5 év (25-49 között: 3
év, 50-64 között: 5 év)

69,7% (3,5 éven belül),
80,3% (utóbbi 5 éven
belül volt vizsgálaton)

1988 óta nemzeti szintű, 2003-ban felülvizsgált
rendszer; meghívásos vagy lehetőség

[3] - 2005

Finnország

30-60 (1993 óta)

5 év

93% (35-64, 1997)

Központi meghívásos program, a meghívás
lefedettsége 1971 óta közel teljes

[3] - 2005;
[4] - 2004

Franciaország

Megyénként szervezett

- Bas-Rhin

25-65

3 év

69% (25-64, 2000)

Levél vagy lehetőség; egyéni részhozzájárulás a
költségekhez

[3] - 2005;
[4] - 2004

- Doubs

25-65

3 év

kevesebb mint 50%
(25-64, 2000)

Levél, kampány; költségek visszatérítése

[3] - 2005;
[4] - 2004

- Isére

25-65

3 év

69% (50-69, 1996)

Személyes behívás; ingyenes

[3] - 2005;
[4] - 2004

Hollandia

30-60 (1996 óta)

5 év

77% (30-60, 1997)

Levélmeghívás

[3] - 2005;
[5] - 2005

Litvánia

30-60 (2001 óta)

5 év

Lehetőség, hirdetés, médiakampány

[4] - 2004

Luxemburg

15+ (1990 óta)

1 év

39% (1999)

Lehetőség

[4] - 2004

Németország

20+

1 év

50% (évente), 80% (3
éven belül) (1996)

Biztosítás keretében: minden biztosítónak
fedeznie kell évi egy szűrővizsgálatot

[4] - 2004;
[6] - 2005

Olaszország

25-64

3 év

53% (25-64, 2000) országos becslés;
Florence 73%, Parma
66%

Regionális alapon szervezett, behívás vagy csak
lehetőség ettől függően; azokban a régiókban,
ahol meghívásos rendszer van, sokkal magasabb
a részvételi arány (kb. 53% vs 70%)

[4] - 2004;
[7] - 1999
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Ország

Célcsoport kora

Szűrés gyakorisága

Katalóniában, 1993 óta, lehetőségként

Forrás
[3] - 2005;
[4] - 2004

20-64

Svájc

Nincs szervezett
szűrés.

Svédország

23-60

3 év (23-50 éves), 5 év
(51-60 éves korban)

82% (23-59, 1997)

Meghívás, lehetőség; a megyék jelentős
részében fizetni kell a szűrésért

[3] - 2005;
[4] - 2004

Szlovénia

20-64 (2002 óta)

3 év

70% (25-64, 2000)

Levél, lehetőség

[4] - 2004

Norvégia

25-69

3 év

70% (25-64, 2000)

Levél, lehetőség

[3] - 2005;
[4] - 2004

Izland

20-69

2 év

76% (25-69, 2000)

Levél, lehetőség

[4] - 2004

"A" ajánlás

[9] - 2003

EU (ajánlás)

N.a.

Egyéb megjegyzés, megállapítás

Spanyolország

Egyesült Államok 21-65
(ajánlás)

3-5 év (2 vizsgálat egy
év szünettel, majd 3
évente 20-34 éves, 5
évente 35-64 éves
korban)

Részvétel

[8] - 2001

Legalább 3 évente

20-30+

[10] 2003

Források:
[1] - 2001

Breitnecker G, Wiener H, Stani J: Cervical Cancer Screening in Austria, in: European Journal of Cancer, 2001Jun; 37(9):1181

[2] - 2006

Scientific Institute of Public Health, Epidemology Unit: Early detection of cervix cancer, http://www.iph.fgov.be/epidemio/epien/PROG2.HTM

[3] - 2005

Trends in Cervical Squamos Cell Carcioma Incidence in 13 European countries, in: Cancer Epidemiol Biomarkers and Prevention; 14(3), March 2005

[4] - 2004

A Anttila, G Ronco, G Clifford, F Bray, M hakama, M Arbyn and E Weiderpass: Cervical cancer screening programmes and policies in 18 European countries. In:
British Journal of Cancer (2004)91, 935-941

[5] - 2005

NHS Cervical Screening Programme - Annual Review 2005

[6] - 2005

Sozialpolitische Informationen, 2005, vol2, http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_667122/DE/Publikationen/SPI-Aktuelle-Ausgabe/SPI-Archiv/SPI-2005/SPI-022005/spi-02-2005-tabelle-frueherkennungs,param=.html__nnn=true

[7] - 1999

Breast and cervical cancer screening: Knowledge, attitudes and behaviour amon… Maria Pavia; Gualtiero Ricciardi; Aida Bianco; Pasquale Pantisano; Elisa
Lang…European Journal of Epidemiology; Apr 1999; 15, 4

[8] - 2001

Somaini B, Schoep M, Bleuer J.: Important principles for cervical cancer screening. Bern: Medical Technology Unit - Swiss Federal Office of Public Health (MTUSFOPH), 2001.

[9] - 2003

U.S. Preventive Services Task Force, 2003

[10] - 2003

Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC)
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Emlőrákszűrések európai országokban
Ország

Célcsoport kora

Sz.
gyak.

Ausztria

50-69

2 év

Belgium

50-69

2 év

Csehország

45-69 (2002 óta)

Részvétel

Egyéb megjegyzés, megállapítás

70% Meghívás; 2006-2008 között Süd-Pannonien régióban; 5 ilyen
(megcélzott) programot terveznek, majd a tapasztalatok alapján országos program

Forrás
[1] - 2005

Meghívás (központi)

[2] - 2006

Morava-Szilézia régión belüli fokozatos kiterjesztés; nincs behívás, a
háziorvosok utalják be a nőket

[3] - 2004

Egyesült Királyság 50-70 (2002/03-ig 50-65) 3 év

Meghívás (53 éves korig)

[4] - 2005

Finnország

50-59 (helyenként 50-69) 2 év

Meghívás

[5] - 2006

Hollandia

50-75 (1998-ig 50-69)

2 év

Írország

50-64

2 év

Luxemburg

50-65 (1992 óta)

2 év

Németország

50-69

2 év

Meghívásos vizsgálat

[9] - 2005

Olaszország

50-69

2 év

Veneto tartomány regionális programja; személyes megkeresés

[3] - 2004

Spanyolország

2 év

Svédország

50-69

2 év

Egyesült Államok
(ajánlás)

>40

1-2 év

EU (ajánlás)

50-69

[6] - 2004

80%
Meghívás (először információs levél és belegyezés, utána meghívás)

[7] - 2006
[8] - 1997

36% (1994)

75,50% Valencia, regionális program
75% Stockholm regionális program
Recommendation B; 50 év fölöttiek esetében erős, 40-50 között
gyengébb a bizonyíték a költséghatékonyságra

[10] - 2002
[3] - 2004;
[10] - 2002
[11] - 2003

[12] - 2003

Források:
[1] - 2005

Mammographie Screening Austria, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wien, 2005
http://www.oebig.at/index.php?set_language=de&cccpage=publikationen_detail&set_z_publikationen=136&set_kategorie_detail_gespeichert=8

[2] - 2006

Scientific Institute of Public Health, Epidemology Unit: Breast cancer, http://www.iph.fgov.be/epidemio/epien/index37.htm

[3] - 2004

Benchmarking Regional Health Management (Ben RHM) Agreement no. SI2.328187 (2001CVG3-514), 2003-2004 http://www.ben-rhm.nrw.de/files/ben-1_final-report.pdf

[4] - 2005

One vision, NHS Breat Screening Programme - Annual Review 2005

[5] - 2006

Marjukka Mäkelä, Ulla Saalasti-Koskinen, Irma Saarenmaa, Ilona Autti-Rämö, and Working Group: The impact of an extension of breast cancer screening. Update of Finohta's report 16/2000.]
2006 http://www.stakes.fi/finohta/raportit/028/r028f.pdf
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[6] - 2004

LEM Duijm, JH Groenewod, FH Jansen, J Frachebound, M van Beek and HJ de Koning: Mammography screemimg in the Netherland in: British Journal of Cancer (2004) 91, 1795-1799

[7] - 2006

BreastCheck program honlapja: http://www.breastcheck.ie/screening/process.html

[8] - 1997

HIGHLIGHTS ON HEALTH IN LUXEMBOURG, WHO, 1997

[9] - 2005

Sozialpolitische Informationen, 2005, vol2, http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_667122/DE/Publikationen/SPI-Aktuelle-Ausgabe/SPI-Archiv/SPI-2005/SPI-02-2005/spi-02-2005-tabellefrueherkennungs,param=.html__nnn=tru

[10] - 2002

European Breast Cancer Center, http://www.ebcn.org/ (2002-es állapot)

[11] - 2003

U.S. Preventive Services Task Force, 2002

[12] - 2003

Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC)
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Az európai összkép alapján a következő összefoglaló megállapításokat tehetjük.
A méhnyakrákszűrés mind az alsó, mind a felső korhatárt illetően vannak eltérések. Az alsó
limit jellemzően 20 és 30 év között mozog, míg a felső 60 és 69 között (de a 60 és a 65 a
jellemzőbb érték). A szűrési gyakoriság jellemzően 3 év; ahol ennél gyakoribb szűrés
szerepel, ott nem behívásos módszerrel szervezik a szűrést, hanem a szűrés lehetőségként
áll a lakosság rendelkezésére (az állam vagy a biztosító finanszírozza a vizsgálatot,
amennyiben valaki megjelenik a szűrésen). Az országok túlnyomó többségében a szűrés
ingyenesen vehető igénybe, mindössze néhány országban kell fizetni (pl. Svédországban),
de úgy tűnik, hogy ez a faktor nem befolyásolja a részvételi hajlandóságot. Figyelemre méltó,
hogy az átszűrtség a bemutatott országokban nagyon kedvező: általában 60%, de sok
esetben 70% feletti értéket mutat; több esetben ott is, ahol nem működik behívásos
rendszer, hanem teljes egészében egyéni döntésen múlik a megjelenés.
Az emlőszűrés esetében az alsó limitet illetően konszenzus van a gyakorlatban: 50 éves kor
felett kezdik a szűrést. A felső határ esetében többféle elv is létezik: 59, 65, 69 és 75 éves
korokig szűrnek a különböző országok. A 2 éves szűrési intervallum is konszenzusosnak
tekinthető, itt egyedül az Egyesült Királyság „lóg ki” a 3 éves értékkel. A szervezésre a
behívásos módszer használata a jellemző.
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5 Hazai helyzetkép a szűrési tevékenységgel kapcsolatban
5.1

Szűrések Magyarországon

Amikor szűrési programok működéséről beszélünk, a szűrések teljes célpopulációra történő
jogszabályi kiterjesztése önmagában még nem jelzi az adott szűrőprogram működésének
sikerességét. Tapasztalatok szerint a szűrés elérhetővé tétele még nem elégséges ahhoz,
hogy az átszűrtségi mutatók kellően magasak legyenek; ennek eléréséhez aktív
kommunikációra van szükség, illetve szervezeti-szervezési megoldásra, amely az
egészségügyi rendszer szereplőit az átszűrtség növelésére ösztönzi.
Először a szűrések jogszabályi hátterét, az alkalmazott indikátorokat, majd ezt követően a
szűréseket működtető intézményrendszert tekintjük át.

5.2

Jogszabályi háttér

A hazai egészségügyi rendszerben végzett – vagy legalábbis előírt – szűrési tevékenységek
témakörében a következő törvényeket és különböző intézmények által kiadott rendeleteket
érdemes megvizsgálni:
•

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

•

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes
szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelettel

•

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról
és a szűrővizsgálatok igazolásáról (és mellékletei)

•

43/1999. Kormányrendelet

•

46/2003. OGY határozat

•

1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

•

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

•

331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet az irányított betegellátási rendszerről

Mivel speciális szűréstípus, e tanulmány keretében nem foglalkozunk az állapotos nőkre
vonatkozó vizsgálatokkal, melyeket a 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet és melléklete határoz
meg, illetve az iskola-egészségügyi ellátással, melyet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
szabályoz.

5.2.1

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

A törvény 3. §-a a következőképpen határozza meg a szűrővizsgálatot: „olyan vizsgálat,
amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató (tünetmentes) személy esetleges
betegségének vagy kórmegelőző állapotának – ideértve a betegségre hajlamosító kockázati
tényezőket is – korai felismerése”. A törvény 81. §-a szerint a „szűrővizsgálatok célja a
lakosság egészségének védelme és az egyén életminőségének, illetve élettartamának
növelése a rejtett betegségek, az egyes betegségeket megelőző kórállapotok, valamint az
arra hajlamosító kockázati tényezők korai - lehetőleg panaszmentes - szakaszban történő
aktív felkutatásával és felismerésével.” Krónikus betegségekre az alábbi feltételek
fennállásával végezhetőek szűrővizsgálatok:
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a) „a szűrt betegség gyakori, illetőleg súlyos egészségkárosító hatású és szűrővizsgálattal
panaszmentes szakaszban kimutatható,
b) a szűrővizsgálat várhatóan eredményes és egyszerűen kivitelezhető,
c) a szűrést követő hatékony terápia alkalmazásának feltételei adottak.” [81. § (2)]
A (4) bekezdés értelmében jogszabály rendelkezhet úgy, hogy a szűrővizsgálatokon való
részvételt kedvezményekkel ösztönözi, míg a távolmaradás – az egészségi állapotot
hátrányosan nem befolyásoló – kedvezmények megvonásával jár (a tanköteles korúak
kivételével, ahol az előírt szűrővizsgálatok kötelezőek). A törvény 82. §-ának (2) bekezdése
értelmében a „[…]kezelőorvos köteles az egyén életkorához kötött szűrővizsgálatok
szükségességére az egyén vagy törvényes képviselője figyelmét felhívni, és
a) a kompetenciájába tartozó vizsgálatokat elvégezni, vagy
b) az egyént a szűrővizsgálat elvégzésére jogosult egészségügyi szolgáltatóhoz utalni.”
A törvény a rutinszerű (vagy más szóval opportunisztikus) szűrés mellett meghatározza a
célzott (szervezett) szűrővizsgálat fogalmát is: „[c]élzott a szűrővizsgálat, ha a lakosság
egyes kor, nem vagy egyes kockázati tényezők által meghatározott veszélyeztetett
csoportjainak szűrésére, illetve egyes népbetegségek felderítésére irányul.” [82. § (3)] E
szűrővizsgálatok kommunikációjáról a következőket mondja: „[a] célzott szűrővizsgálaton
való részvételre a szűrés céljának, idejének és helyének pontos megjelölésével, közérthető
és mindenki számára hozzáférhető módon kell felhívni az érintett csoportok figyelmét.” [82. §
(4)]
Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről inkább alapvető jogforrásnak tekinthető a
szekunder prevenció területén, ilyen módon kiinduló pontját képezi a további
szabályozásnak, és elveket fektet le. Ebből következően gyakorlati megvalósulása alatt a
későbbi jogszabályok megszületése érthető leginkább, melyek ennek a törvénynek a
szelleme alapján határoznak meg konkrét elvárásokat a társadalom tagjaival és
intézményeivel szemben.

5.2.2

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. Kormányrendelettel

Ez a jogszabály a 10. § 1. bekezdése definiálja azokat a szűréseket, melyeket az egyes
korosztályoknál a társadalombiztosítás fedezete mellett az állampolgár térítésmentesen
vehet igénybe.
•

Az újszülött egészséges fejlettségét ellenőrző, az esetleges károsodások korai
felismerését szolgáló szűrővizsgálatokra jogosult.

•

A 0-6 éves korosztályt a következő szűrések illetik meg:

•

o

Az életkoruknak megfelelően az anyagcserére, az érzékszervek működésére, az
értelmi képességre vonatkozó vizsgálatok, valamint teljes körű fizikális
szűrővizsgálat.

o

A fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálat, valamint a teljes
fogászati státus rögzítése.

o

Az életkornak megfelelő fejlődésre és az érzelmi állapotra vonatkozó vizsgálatok.

o

A környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését
és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok.

A 6-18 éves korosztály - ideértve a 18 év feletti nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő személyeket is jogosult a következő szűrésekre:
o

Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében végzett szűrővizsgálatok.
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•

•

A 18 éven felüli korosztály a következő szűrésekre jogosult:
o

Az életkornak és nemnek megfelelő rizikófaktorok által indukált betegségek
tekintetében az egészségügyi miniszter rendeletében nevesített szűrővizsgálatok
az ott meghatározott gyakorisággal.

o

A környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését
és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok, ide nem értve a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa által végzett munkaköri alkalmasság
megállapítására irányuló vizsgálatokat.

o

Évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgálat.

Életkortól függetlenül sportegészségügyi vizsgálatokra jogosult mindenki, kivéve a
hivatásos sportoló sportegészségügyi ellátását.

A jogszabály a további pontjaiban kimondja, hogy aki nem veszi igénybe a kötelező és
ingyenes szűrések által kínált lehetőséget, attól – jogszabályi felhatalmazás alapján –
megtagadható a később esetlegesen kialakuló betegség térítésmentes kezelése (vagy
részleges térítés vezethető be a szűrés elmulasztásával összefüggő ellátásokra). Ilyen
egyéb jogszabály nincsen, és megjegyezzük, hogy ez fajta „büntetés” a gyakorlatban máshol
sem működik. Fontos eleme még a jogszabálynak, hogy kijelöli az egészségügyi rendszer
azon szereplőit, akik elrendelhetik a szűrővizsgálatokat: „Az (1) bekezdésben foglalt
szolgáltatások közül a biztosított a betegségek megelőzését és korai felismerését célzó
szolgáltatásokat – az egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott gyakorisággal – a
biztosított kezdeményezésére vagy egészségügyi ellátása során, illetve a háziorvos vagy a
kezelőorvos beutalása, továbbá a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató
értesítése alapján veheti igénybe. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok
esetében az értesítést a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató vagy az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat küldi ki.” [10. § (4)]

5.2.3

Az 51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

Az 51/1997. (XII. 18) NM rendelet célja, hogy az egészségbiztosítási törvényben
meghatározott szűrési előírásokhoz operatív szinten is társítson irányelveket. Meghatározza
az egyes életkorokban a biztosítottak által térítésmentesen igénybe vehető, az életkori
sajátosságokhoz igazodó betegségek megelőzését és korai felismerését célzó
szűrővizsgálatokat, továbbá a szűrővizsgálatokat végző egészségügyi szolgáltatókat és az
igénybevételükkel kapcsolatos eljárás rendjét.
A rendelet definiálja a népegészségügyi szűrés fogalmát is, mely szerint népegészségügyi
célú, célzott szűrővizsgálat az a népegészségügyi tevékenység, amely a lakosság
meghatározott korcsoportjaira terjed ki, és a személyes meghívás gyakorlatát alkalmazva
szakmailag indokolt gyakorisággal történik.
A jogforrás a népegészségügyi szűréseken túl meghatározza a kötelező szűréseket és az
egyes korosztályok által önkéntesen igénybe vehető vizsgálatokat. Ez utóbbi csoportba
tartozó szűrésekről a családorvos köteles tájékoztatni a biztosítottat, és amennyiben a
biztosított igényt tart a vizsgálatra, az nem tagadható meg, kivéve ha a vizsgálat
veszélyeztetné az egészségi állapotot, vagy az egészségügyi szolgáltató által vezetett
dokumentációból megállapítható, hogy a szűrővizsgálatot már elvégezték.
A rendelet értelmében a családorvosi szolgálat feladatkörébe tartozik minden olyan
szűrővizsgálat elvégzése, amelyre nincs kijelölve más egészségügyi szolgáltató. A
családorvosok kötelesek továbbá a népegészségügyi szűrővizsgálatok során közreműködni.
A szűrésekben a megfelelő jogszabályok értelmében részt kell venniük a védőnői
148

szolgálatoknak, az ifjúság- és iskola-egészségügyi szolgálatoknak és az alapellátást nyújtó
fogorvosoknak is.
A rendeletben meghatározottak értelmében az egyéni kockázati tényezőkön alapuló
szűrések indokoltságának megállapítása az ÁNTSZ feladata, a megfelelő vizsgálatokat az
ÁNTSZ rendeli el, és a családorvosokkal együttműködve végzik el a szűréseket.
A jogforrás fontos tartalmi eleme, hogy 1998. január 1-jétől kötelezővé teszi az előírt
szűrések dokumentálását és lelet kiadását olyan módon, hogy bármikor ellenőrzést lehessen
végrehajtani.
Az 51/1997. NM rendelet melléklete felsorolja az elvégzendő szűrővizsgálatokat tételesen,
csoportosítva. A csoportosítás alapja a fenti logika szerint a szűrés célja, illetve kötelező
volta. Összefoglalóan, az alábbi szűrések elvégeztetését kérhetik a háziorvostól (az alábbi
szűrések elvégzésére van opportunisztikus szűrési lehetőség; ld. a melléklet II. fejezetét):
Indikáció
Felnőttkori
alapstátusz
meghatározása

Célcsoport
21

Szűrési gyakoriság
-

Cardiovascularis
kockázatok
felmérése

21-

Diabetes mellitus

21-

5 évente (kis kockázatú
egyéneknél), 2 évente
(közepes és nagy kockázatú
egyéneknél, illetve 65 éves
kor felett)*
5 évente (kis kockázatú
egyéneknél), 2 évente
(közepes és nagy kockázatú
egyéneknél, illetve 65 éves
kor felett)*

Vesebetegség

21-, nagy
kockázatú
egyének**

2 évente

Stomatoonkológiai
szűrővizsgálat
Atherosclerosis
tüneteinek
vizsgálata

21-

2 évente

40-, nagy
kockázatú
egyének*

2 évente

Érzékszervek
vizsgálata

65-

Évente

Szűrési eljárás
Családi anamnézis (rákos esetek
előfordulása is), életmódbeli
tényezők feltárása, részletes
fizikális vizsgálat, látásvizsgálat
SCORE-táblázat

Orális glükóz tolerancia teszt
elvégzése (éhomi és 120 perces
értékek értékelése) vagy ennek
kivitelezhetetlensége esetén
éhomi és postprandiális
vércukorszint meghatározása
Kreatinin clearance becsült
értékének a meghatározása,
vizeletvizsgálat: fehérjeürítés,
haematuria meghatározása

Perifériás artériák tapintása és
meghallgatása, ultrahangos
áramlásméréssel a boka-kar
index meghatározása

* A kockázati besorolás alapja a cardiovascularis kockázat.
** Öröklődő vesebetegség familiáris előfordulása, hipertónia, diabetes mellitus stb. fennállása.

A rendelet mellékletének III. fejezete az alábbi (szervezett) népegészségügyi szűréseket
határozza meg:
Indikáció
Méhnyakrák
Emlőrák
Colorectalis rák*

Célcsoport
25-65
45-65
50-70, pilot

Prosztatarák*

50-70, pilot

Szűrési gyakoriság
3 évente
2 évente

Szűrési eljárás
Citológia, kolonoszkópia
Mammográfia
Gyomor-bélrendszeri eredetű
vérzés szűrése

* Nemzeti Rákkontroll Program keretében kísérleti programként.
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Az egészségbiztosítási törvény, az arra épülő rendelet és annak melléklete adja hazánkban
a szűrési tevékenységek gerincét. A jogszabályi alap stabil fundamentumot biztosít, ami
elengedhetetlen, viszont önmagában kevés ahhoz, hogy egy ország szűrési-gondozási
területen átütő eredményeket érjen el.
A törvényszöveg szerint „a háziorvosi szolgálat feladatkörébe tartozik minden olyan
szűrővizsgálat elvégzése, amelyre e rendelet nem jelöl ki más egészségügyi szolgáltatót,
valamint e rendelet mellékletének III. fejezetében foglalt [népegészségügyi célú, célzott]
szűrővizsgálatokban való közreműködés” [4.§ a)], a védőnőknek pedig a népegészségügyi
szűrések szervezésében („a szűrővizsgálaton történő megjelenésről szóló értesítők
kiküldésében és a személyes tájékoztatásban”) [4.§ b)] kell közreműködniük. Problémát
jelent, hogy ennek a felelősségnek az alapellátási szint nem minden esetben képes
megfelelni: sok esetben hiányzik a megfelelő kapacitás, a feladathoz társított,
ösztönzőerővel bíró forrás, az ellenőrzés és monitoring, illetve egyes esetekben a kellő
szakértelem is.

5.2.4

A 43/1999. Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályait kísérli meg operatív szinten szabályozni. Mivel a prevenciós
tevékenységek megvalósításának döntő feltétele biztos finanszírozási bázis kialakítása,
ezért nagyon fontos ennek a kormányrendeletnek a prevencióval foglalkozó vetületeit
áttekinteni. A rendeletet tanulmányozása során szembetűnő, hogy a prevenciós
tevékenységek fontossága megjelenik ugyan a jogforrásokban, viszont a finanszírozás nincs
előírva és kidolgozva. A 43/1999. Kormányrendelet alig foglalkozik a szűrések
finanszírozásával: ahol említi, ott is inkább más forráskeretek alá sorolja be, vagyis kötelezi
az érintetteket, hogy egy korábban rendelkezésre álló forrás terhére a rendelet szellemében
ezentúl szűrést is végezzenek pluszforrás bevonása nélkül. A szűrési tevékenységek
finanszírozása ellentmondásos: miközben népegészségügyi jelentőségénél fogva a szűrés
nem kötődik biztosítási jogviszonyhoz (és a szűrést pl. az ÁNTSZ is szervezi), a
finanszírozás mégis az E-alap terhére történik. Az ellentmondást az oldhatja fel, ha a
szűrésre szánt források elkülönítése megvalósul.
A háziorvosi szolgálatoknak a normál díjazás ellenében kötelességük az egyéb
jogszabályokban (1997-es egészségbiztosítási törvény) előírt feladatokat ellátni, így
különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat,
megelőzési és szűrési tevékenységet.
A 24. § rendelkezik az ingyenesen igénybe vehető fogászati prevencióról, melyet a
szolgáltatóknak kötelezettségük biztosítani. A rendelet 50/E §-ában kerül ismertetésre a
háziorvosoknak kiírt prevenciós pályázat.

5.2.5

A 46/2003. OGY határozat

A 46/2003. OGY határozatban az Országgyűlés meghirdeti az „Egészség Évtizedének
Népegészségügyi Programja” című stratégiai programot, melynek célja hogy hazánk
lakosságának egészségi állapota érdemben javuljon. Ehhez jelentős mértékben
hozzájárulnak azok a népegészségügyi célú szűrési programok, melyek már a korábbi
jogforrásokban is megfogalmazásra kerültek, és melyekhez a Nemzeti Népegészségügyi
Program egy átfogó keretet ad.
A Népegészségügyi Program négy fő területre helyezi a hangsúlyt, melyek a következők:
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•

Az egészséget támogató társadalmi környezet

•

Az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése

•

Az elkerülhető halálozások megelőzése

•

Az egészségügyi és népegészségügyi rendszer fejlesztése

Ahogy a meghatározásokból is jól látszik a népegészségügyi program igyekszik
interdiszciplinárisan gondolkodni, és ezért a szűrések szerepe is felbukkan több területen.
Mindezek ellenére azt lehet mondani, hogy a harmadik csoportba tartozó célkitűzések a
legfontosabbak a szűrési tevékenységek szempontjából, ezért ezt a területet érdemes
alaposabban megvizsgálni az eredmények tekintetében is.
Szív- és koszorúér-betegségek okozta halálozások visszaszorítása
A népegészségügyi program a következő célokat tűzte ki a cardiovascularis betegségek
területén:
•

Szívkoszorúér korai halálozás csökkentése legalább 20%-kal.

•

Agyérbetegségek korai halálozásának csökkentése legalább 20%-kal.

•

A hipertónia-szűrés hatékonyságának növelésével azonosítsák a hipertóniások legalább
75%-át.

•

A rendszeres kezelésben részesülő hipertóniás betegek részarányát növelni kell,
legalább 60%-ra.

•

A hipertónia hatékony kezelésével növelni kell a 140/90 Hgmm-es határértéknél
alacsonyabb vérnyomású betegek részarányát, legalább 30%-ra.

•

A felnőtt lakosság legalább 80%-a ismerje a fenyegető szívinfarktus és szélütés tüneteit
és legyen tájékozott az orvoshoz fordulás lehetőségeiről és szükségességéről.

•

Az ellátó rendszer gyakorlatában az akut esetek legalább 80%-ban érvényesüljenek a
szakmai kollégiumok irányelvei az ellátás tartalmára és időintervallumaira nézve.

•

A tényeken alapuló orvostudomány eredményeit minél szélesebb körben kell
hozzáférhetővé tenni a szakemberek és a lakosság számára.

A célkitűzés szervesen összefügg azzal a helyzettel, ami Magyarországon a halálozási
statisztikákban érhető tetten. Ezek az eredmények a korábbi epidemiológiai részben
bemutatásra kerültek, itt csak röviden utalunk vissza a jelzett igen kedvezőtlen trendekre.
Amíg a nyugati országokban a táplálkozási szokásokban bekövetkezett változások, a
testmozgás és a korszerű gyógyszeres kezelés hatására a szív és érrendszeri betegségek
mortalitása 1970 óta 20-30%-kal csökkent, addig Magyarországon a szív-érrendszeri
betegségek halálozása ugyanezen idő alatt nőtt. 1997-ben a koszorúér-betegség okozta
korai halálozás háromszorosa volt az európai átlagnak, de még a közép- és kelet-európai
országok átlagait is meghaladta. A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezői közül,
a magas vérzsírszint, az elhízás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás olyan faktorok,
melyek jól szűrhetőek, és a szív és érrendszeri betegségek 30–80%-ában játszanak
szerepet. Az elmúlt évtizedekben a hatékony megelőzés, és a kiszűrt betegek gyógyszeres
kezelésének hatására a nyugati országokban a koleszterinszint és a vérnyomás jelentősen
csökkent. Ezzel szemben az elhízás és az újonnan felfedezett cukorbetegek aránya –
hazánkban is – több mint 10%-kal nőtt. E „négyes fogat” befolyásolását hazánkban eddig
egyáltalán nem sikerült elérni. Reálisnak tűnik, hogy a magas koleszterinszint és a magas
vérnyomás visszaszorítását tűzzük ki célul, az elhízás és a következményes cukorbetegség
vonatkozásában pedig rövid távon csak a helyzet rosszabbodásának elkerülésére
számíthatunk. (Hosszú távon javulás nem a szűréstől, hanem az egészségmagatartás
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javításától, a lakosság egészségtudatosságának fejlesztésétől várható.) Különös gondot kell
fordítani a szűrés-gondozás területén a multimetabolikus szindrómában érintettekre, a
cukorbetegekre és a már iszkémiás betegekre. El kell érni, hogy a sürgősségi ellátás
gyakorlatában a szakmailag indokolt intervenciók az elfogadott irányelvek mentén
érvényesüljenek az egész országban.
A cardivascularis terület komplex problémáit a népegészségügyi program stratégiailag
elsősorban primer prevenció segítségével kívánja kezelni, ezrrét a szűrések megerősítése
kevesebb hangsúlyt kap. Ami a gondozási tevékenység, és a szűrés prioritását érzékelteti
az, hogy a program forrásokat kíván rendelni az ellátóhelyek információs rendszereinek
fejlesztésére.
Operatív szinten a magasvérnyomás és a cukorbetegség szűrésére és gondozására a
következő jelentős modellprogramok indultak:
•

Kidolgozásra és bevezetésre kerül a háziorvosi gyakorlatban a magasvérnyomásbetegség és a cukorbetegség egységes elvek szinti szűrési programja.

•

A szénhidrát-beviteli korlátozás kiemelten érinti a cukorbetegeket. Létszámuk mintegy
500-600.000 fő Magyarországon. A GKKHT 2000-ben indított K+F programjának
köszönhetően a sütőipar számára szabadalmi újdonságnak tekinthető saját fejlesztésű,
speciális diabetikus lisztkeverékek állnak rendelkezésre. Nagy igény mutatkozik
háztartási diabetikus fehérliszt keverék fejlesztésére és gyártására, amely teljesen
ismeretlen hazánkban és az Európai Unióban egyaránt.

•

A fiatal felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek megelőzése folytatódik azon
gyermekek és serdülőkorúak gondozásával, akiknek a szülei 45 éves koruk előtt
szívizominfarktuson estek át, vagy családjukban halmozottan (mindkét szülő, vagy egyik
szülő és annak testvére) fordult elő szívizominfarktus. Az akció 2002 óta az ESzCsM
támogatásával már működik. Cél a fenntartható modell kialakítása. Az akció keretében
szűrővizsgálatok megszervezése, lefolytatása, terápia megtervezése, gondozás
lebonyolítása, családi klubfoglalkozások megszervezése történt.

A népegészségügyi program a cardiovascularis betegségek területén 10 éves időhorizonton
gondolkodik, ezért a várható eredményeket is ilyen időtávon vetíti előre. A programtól
várható, hogy nem csak a szív- és érrendszeri betegségek halálozása terén ér el jelentős
javulást, hanem ezen keresztül az összhalálozás tekintetében is, melynek eredményeként a
születéskor várható átlagos élettartam is nőhet. A program 10 éves időtartama alatt
csökkenhet az EU átlagához viszonyított 6 éves különbség a születéskor várható életkorban.
A daganatos megbetegedések visszaszorítása
A népegészségügyi program a következő célokat tűzte ki a daganatos betegségek területén:
•

A daganatos halálozások növekedő trendjének megállítása.

•

Az Onkológiai Centrumok egységes rendszerének kialakítása.

•

Az alapellátásban az „onkológiai éberség” érvényesítése.

•

Egységes graduális és posztgraduális képzés megvalósítása.

•

Onkológiai feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra folyamatos biztosítása.

•

Az onkológiai tevékenységről és a daganatok előfordulásáról szóló adatszolgáltatási
rendszerek fejlesztése.

•

Az onkológiai betegek rehabilitációs intézményrendszerének országos kiépítése.

A rosszindulatú daganatos megbetegedésekre vonatkozó statisztikák a korábbi részekben
ismertetésre kerültek, itt a Népegészségügyi Program szempontjából releváns adatokat
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idézzük fel röviden. A tumoros betegségek halálozási aránya évtizedek óta rendkívül
kedvezőtlen, a szív- és keringési rendszer eredetű halálokok mögött a második helyet
foglalja el, kb. 25%-os gyakorisággal. A nagy európai, illetve nemzetközi halálozási
felmérésekben férfiaknál az első, nőknél pedig a második helyen állunk, ezért a
népegészségügyi program joggal keresi a kitörési pontokat a rákos megbetegedési
statisztikák javításának tekintetében.
A Népegészségügyi Program stratégiailag több csapásirányt jelöl ki a daganatos
megbetegedések okozta társadalmi teher csökkentésére. Prioritást elsősorban a daganatok
kialakulásának megelőzése és korai észlelés kap, melyhez jó alapot ad az, hogy az utóbbi
10 évben az Országos Onkológiai Intézet folyamatosan elemezte a tumoros
megbetegedésekre vonatkozó jelenségeket, és létrehozta a Nemzeti Rákkontroll Programot,
s közzétette azokat a hiánypótló kézikönyveket, amelyek vezérfonalként szolgálnak az
onkológia számos területén. A szűrési tevékenység szempontjából a korai észleléssel
kapcsolatos akciókat érdemes megtekinteni.
A szűrés tevékenység fejlesztése során az „Onkológiai éberség” a hívószó, melyet a
népegészségügyi program alkalmaz. Ezen fogalom alatt a következő operatív célok kerültek
azonosításra:
•

A program kötelezővé kívánja tenni olyan háziorvosi irányelv és vizsgálati protokoll
bevezetését, mely az alapellátásban a daganatgyanús állapotok fizikai módszerekkel
történő átvizsgálását írja elő.

•

A program a rákmegelőző állapotok felismerésének oktatását kiemelt feladatként kezeli.

•

A program előírja a daganatok keletkezése szempontjából magas kockázatúnak
minősülő egyének rendszeres időszakos ellenőrzését és követését elsődlegesen a
háziorvos, fogorvos, és alkohol ambulanciák, tüdőszűrő állomások vezetői által.

•

A program szűrési-gondozási irányelvek készítését írja elő, és tervezi azok beépítését a
folyamatos továbbképzésbe, valamint az alapellátás minőségbiztosításába.

•

Népegészségügyi szűrések bevezetése, melyek célja, hogy a szervezett és célzott
lakossági szűrővizsgálatok segítségével 70 éves kor alatt 5–10%-kal mérséklődjön a
daganatos betegségek okozta halálozás 2012-ig.
o

Az emlőrák szűrése: A megkezdett emlőszűrés folytatása. A célzott és nem
célzott lakosság további tájékoztatása (civil szervezetek igénybevétele),
rendezvények szervezése annak érdekében, hogy minél többen vegyék igénybe
az emlőszűrést. Az egészségügyi miniszter 2005. október 3-i rádiónyilatkozata
szerint (MR Kossuth Rádió) az emlőszűrésen átmentek aránya jelenleg a nők
60%-a, a cél pedig a 70% elérése. Még nagyobb hangsúlyt fordítani a
minőségbiztosításra. A meglévő emlőszűrő-állomások ellenőrzése szakmai,
műszaki, kihasználtság szempontból.


o

Cervix-tumorok szűrése: A célzott lakosság tájékoztatása a szűrésen való
részvétel fontosságáról. Felhasználni a civil szervezetek tapasztalatait és
anyagait a méhnyak-szűréssel kapcsolatban. A 25–65 év közötti női lakosság
legalább 70%-a vegyen részt női méhnyakrák szűrésen a nemzetközi standardok
szerinti gyakoriságban (méhnyakrák esetén az átszűrtek aránya még nem érte el
a 25%-ot). A nőgyógyászok, citopatológusok, civil szervezetek működése kerüljön
összehangolásra a jobb hatásfok elérése érdekében.


o

Cél: Az emlődaganatok okozta halálozás 30%-os csökkentése

A méhnyakrák okozta halálozás 40–80%-os csökkentése

A vastagbél tumorainak szűrése: Le kell fektetni azokat az alapokat, amelyek a
vastagbélrák szűréséhez elengedhetetlenül szükségesek. A Vastagbélszűrési
Munkacsoport 2003-ban megkezdett tevékenységének eredményeként 2004-ben
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megkezdődik a lakosságszűrés szakaszos bevezetését (modellterületek, klinikai
laboratóriumok; endoszkópos laboratóriumok kijelölése, a háziorvosi szolgálat
felkészítése, a modellterületekre szorítkozó kommunikációs kampány).


A vastagbél- és végbélrák okozta halálozás 20%-os csökkentése

A daganatos betegségek szűrési programjainál mindenképpen célként kell megfogalmazni,
hogy a szűrőállomásokat hozzáférhetővé kell tenni a mozgás-, látás-, hallás- és értelmi
fogyatékos emberek számára is. Amennyiben még nem történt meg a szűrőállomások
akadálymentesítése – melyeknek határideje az 1998. XXVI. törvény szerint 2004. december
31. –, a meglévő szűrőállomások ellenőrzésekor orvosolni kell ezt a problémát, hogy a
fogyatékos emberek ne rekesztődjenek ki. A mozgó emlőrák-szűrőbusz (mobil-szűrőállomás
létesítésekor) különösen ügyelni kell arra, hogy a szükséges autóbusz beszerzésekor - a
közbeszerzési eljárásban - feltételként legyen előírva az akadálymentesség (alacsony
padlózat, lift, vagy egyéb megoldás).
A Népegészségügyi Program a tumoros betegségek területén is 10 éves időhorizonton
állapítja meg azokat az eredményeket, melyeket el kíván érni:
•

A daganatos halálozások növekedésének megállítása.

•

Egységes graduális onkológiai képzés, tankönyv megírása. 2010-ig 350 onkológus
szakorvos és 300 szakápoló képzése.

•

Minden beteg számára egyenlő eséllyel legyen biztosított a szakszerű ellátáshoz való
hozzáférés.

•

Onkológiai centrumok szervezése egységes elvek alapján: 2 centrum / 1 millió lakos
területi gyakorisággal.

•

Adatbázis létrehozása a magyarországi onkológiai ellátás helyzetéről,
tevékenység és Nemzeti Rákregiszter összehangolt működtetésére.

•

Rehabilitációs intézményrendszer kialakítása.

szűrési

A népegészségügyi program fontosabb, eddig megvalósult programjai:
•

A felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek gyermek és serdülőkori megelőzése
céljából modellprogram zajlik a Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz.
Gyermekklinikáján.

•

Kiemelten közhasznú, illetve közhasznú civil szervezetek támogatására került sor,
melyek hatékonyan képesek együttműködni az alapellátás résztvevőivel modell-program
formájában az egészségfejlesztés és a gyógyító megelőző ellátás területén, és
tevékenységük a szív és érrendszeri betegségek megelőzésére terjed ki elsősorban. A
civil szervezetek azon programjai részesültek különösen támogatásban, amelyek
modellszerű rendszerben a szívbetegségek primer és szekunder prevenciójával,
tájékoztatással, egészséges életmódra neveléssel segítik a népegészségügyi program
célkitűzéseit.

•

Megindult szűrési és megelőzési stratégiák speciális kidolgozása lakossági célcsoportok
számára, a már meg lévő adatbázisokra támaszkodva, az Országos Alapellátási
Intézettel szoros együttműködésben.

•

Szakmai műhelymunka zajlik az agyikatasztrófa-ellátás egységes feltételrendszerének
országos megvalósításának és a betegutak szabványosításának területén.

•

Az OALI, a 2002-ben elvégzett modellvizsgálat alapján a Framingham study által
megállapított cardiovascularis rizikótáblázat szerint, 2003-ban keresztmetszeti vizsgálatot
végzett. A vizsgálat célja az elsődleges és másodlagos prevenció szükségletek, a
különböző akciók kiindulási pontjának meghatározása, a későbbi összehasonlítás
érdekében. A cardiovascularis rizikóbecslés vizsgálat 2003. márciusától szeptemberig
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zajlott 39 csoportvezető háziorvos és 169 csoporttag háziorvos részvételével. A cél
háziorvosonként 250 beteg cardiovascularis rizikóbecslése szoftver segítségével, ezek
dokumentálása volt. Összesen 50534 beteg vizsgálata történt meg. A vizsgált férfiak
40%-nak magasabb a szisztolés vérnyomása, mint 140 Hgmm. A nőknél ez az arány:
27%. A diasztolés érték tekintetében 85 Hgmm-t a férfiak 39%-a, a nők 34%-a haladja
meg. Az összkoleszterin szint a férfiak 51%-ban, a nők 54%-ban a kóros tartományban
van. Cukorbetegség szempontjából minden hatodik férfi és minden nyolcadik nő
komolyan veszélyeztetett. A vizsgált nők és férfiak több mint fele elhízott, a férfiak 53%-a,
a nők 34%-a rendszeresen dohányzik és csupán 5-10% végez rendszeres testmozgást.
•

A háziorvosi rendelőkben szív- és érrendszeri kockázati táblázat használata került
bevezetésre, a táblázatot minden alapellátásban dolgozó orvos kézhez vette. Az
Országos Alapellátási Intézet dolgozik a módszertani útmutatások, és az orvosok
motiválásán, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben használják a rendelkezésre
bocsátott eszközt a praxisokban.

•

Pályázatok kerültek kiírásra, melyek célja tudatosítani, hogy az időben felismert
rosszindulatú daganatok többsége gyógyítható, a szűrőprogramra az egészségügyi
ellátórendszer felkészült, melynek sikere jelentős mértékben a lakosság
egészségtudatosságán és motiváltságán múlik. A pályázatokon nyertes civil szervezetek
együttműködve a helyi írott és/vagy elektronikus médiával, valamint azokkal az
intézményekkel, amelyeknek a lakosság tájékoztatásában és motiválásában kitüntetett
szerepe van, segítik a népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok (elsősorban emlőés méhnyaktumor szűrése) népszerűsítését, az azon való részvételi arány növelését.

•

Létrejöttek a Megyei Onkológiai Centrumok, továbbá az alábbi területeken új Onkológiai
Centrumok létrehozása valósult meg:
o

Zalaegerszeg,

o

Székesfehérvár

o

Tatabánya-Esztergom

o

Szeged

o

Debrecen

•

Az emlőszűrés első ciklusa 2003 decemberében ért véget. Három újabb, komplex
emlőszűrő központ befogadásával sikerült az ország teljes területét lefedni. 2003. január
1-jétől a szervezett szűréseken való megjelenés útiköltségét az OEP téríti. Munkacsoport
havonta elemzi az előrehaladást, fejleszti a módszertant. 2004 negyedik negyedévének
végéig megközelítőleg 1 901 000 behívó levelet postáztak ki, kb. 761 350 asszony jelent
meg. A részvételi arány kb. 40%-os volt. Visszahívtak majd 54 000 főt, és kb. 5200
esetben javasoltak műtétet. A műtétre 4000 esetben került sor. A megoperáltak közül kb.
2500 malignus daganatot diagnosztizáltak. Az OEP-pel végrehajtott adatkapcsolás
alapján a jelenleg becsülhető részvételi arány 60% körüli.

•

A terveknek megfelelően 2003. szeptember végén elindult a szervezett, célzott lakossági
szűrés. A bevezetést szakmai viták kisérték, elsősorban a háromévenkénti szűrési
frekvenciával kapcsolatban.

•

Vastagbélszűrési munkacsoport elkészítette a protokollokat, a behívási szűrési stratégiát,
és 2004.februárjában indult el a pilot-program.

5.2.6

Az 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

A törvény 2001 óta az ÁNTSZ feladatává teszi a lakossági szűrővizsgálatok szervezését: a
„Szolgálat
az
egészségfejlesztési
(egészségvédelmi,
egészségnevelési
és
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egészségmegőrzési) tevékenysége keretében összehangolja, szervezi és felügyeli a
népbetegségek megelőzését szolgáló feladatok végrehajtását, így különösen […] a lakossági
célzott szűrővizsgálatokat.” [5.§ (1)]

5.2.7

Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről

A törvény 2005-ös módosítása az adatkezelők körébe emelte az ÁNTSZ-t a szervezett
szűrési feladatainak megvalósításához szükséges személyazonosító adatok kezelésére. Ez
teszi lehetővé, hogy az ÁNTSZ jogszerűen küldhesse ki a szűrési behívókat.

5.2.8

A 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet az irányított betegellátási rendszerről

Az irányított betegellátási rendszer szervezőinek egyik kiemelt célkitűzése a prevenciós
tevékenységek ösztönzése. A háziorvosi prevenciós pályázaton túl gyakorlatilag ez az
egyetlen olyan terület, ahol a szűrések szervezéséhez anyagi érdekeltséget is igyekeznek
társítani. Erre a következő szabályok vonatkoznak 2006-tól:
•

Az ellátásszervező által benyújtott pályázatnak prevenciós programtervet kell
tartalmaznia, amely „a Nemzeti Népegészségügyi Programmal összhangban tartalmazza
a pályázó által megszervezésre, illetőleg megvalósításra kerülő prevenciós
tevékenységek, továbbá azok várható eredményeinek bemutatását; a prevenciós
programtervnek ki kell térnie a fogyatékossággal élő embereket érintő prevenciós
programokra és azok várható eredményeire.” [5.§ (1) f)]

•

Az OEP éves ellenőrzése a prevenciós program megvalósítását is magába foglalja. [18.§
(1) a)]

•

A megtakarítási keret felosztása részben (25% erejéig) az ellátásszervezőket jellemző
minőségi indikátorok alapján kerül felosztásra – ennek a prevencióra vonatkozó
indikátorok is részét képezik. [13.§ (5)]

•

Az egyéni egészségtervek készítése, melyet a jogszabály szintén előír, ugyanakkor
irreális elvárásnak látszik.

Meg kell jegyezni, hogy az IBR-re ezek a jogszabályok csak az idei évtől vonatkoznak, a
korábbi években – melyek tapasztalatára építkezve következtetések vonhatóak le – még
más szabályozás volt életben. Korábban a prevenciós tevékenységek finanszírozása a
lakosonként megállapított prevenciós fejkvótából történt; ezt a forrást a jogszabály változása
megszüntette, most ez a forrás nem jár „automatikusan” az IBR-es háziorvosoknak, hanem
nekik is az általános prevenciós pályázat keretében kell pályázniuk. A prevenciós források
felhasználását a későbbiekben még elemezzük.

5.2.9

A jogszabályi helyzet összegzése

A hazai szekunder prevenciós programokról összességében azt lehet mondani, hogy
áttekinthetetlenség és ellenőrizetlenség uralkodik a területen. Ez részben abból a tényből
adódik, hogy a felelősség számos szervezet és testület között oszlik meg (s vész el):
Miniszterelnöki hivatal, Egészségügyi Minisztérium, Országgyűlés, egyéb minisztériumok,
helyi önkormányzatok, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Nemzeti
Egészségvédelmi Intézet, Mentálhigiénés Programiroda, egyéb országos intézetek és
programok, nem kormányzati szervezetek, szakmai testületek, kutatási és képzési
intézmények.

156

A prevenció finanszírozása sem megfelelő, mivel nincsenek világos, megalapozott
prioritások, s nem meghatározottak a források sem. Következésképpen a
projektfinanszírozás sem megoldott, prioritás hiányában inkább lobbizásra épül, mintsem
szakmai szükségletekre. Nincs koordináció a források között.
Kétségtelen, hogy az egyénnek ésszerű felelősséget kell vállalnia a saját egészségéért,
azonban az erős gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti befolyás miatt a
szakpolitikusokra is komoly felelősség hárul az állampolgárok egészségi állapotának
alakulásában. Az egészségügyi reformban és modernizációban az egészségvédelem,
egészségmegőrzés és betegségmegelőzés teljes spektrumát, mint stratégiát ki kell
dolgoznia a kormányzatnak. A népegészségügyi program – mely a rendszerváltás óta nem
az első – kétségtelenül ért el eredményeket, azonban ezek az eredmények nincsenek
megfelelően ellenőrizve, és az ismerhető adatok nem állnak összhangban a ráfordításokkal.

5.3

A szűrési tevékenység eredményességének legfontosabb indikátorai

Mielőtt a szűrési rendszert bemutatnánk, érdemes áttekinteni azokat a kritikus indikátorokat,
amelyek a szűrés eredményességét mutatják. Ezekből a kritikus eredményességi mutatókból
lehet ugyanis levezetni azt, hogy milyen szervezési megoldásokra van szükség, és ezek
alapján lehet értékelni azt is, hogy a jelenlegi helyzet mennyiben felel meg az elvárásoknak.
A WHO (2002:154) ajánlásában az alábbi mutatókat (és célértékeket) társítja a rákkontroll
programok szűrési eleméhez:
•

A célcsoportba tartozó személyek legalább 80%-a legalább egyszer részt vett a
szűrővizsgálaton.

•

A rákos megbetegedések legalább 30%-át a szűrés vagy a korai felismerés
rendszerében fedezik fel (5 éven belül elérendő célkitűzés).

•

Az előrehaladott állapotban lévő rákos megbetegedések száma legalább 30%-kal
csökken (10 éven belül elérendő célkitűzés).

•

A mortalitás legalább 15%-kal csökken (15-20 éven belül elérendő célkitűzés).

A fenti tényezők között is ok-okozati összefüggések vannak, hiszen a célcsoport elérésére
vagy a korai felismerésre vonatkozó célok a végső célt, a mortalitás csökkentését célozzák.
A szűrési program megfelelő kiépítéséhez az ok-okozati tényezők meghatározását a fenti
elemekhez is el kell végezni. A szűrési program eredményességének a megítélésében
elsősorban a következő indikátorokra támaszkodhatunk:
•

Részvételi arány (a szűrés hatékonyságát döntő mértékben befolyásolja, hogy a
célpopuláció mekkora részét sikerül elérni; különös figyelmet kell fordítani a fokozottan
veszélyeztetett népességre, akik ráadásul általában kisebb részvételi hajlandóságot
mutatnak).

•

A nem-negatív eredményt hozó szűrés és a további tisztázó diagnosztikai vizsgálatok
elvégzése, illetve a gyógyító célzatú beavatkozás megkezdése között eltelt idő (az eltelt
idő rövidítése a nem-negatív teszt és a tisztázó diagnosztika közötti pszichológiai
terhelés csökkentése, illetve a szükséges kezelés minél előbbi elindítása miatt is fontos).

•

A szűrési eljárás szenzitivitását tükröző intervallumrákok aránya (e mutatónak az az
„előnye” is megvan, hogy gyakorlatilag a program beindítása után már rögtön mérhető,
és a program várható eredményességére nézve fontos előrejelző hatása van).

A fenti indikátorok értékének javításához az alábbi intézkedések járulhatnak hozzá (ezen
intézkedések megtervezésére kell hogy kitérjen a szűrési program akcióterve):
•

A részvételi arány növelésében:
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•

•

o

Behívás módja (levél, telefon, közvetlen kommunikáció háziorvoson, védőnőn,
helyi civil hálózaton keresztül)

o

A behíváshoz használt adatbázisok pontossága, teljeskörűsége

o

A szűrés igénybevételének költsége legyen minél kisebb az egyének számára (pl.
költségtérítés, földrajzi közelség, rugalmas, a munkaidőhöz igazodó rendelési idő,
előzetes időpont-egyeztetés lehetősége)

o

A szűrés szervezőjének az érdekeltsége a minél nagyobb szűrési arányban
(világos és mérhető célok, illetve azok számonkérése, anyagi, szakmai
ösztönzöttség)

o

Az ellátórendszer érdekeltsége
érdekeltségének megteremtése)

(háziorvosok

ösztönzése,

a

szűrőhelyek

A szűrést követő diagnosztika, illetve ellátás gyorsasága:
o

A diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges kapacitások megléte

o

Az ellátáshoz szükséges kapacitás megléte

o

A szűrési eredmények feldolgozásának gyorsasága

o

A szűrés szervezőinél, illetve az ellátóknál érdekeltség teremtése a rendszer
hatékony működése iránt (célok felállítása, mérése és számonkérése, a célelérés
ösztönzése)

A szűrési eljárás pontossága és megbízhatósága:
o

Protokollok kialakítása, minőségbiztosítási rendszer működtetése

o

A rendszer szereplői körében érdekeltség teremtése (mérés és visszacsatolás,
ösztönzés)

A szűrési program fejlesztéséhez szisztematikus értékelési programot is ki kell dolgozni, és
az értékelési program alapvető elemeit (ki, milyen időközönként, hogyan készít értékelést, és
az értékeléseknek milyen hatásuk van/lehet a rendszerre) már a program elindítása előtt
tisztázni kell. A programértékelésnek magába kell foglalnia a programhoz tartozó akciótervek
megvalósulásának (a tervezetthez képesti előrehaladásnak) és a mérhető eredményességi
mutatóknak az értékelését. A fenti adatok előállításához kiterjedt monitoringrendszert kell
működtetni, amely a szűrési, a diagnosztikai és az ellátási adatbázisok (nemzeti
rákregiszterek) között megteremti az adatkapcsolatot; ezt megfelelő informatikai
megoldásokkal kell támogatni (az új on-line tranzakciókat lehetővé tevő integrált rendszerek
megfelelnek ezeknek az elvárásoknak).

5.4

Szervezeti háttér és a szűrés szervezése – értékelés

A Magyarországon működő szűrési programok értékelésében a fenti szempontokra
támaszkodunk. A szervezett szűrések körének értékelése után azt mutatjuk be, hogy az
eredményesség megítélésre milyen indikátorok állnak rendelkezésre, majd az
eredményességet javító faktorokat tekintjük át.

5.4.1

A szervezett szűrések köre Magyarországon

Az 51/1997. NM rendelet által meghatározott népegészségügyi (szervezett) szűrések köre,
illetve az ott alkalmazott célcsoportok alapvetően megfelelnek a szakirodalmi és a
nemzetközi ajánlásoknak. Az emlőrák és a méhnyakrák szűrése nemzetközi viszonylatban is
az egyértelműen támogatott szűrések körébe tartozik, így a teljes célcsoportra való
kiterjesztés indokolt.
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A törvény pilot-projektként határozza meg a colorectalis és a prosztatarák szűrését. A
nemzetközi szakirodalomban folyó vita, mely a colorectalis szűrést érinti, kevésbé a szűrés
költséghatékony voltára, mint inkább a szűrés technológiájára vonatkozik. Ha ehhez még azt
a tényt is hozzávesszük, hogy a szűrés teljes célpopulációra történő kiterjesztéséhez nem áll
rendelkezésre elég diagnosztikai kapacitás (részletesen ld. később), akkor a pilot-projektként
történő beindítás indokolható. Ezzel együtt is készülni kell a szűrés országos kiterjesztésére.
A prosztatarák szűrését is pilot-projektként definiálja a rendelet. Ez annyiban ellentmond a
nemzetközi ajánlásoknak, hogy a prosztataszűrést általában nem minősítik
költséghatékonynak – e szűrés országos kiterjesztése várhatóan nem lesz indokolt.

5.4.2

A szűrés eredményességét jelző indikátorok

5.4.2.1 Részvételi arányok
Az ÁNTSZ kimutatása szerint a szervezett emlőrákszűrésen 36-42% körüli a részvételi
arány. Éves bontásban az alábbiak szerint alakult a megjelenési arány:
Év
2002/2003

Megjel.
arány*
41,6%

2004

36,70%

2005

37,75%

* Országos átlag

Részvételi arány a szervezett emlőrákszűréseken
Három „legjobb” megye
Három „legrosszabb” megye
70,2% (Szabolcs-Sz-B); 70,1% (Vas);
60,4% (Nógrád)
61,1% (Szabolcs-Sz-B); 59,8% (Vas);
50,9% (Nógrád)
64,71% (Szabolcs-Sz-B); 60,81%
(Vas); 54,16% (Heves)

23,9% (Tolna); 26,9% (Jász-N-Sz);
30,9% (Békés)
25,8% (Budapest); 26,7% (Győr-MS); 32,2% (Heves)
21,99% (Pest); 30,45% (Budapest);
30,70% (Jász-N-Sz)

Forrás: www.antsz.hu/szures adatai alapján

Boncz et al. (2005) az OEP finanszírozási adatbázisa alapján határozta meg a részvételi
arányokat (szükséges megjegyezni, hogy a szerzők által közölt számok eltérést mutatnak az
ÁNTSZ adataitól; ennek az oka lehet információáramlási hiba, „kódolásból” adódó eltérés,
illetve az, hogy egyes megjelenteket nem mammográfiás módszerrel szűrtek, hanem rögtön
diagnosztikus célú emlőfelvételt végeztek). Elemzésük eredménye szerint a 2001-02-es,
7,26%-os arányhoz képest a 2002-03-as szűrési ciklusra 33,95%-ra emelkedett a szűrési
célú képalkotó emlőfelvételen résztvevők aránya (átszűrtség). A diagnosztikus célú
képalkotó emlőfelvételen részt vettek aránya (átvizsgáltság) ugyanezen idő alatt 19,67%-ról
22,05%-ra emelkedett. Az országos lefedettség (átszűrtség + átvizsgáltság) így
összességében 25,85%-ról 53,46%-ra emelkedett a célpopulációt jelentő 45-65 év közötti
nők esetében (a Népegészségügyi Program megvalósulásáról szóló J/16930 sz.
kormányjelentés is ezeket a számokat citálja). A szerzők megállapítják, hogy kezdeti
részvételi arányként tekintve ezek a számok kedvezőek, ugyanakkor további emelkedést
látnak szükségesnek. A következő két év megjelenési arányai ilyen emelkedésről nem
tanúskodnak, így levonható az a következtetés, hogy az emlőrákszűrési programban
közbeavatkozásra van szükség a részvétel növelése érdekében.
Itt is érdemes megjegyezni, hogy a részvételi arányok jelentős területi eltérést mutatnak,
mind az ÁNTSZ honlapjáról származó adatok, mind Boncz et al. (2005) adatai szerint (ld.
később).
Az ÁNTSZ által közölt kimutatás szerint (http://www.antsz.hu/szures/cito_osszes_2005.pdf;
letöltés időpontja: 2006. március 28.) a méhnyakrákvizsgálaton 2005-ben a behívottak
5,03%-a jelent meg. A Kormányjelentés (2004:31) 2003 októbere és 2004 szeptembere
között 2,83%-os részvételi arányt rögzített. Fontos megjegyezni, hogy ezekben a számokban
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nem tükröződik a jelentéstételi kötelezettséggel nem rendelkező magánnőgyógyászok által
végzett szűrés; ilyen szűrésben becslések szerint a célcsoport 30-40%-a részesül
rendszeresen (EüM, 2005:17). Azt is érdemes megjegyezni, hogy a magánrendelések
hatására a célcsoport jelentős része az indokolt 3 éves intervallumnál gyakrabban vesz részt
ilyen szűrésen – akkor, amikor egyébként is felkeresi a nőgyógyászát. Az átszűrtséget
mindezzel együtt is alacsonynak minősíthetjük, így ezen a területen a jövőben több
erőfeszítésre van szükség.
A colorectalis szűrés bevezetése szakaszosan történik. 2003 és 2004 májusa között Ajka
városban végeztek pilot-projektet. Mint azt a J/16930. sz. kormányjelentés írja, „[a] városi
önkormányzat által is támogatott ajkai szűrővizsgálaton a célzott populáció 46 százaléka vett
részt.” (Kormányjelentés, 2004:32) A részvételi arány értékelését nehézzé teszi, hogy teljes
populációs szűrésre még nincsen bejáratott példa, a pilot-projektek esetéről pedig nem
feltétlenül lehet érvényes következtetéseket levonni egy esetleges országos kiterjesztésre.
Vélhetően az Egyesült Királyság és Ausztrália kezdi meg először a hivatalos
népegszségügyi szűrést, valószínűleg innen lehet majd adatokat kapni először egy valódi
programról.
Területi különbségek a részvételi arányokban
A kistérségek átszűrtségi adatainak különbözőségét vizsgálja Sándor et al. (2003) a
méhnyakrák- és az emlőrákszűrés példáján. Bár a vizsgált időszak (1998-2001, illetve 19982000) alatt még nem indult be a szervezett szűrőprogram, és ezért a részvételi arányok
alacsonyabban is, azt érdemes kiemelni, hogy a szerzők jelentős területi különbségeket
derítettek föl. Mivel a két szűrés részvételi arányai, illetve különböző társadalmi-gazdasági
státuszt jelző mutatók (képzettség, munkanélküliség, jövedelem) és a részvéti arány közötti
összefüggést – a képzettség és a mammográfiás szűrés kapcsolatának a kivételével – nem
sikerült kimutatni, a szerzők azt a következtetést vonták le, hogy a részvételi arányt nem az
egészségmagatartási tényezők, hanem a szűrővizsgálatok szervezésében meglévő
különbségek befolyásolták inkább.
Egy másik elemzésben – a dél-dunántúli térséget vizsgálva – Sándor et. al (2002) azt
állapították meg, hogy a Tolna, illetve Baranya megyében alkalmazott szűrésszervezési
módszerek a társadalmi-gazdasági indikátoroknál 4,4, illetve 1,8-szor nagyobb súllyal
határozták meg az átszűrtséget (viszonyítási alapként Somogy megye szolgált, ahol nem volt
szervezett szűrési program).
Ezekből az elemzésekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a szűrés megszervezési
módjának komoly hatása van a részvételre, és – bár régióra jellemző a geográfiai, gazdasági
és társadalmi viszonyok is játszanak valamekkora szerepet – a jó gyakorlatok terjesztésére
és szélesebb körű alkalmazására szükség van.

5.4.2.2 Diagnosztika, ellátás gyorsasága
A szűrést követő ellátás folyamatáról a szervezett emlőrákszűrés esetében készült elemzés.
Boncz et al. (2005b) azt vizsgálták, hogy a szűrést követően mennyi idő telik el az azt követő
diagnosztikai vizsgálatig, illetve a kezelés megkezdéséig. Az alábbi eredményeket kapták:

Axilla-ultrahangvizsgálat
Emlő-ultrahangvizsgálat
Első terápiás kezelés

A mammográfiás
A diagnosztikai
szűrés…
vizsgálat…
…időpontjához képest eltelt idő mediánja
(nap)
20
26
26
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Kemoterápiás kezelés
83
57-63
Sugárterápiás kezelés
136
110-116
Szubtotális emlőeltávolítás
43-47
17-27
Teljes emlőeltávolítás
50-53
24-33
Nem malignus daganat miatti
57
31-37
emlőműtét
Megj.: műtéti ellátásban, kemo- és sugárterápiában részesülő betegek átfednek.
Forrás: Boncz et al. (2005b:109-115) alapján

A szűrést követő diagnosztikai vizsgálat 3-4 hetes átfutáson még lehetne javítani, pl. a
kanadai „eredmény” 2,6 hét, és Magyarországon is van olyan szűrőhely, ahol már a szűrés
másnapján elvégzik a további diagnosztikai vizsgálatokat. A diagnózist követő első terápiás
kezelés 26 napos mediánértéke nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét (kb.
megfelel a kanadai és az angliai értéknek, de elmarad a német 15 naptól). Jelentős területi
különbségek figyelhetőek meg ugyanakkor: a legrövidebb ez az intervallum KomáromEsztergom megyében (16 nap), míg a leghosszabb Békés megyében (59 nap). A hosszú
átfutási időkön a szervezési tevékenység és az információáramlás javításával biztosan
lehetne változtatni.

5.4.2.3 A szűrési eljárás pontossága és megbízhatósága
2005-ben az emlőszűrésen megjelentek 6,25%-át hívták vissza, a visszahívottak 91,46%-a
meg is jelent. A visszahívottak 8,82%-át irányították a diagnosztikai vizsgálat alapján
műtétre, ahol 74,47%-uk jelent meg. A benignus esetek aránya 27,85%, míg a malignus
eseteké 72,15% volt.
A korábbi évek adatait és a stádiummegoszlásokat az alábbi, ÁNTSZ adatai alapján készült
táblázat tartalmazza (forrás: www.antsz.hu/szures; a letöltés időpontja: 2006. március 28.):

Év
2002/03
2004
2005

Visszahívottak
aránya
7,11%
7,32%
6,25%

Visszahívottak
közül
megjelent
87,94%
81,09%
91,46%

Közülük
műtétre
javasolt
12,09%
8,97%
8,82%

Stádiummegoszlás
Közülük
operált
73,60%
76,10%
74,47%

Benignus
34,65%
27,77%
27,85%

Malignus
65,35%
72,23%
72,15%

H2
11,11%
7,91%
9,57%

H3
1-9mm
22,98%
20,78%
20,67%

H3
10-14mm
23,03%
22,02%
29,33%

H3
15-20mm
21,36%
22,79%
25,84%

H3
>20mm
13,03%
16,59%
18,84%

Forrás: ÁNTSZ honlapja

Az ÁNTSZ 2005. évre vonatkozó adatai alapján a kijelölt laboratóriumokba érkező kenetek
4,5%-a volt értékelhetetlen, 4%-a nemnegatív, és 2,8%-a gyanús vagy pozitív. (Az adatok
forrása: http://www.antsz.hu/szures/cito_osszes_2005.pdf; a letöltés időpontja: 2006.
március 28.)
A colorectalis szűrés esetében csak az ajkai pilot-program eredményei állnak rendelkezésre.
A Kormányjelentés (2004:32) így foglalja össze az eredményeket: „Az ajkai vastagbélszűrés
során (2003. május-2004. május) 3996 székletvérvizsgálatra került sor. A minták 28
százaléka (1123 esetben) mutatott pozitív színreakciót és 8 százalékában (321 esetben)
immunkémiai pozitív eredményt. Ez utóbbi betegeknél került sor vastagbéltükrözésre. 298
colonoscopia során 13 carcinomát, valamint 67 betegen 109 adenomatosus polypot találtak.
Emellett 42 aranyér, 36 diverticulosis, 40 gyulladás és 10 egyéb elváltozást fedeztek fel. Az
esetek 30 százalékában (90 esetben) a colonoscopiánál nem találtak kóros eltérést.”
A szűrés sikerességének az egyik legfontosabb mérőszáma a program érzékenységét jelző
intervallumrákok aránya (WHO, 2002:161). Ennek méréséhez a szűrési és az ellátási adatok
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összekapcsolása és együttes vizsgálata szükséges. Magyarországon ilyen elemzések nem
születnek a minőségbiztosítási monitoring részeként.

5.4.3

A szűrés eredményességét befolyásoló tényezők

A szűrések eredményességét az opportunisztikus és a szervezett szűrések esetében is
számos tényező befolyásolja (a lakosság egészség-magatartása, a civil társadalom
kommunikációja, a háziorvosok és a szűrésben érintett egészségügyi ellátási szintek
hozzáállása és ösztönzöttsége). A szervezett szűrések esetében ez a kör annyival bővül,
hogy a szűrések kivitelezéséért jogszabály által nevesített szervezetek is felelősséget
vállalnak (így a népegészségügyi szűrések szervezése az ÁNTSZ feladata). E szűrések
esetében kiemelt feladattá válik a szűrési tevékenységek koordinálása, a szűrés egyes
fázisai között az információáramlás biztosítása, illetve az egész szűrési rendszer
minőségbiztosítása és monitoringja.
A következő bekezdésekben azt elemezzük, hogy a korábban ismertetett szempontok
szerint hogyan lehet értékelni a Magyarországon eddig megvalósult szűrési programokat.

5.4.3.1 A részvételi arány növelése
A behíváshoz használt adatbázisok pontossága, teljeskörűsége:
A behíváshoz az adatok az OEP nyilvántartásából származnak. Ez általában elég jó
lefedettséget biztosít, viszont éppen a fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok
azonosítására kevésbé alkalmas; az ő elérésük inkább mozgó szűrések (szűrőbuszok)
alkalmazásával lehetséges. A behívás pontosításához hozzájárulhat az is, ha a korábban
már szűrésen megjelent személyek részére nem küldenek idő előtt újabb behívólevelet. Ez
jellemzően a nem jelentett népegészségügyi szűrések esetében fordulhat elő, ami – a
magánpraxisokban igénybe vett szűrés magas aránya miatt – leginkább a
méhnyakrákszűrésre jellemző.
A szűrés megszervezése:
A szűrés szervezéséhez használt módszer nagy befolyással van a részvételi arányra. A
különböző szervezési módok alapvetően kétféle úton hatnak a részvételre: egyrészt
különböző eredményt érnek el a fontosságérzet felkeltésében (mennyire sikerül meggyőzni
arról a célpopuláció tagjait, hogy a saját érdekükben érdemes résztvenni a szűrésen),
másrészt pedig a szűrés igénybevétele eltérő költséget jelent a résztvevők számára (itt a
személyes költségek alatt nem csak a pénzben jelentkező kiadásokat, hanem az
időráfordítást és az okozott kényelmetlenséget is figyelembe kell venni).
Mindemellett a szervezett szűrések esetében a finanszírozó szempontjából kiemelt
szempont a szűrés megszervezésének a költsége is: minél inkább olyan kommunikációs
formát választunk, amely alkalmasabb a célpopuláció meggyőzésére, és minél inkább
csökkentjük a részvétel költségeit, annál drágább lesz a szűrési program kivitelezése. E
drágulást egy bizonyos pontig ellensúlyozhatja a nagyobb részvételi arányból származó
nagyobb egészségnyereség, de összességében mégis található egy optimumpont. Ennek a
pontnak a meghatározása a szűrési program előtt nehezen kivitelezhető, így a program
végrehajtása közben szükség van a szervezési módok folyamatos felülvizsgálatára is.
A célpopuláció meggyőzése:
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A célpopuláció meggyőzését nagymértékben befolyásolja az, hogy a behívás milyen
módszerrel történik. Alkalmazható módszer a levélben történő behívás (amely kibővíthető a
meg nem jelentek újbóli behívásával), a telefonos megkeresés vagy a személyes
kapcsolatteremtés. A személyes kommunikációban a háziorvosnak, a védőnőnek, a helyi
civil szervezeteknek vagy a helyi önkormányzatnak lehet szerepe.
Magyarországon a postai behívási rendszer számít elsődlegesnek. A behívásokat az
Országos Szűrési Információs Rendszer (OSZR) támogatja: ennek segítségével a megyei
koordinátorok a lakoslisták és a szűrőközpontok kapacitásai alapján szűréslistákat állítanak
össze. A mammográfiai szűrések esetében a szűrőcentrumok küldik ki a behívókat (és a
háziorvosoknak szánt összesítőt), míg a többi szűréstípus esetében az ÁNTSZ közvetlenül
postázza azokat. (EüM, 2005:6)
Mivel a szűrésen való megjelenés nemzetközi összehasonlításban Magyarországon
alacsonynak mondható, ezért a behívási rendszer működtetése is felülvizsgálat tárgya kell
legyen. Vizsgálható pont a behívólevél kinézete: célszerű, ha elüt a postaládákban található
„szokásos” reklámanyagoktól, és megjelenik benne, hogy a szűrének mi a célja, mi a
menete, és a részvétellel mi az egész haszna a behívottnak. (László, 2003:9) A
Bár a telefonos behívás részvételnövelő hatására vannak nemzetközi bizonyítékok (lsd: 4.
fejezet), Magyarországon igen kérdéses lehet ennek hatása. Egy felmérés szerint (László,
2003:24) a megkérdezetteknek csak 16%-a fogadná el, hogy a szűréssel kapcsolatban
telefonon is keressék. További nehézséget okozna, hogy az egyébként sem pontos
lakcímnyilvántartásokkal hogyan lehetne összeegyeztetni a telefonszámokat.
Ennél jobb megoldásnak tűnik a személyes kommunikációs csatornák erősítése – bár
megjegyzendő, hogy a fent idézett felmérés résztvevői a személyes megkeresésről sem
voltak jó véleménnyel (mindössze 14%-uk támogatta azt). A személyes kommunikációt nem
is elsősorban olyan formában kell megjeleníteni, hogy célzottan személyesen keressék fel az
egészségügyi munkatársak a célpopulációt, hanem inkább arról van szó, hogy a védőnők, a
háziorvosok és a helyi civil szervezetek a helyi lakosokkal való, a szűréstől függetlenül is
bekövetkező találkozásaik alkalmával a szűrés fontosságára is helyezzenek hangsúlyt.
A kistelepüléseken ez a fajta a személyes kommunikáció jobban működhet. A
Kormányjelentés (2004:32) arról számolt be, hogy néhány településen kísérletképpen új
behívási módszert alkalmaznak: a védőnők közvetítő segítségét veszik igénybe. Ez a
kistelepüléseken működőképesnek bizonyuló módszer magasabb, 15-20%-os megjelenési
arányt eredményezett, ez azonban még szintén alacsonynak mondható.
A részvételre ráerősíthet az, ha a behívón kívül más formában is ráerősítenek az
üzenetekre. Egy adott területen a szűrést megelőző egy hónapban a megyei szűrési
koordinátorok kommunikációs tevékenységet is kifejtenek: felvilágosító előadásokat
szerveznek, önkormányzati, orvosi, illetve helyben ismert és elismert emberek
támogatásával. Az üzeneteket a helyi médiában is igyekeznek elhelyezni. (EüM, 2005:10) A
szűrési koordinátorok sok esetben a településeken szervezett egészségnapokon is
megjelennek. (EüM, 2005:17)
A szűrésről szóló reklámok médiában való elhelyezése nem látszik célravezetőnek, a
médiakommunikációban inkább olyan riportok elhelyezésére van szükség, amely hiteles
egyéni történetekkel győzi meg az érintetteket. (László, 2003:43)
Bánóczy et al. (2001:148) egy Pécs-Vasas körzetben működő stomato-onkológiai szűrési
projektről számol be. Megállapításaik a következők: „a háziorvosi szűrésen való részvételt
befolyásoló faktorok jól meghatározhatóak voltak. Így, ha az előkészítésben helyi mintaadó
lakosok is részt vesznek, iskolai oktatóprogram előzi meg a szűrést, helyi újságok és
plakátok segítik az informálást, személyes behívókat és pótbehívókat használnak, 60%-os
részvételi arány érhető el vidéki környezetben. Ez jó lehetőséget ad több primer és
szekunder prevenciós feladat végrehajtására, inspekció, palpáció alkalmazására, korai
felismerésre, illetve szűrés-irányítás, tanácsadás szempontjából.”
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A civil szervezetek, az egyházak illetve a magánbiztosítók és egészségpénztárak szűrésben
betöltött szerepével külön is foglalkozunk ebben a fejezetben.
A szűrésen való részvétel egyéni költségeinek csökkentése:
A szűréseken való részvételt erőteljesen befolyásoló tényező az, hogy a részvétel milyen
személyes költséggel jár az egyén számára. A költségek között nem csak a szűrésért
közvetlenül fizetendő pénzt kell figyelembe venni (a szűrés Magyarországon ingyenes a
megjelentek számára, a magánnőgyógyásznál végzett méhnyakrákszűrés esetében pedig
ezt kifizetik a páciensek a vizsgálat keretében), hanem az erre fordított időt és fáradságot is.
A közvetlen költségek közé tartozik a szűréssel kapcsolatban felmerülő utazási költség. Az
érintettek sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy ezt az utazási költséget megtérítik a
számukra. A részvételt növeli az is, ha a szűrésekre különbuszos utaztatást szerveznek a
koordinátorok vagy a helyi önkormányzatok. (A rendeletet úgy szükséges módosítani, hogy
ezeknek a különbuszos utazásoknak a költségét is térítse a finanszírozó.)
A szűrésben való részvételt növeli az is, ha az érintettnek nem kell messzire utaznia: a
szűrőközpontok elhelyezése (elsősorban a mammográfiás szűrések esetében lényeges
szempont ez a szükséges berendezések miatt) ezért fontos szempont. A szűrésre kijelölt –
az ÁNTSZ weboldala szerint 2006 márciusában 53 darab – mammográfiai szűrőcentrumok a
nagyobb városokra koncentrálódnak, és egyenetlen eloszlást mutatnak az ország területén.
Mindemellett a kapacitáskihasználtságot is figyelembe véve az ország ellátására 27 centrum
is elég lenne (EüM, 2005:11) A méhnyakrákszűrés esetében is elmondható, hogy a
szűrőhelyek (a nőgyógyászok) területi eloszlása egyenetlen, jellemzően a nagyobb
városokba koncentrálódnak. (EüM, 2005:14) A részvétel növelését szolgálja a mobil
szűrőállomások működtetése – ezek segítségével különösen hatékonyabban érhetőek el a
fokozott kockázatú társadalmi rétegek. Ilyen mobil mammográfiás szűrőállomások üzembe
állítása folyamatban van; ezek fontos elemei lehetnek a szűrési tevékenységeknek. A Fejér
megyében szervezett kísérleti módszer, a nőgyógyász szakorvosok kiszállása és az ehhez
járuló önkormányzati részvétel 40%-os részvételt eredményezett. (EüM, 2005:17)
A részvételt növeli az is, ha a szűrésen való megjelenésre könnyen lehet kölcsönösen
megfelelő időpontot egyeztetni: a szűrőállomásoknak érdemes olyan időpontokat biztosítani,
amelyek a dolgozó emberek számára is lehetővé teszik a megjelenést (esti időpontok),
valamint az előzetes időpont-egyeztetésre is módot kell adniuk – és aztán az egyeztetett
időpontot be is kell tartaniuk (a várakozási időt ilyen esetekben minimálisra kell szorítani).
Magyarországon ez a hozzáállás egyáltalán nem jellemző az egészségügyi szolgáltatásokra.
A szűrés igénybevételének költsége az egyén számára erőteljesen csökken, ha a szűrésre
egyáltalán nem kell külön elmennie: ez az opportunisztikusan végzett szűrések esetében
működik (fontos szempont ugyanakkor, hogy az érintett orvosnak legyen naprakész
információja arról, hogy a páciens vett-e részt az utolsó szűrési intervallumban szűrésen,
ehhez pedig megfelelő informatikai rendszer kell), illetve akkor, ha a szűrés az egyébként is
végzett tevékenységek helyén jelenik meg. Ez utóbbi gyakorlatilag csak a kérdőíves
szűrések (kockázatfelmérések) esetében működhet: az Irányított Betegellátási Rendszer
keretében számos helyen végeztek ilyen módszerrel cardiovascularis felméréseket.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezeknek a széles körben (és pl. akár szupermarketben is)
végzett felméréseknek a hatékonysága a szakirodalomban nem bizonyított, így
rendszerszintű alkalmazása nem javasolt.
E helyütt érdemes szólni arról is, hogy a szűrésen való részvételhez milyen mértékben lehet
„jutalmakat”, illetve „büntetéseket” kapcsolni. Bár a vonatkozó törvények elvileg lehetővé
teszik a büntetést vagy a kedvezmények megvonását (vagy pl. a szűrés elmaradásának
következtében felmerülő költségek teljes vagy részleges térítését), ilyen megoldás
bevezetése Magyarországon nehezen elképzelhető. A jutalmak vonzereje a szűrések
kapcsán nem túl nagy, így semmiképpen sem ebben az irányban kell keresni a megoldást.
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A szűrés egészség-magatartási aspektusai:
A szűrésen való részvételi hajlandóság kérdése messze túlmutat a szűréssel kapcsolatos
közvetlen kommunikáción és szervezésen. Mint ahogyan azt Péntek (2002:234) az
emlőszűrések kapcsán megfogalmazza, a célértékek eléréséhez „az szükséges, hogy
javuljon a szűrést végzők szakmai munkája, és növekedjen a célnépesség szűrésen való
megjelenési készsége. Jó példa erre Svédország, ahol a mammográfiás szűrőmozgalom
fontossága már beépült a köztudatba, a szűrést végző szakszemélyzet és szűrővizsgálatra
járó nők körében egyaránt.” A colorectalis szűrések esetében is szükséges a felvilágosítás:
„A vastagbélrák szűrővizsgálatainak szervezésénél gondot jelent a vizsgálatokban való
alacsony részvételi arány és a vizsgálatba bekerült esetek rossz kivizsgálási rátája. Ennek
javítására többszintű oktatási programokat, folyamatosan megújított felvilágosítási
stratégiákat és a különböző módszerek közötti választási lehetőséget ajánlanak” (Újszászy
et al., 2004)
Ezzel összefüggő lehet az is, hogy a tapasztalatok szerint a második szűrési körben kisebb a
részvétel (EüM, 2005:11). Ez is azt erősíti meg, hogy az egészség-magatartás tudatos
fejlesztésére nagyobb figyelmet kell fordítani. Ebben szerepe lehet az iskolai
egészségnevelésnek és az egészséges életmód fontosságának sokféle kommunikációs
csatornán keresztül történő megjelenítésének. Fontos hozadéka lehet az iskolai
egészségnevelésnek, hogy sokszor a szülőket is ezen keresztül lehet elérni.
Ennek megvalósításához a képzésben is vannak teendők. „A helyzet csak gazdaságipolitikai intézkedésekkel támogatott javuló egészségügyi kultúrával jobbítható. Az
elkövetkező évtizedekben a másodlagos megelőzés – a betegség korai felismerése, ill.
felkutatása, szűrése marad a legfontosabb prevenciós program. A másodlagos prevenciós
program eredményessége csak akkor lehetséges, ha a lakosság tudja, hogy miért hívják
őket és mit nyernek általa. Az egészségnevelésnek tehát kulcsszerepe van és ennek
koordinálására, helyben tevékenykedő, egészségügyi szakemberek szükségesek.” (Gáspár,
2005)
A felvilágosítás-nevelés fontosságára figyelmeztet az is, hogy a második szűrőkörben a
részvétel alacsonyabb volt – valószínűleg azért, mert még nem tudatosodott az emberekben
a szűrővizsgálatok rendszeres ismétlésének a fontossága. (EüM, 2005:11)

A szűrés intézményrendszere
A szűréseken történő részvétel növelésében meg kell vizsgálni a szűréshez használt
intézményrendszer szereplőinek körét, az egyes intézmények által játszott szerepet, illetve
az alapvető intézményi érdekeltségeket is.
Közpolitika-alkotás oldaláról közel sem egyértelmű a helyzet: a szűréssel kapcsolatos célok
kitűzésében, a szűrési programok tervezésében sok szereplő vesz részt: az Egészségügyi
Minisztérium, illetve az OEP és az ÁNTSZ között nem egyértelmű a közpolitika-alkotás és megvalósítás elválasztása. Sok esetben keverednek a politikai és a szakpolitikai célok. A
Népegészségügyi Kormánymegbízotti Iroda a Népegésszégügyi Programot felügyeli és
koordinálja. Az NFT II. keretében várhatóan jelentős források állnak majd az egészségügy
rendelkezésére; a források felhasználásában a regionális szintnek meghatározó jelentősége
lesz, de erre a magyar intézményrendszer jelenleg még nincs felkészítve (ez persze nem
csak az egészségügy területén igaz).
Az egészségügy általános finanszírozási problémái a szűrés területét is érintik. A szűrések
szervezése az ÁNTSZ feladata, erre évente kb. 250 millió forint áll rendelkezésre: ez kevés
ahhoz, hogy az „alap” behívási rendszer működtetésén túl komoly erőforrásokat tudjanak
fordítani az embereket jobban befolyásoló kommunikációra. A reklámra fordítható néhány 10
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millió forint pedig volumenében – és mint korábban utaltunk rá, hatásmechanizmusában is –
kevés ahhoz, hogy igazi hatást váltson ki a populációban. Érdemes lenne az ÁNTSZ-szűrés
finanszírozásában megjeleníteni a teljesítményelvet: az átszűrtség növelése több erőforrást
igényel, főleg, hogy az egyszerű, levélben történő behívásos rendszernél költségesebb
eljárásokat kell igénybe venni a részvételi arány növelése érdekében.
A szűrési-diagnosztikai eljárásokat és az ellátásokat az OEP finanszírozza. Az OEP
esetében a szűrésekkel kapcsolatos attitűdöt (is) leginkább az jellemzi, hogy nem viselkedik
igazi biztosítóként: a finanszírozási döntések meghozatalánál, a különböző programok
indításánál a gyakorlatban a koncepcionális megfontolások nem vagy kevéssé
érvényesülnek. A finanszírozási döntések a társadalmi költségeket és hasznokat csak
nagyon korlátozottan veszik figyelembe, nincs is elfogadott irányelv arra vonatkozólag, hogy
mit lehet elfogadható költségnek tekinteni egy megmentett életévért. (Megjegyzendő azért,
hogy ez a kérdés minden ország társadalombiztosítási rendszerében komolyan vitatott.)
A finanszírozási mechanizmusok az egészségügyi szolgáltatók oldalán is éreztetik a
hatásukat. A teljesítményvolumen-korlát miatt a szolgáltatók nem érdekeltek a szűrésben:
bár a szűréseknek csak egy része tartozik a TVK alá (a mammográfiás és a cervixszűrés
már nem), a következményes beavatkozások nagy része a TVK miatt nem kerülne
finanszírozásra. Ezek azonban olyan problémái a finanszírozási rendszernek, amelyeket
csupán a szűrések és az azok következtében szükséges ellátások esetében
kezelhetetlenek, valós megoldást csak a finanszírozási rendszer teljes felülvizsgálata (és az
OEP ellenőrző funkciójának az erősítése) hozhatna.
A befogadott mammográfiás szűrőcentrumok nagy része magántulajdonban van, az OEP
által adott térítés nyereséget biztosít az üzemeltető számára, így ők érdekeltek a minél
nagyobb átszűrtségi arány elérésében.
A magyar szűrési rendszer egyik sarkalatos kérdése az, hogy ki végezze a szűrést. Az
emlőszűrés során szakképzett asszisztens végzi el a tapintásos vizsgálatot és készíti el a
mammográfiás felvételt. A felvétel értékelését a protokoll szerint egymástól függetlenül két
radiológus szakorvos végzi. (EüM, 2005:8), de ez a gyakorlatban nem valósul meg ilyen
következetesen. A cervixszűréshez szükséges kenetet csak nőgyógyászok vehetik le. A
minták értékelésében citológus előszűrő asszisztensek és citopatológusok vesznek részt. A
colorectalis szűrés esetében a FOBT-minták értékelése laboratóriumban történik. A
nemnegatív lelet következtében végzett colonoscopos vizsgálatot szakorvos végzi. A
háziorvosnál elvégezhető opportunisztikus szűrések jellemzően olyanok, hogy azt az
asszisztensek is el tudnák végezni (pl. cardiovascularis kérdőív kitöltetése,
vérnyomásmérés).
A nemzetközi gyakorlatban két trend is érvényesül: egyrészt egyre komolyabb szerepet
kapnak a háziorvosok a betegekkel való kapcsolat kezelésében, a beteg általános egészségi
állapotának és a betegútnak a menedzselésében, s így a szűrések szervezésében és
végrehajtásában is. Másrészt a szűrésekben egyre inkább támaszkodnak az asszisztensi és
ápolói szintekre (pl. a cervixszűrés esetében a kenetek levételét sok helyütt asszisztensek
végzik). A hazai gyakorlat egyértelműen alátámasztja, hogy az orvostársadalom nem fogadja
el a szűrések delegálását alacsonyabb képzettségi szintre, azonban ők maguk – érdekeltség
és anyagi ösztönzés hiányában – nem vagy csak korlátozott mértékben végzik el ezeket a
feladataikat.
A következő alfejezetben azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy az alapellátás számára milyen
érdekeltséget lehet teremteni a szűrési rendszerben.
A háziorvosok érdekeltségi rendszere
A szakirodalmi ajánlások kiemelten foglalkoznak az alapellátás, a háziorvosok szerepével:
az ő bevonásuk és érdekeltté tételük nehezen megkerülhető. A háziorvos kulcsszereplő, de
ehhez nem elégséges a szűrésekről szóló rendeletben a közreműködését „kérni”. „A szűrési
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lehetőségekről csak nagyon kevesen tudnak. Azok, akik sohasem vettek részt vastagbélrákszűrő vizsgálaton, gyakran arra hivatkoznak, hogy az orvosuk számukra egyik eljárást
sem javasolta. Ezért valószínűsíthető, hogy az elégtelen részvételben az orvosok szerepe
meghatározó. Az orvosok felvilágosító tevékenységének hiányossága abból fakad, hogy
terhes számukra a javaslat gyakori ismétlése, kevés a vizsgálatra és a tanácsadásra
felhasznált idő, drágák a vizsgálatok és nincs adekvát térítés, ezenkívül nem szívesen
beszélik rá a betegeket a kellemetlen beavatkozásra. A felmérések szerint az alapellátók
bevonása például a flexibilis szigmoidoszkópos vizsgálatokba, a többszintű ismeretforrás, a
médiaprogramok és az egészségre nevelés látszanak sikeres megoldásnak.” (Újszászy et
al., 2004)
A háziorvosok jelentőségét statisztikai adatok is alátámasztják. „A lakossági szűrővizsgálatok
esetében feltétlenül szólnunk kell a háziorvosok szerepéről is. A Dél-Dunántúli Régió három
megyéjében végzett vizsgálataink azt mutatják, hogy azon megyékben, ahol magasabb a
nők átvizsgáltsági aránya, ott magasabb a háziorvosok által kezdeményezett vizsgálatok
aránya is. A háziorvosok szerepe a szervezett szűrővizsgálatok esetében is kiemelendő.
Ahhoz, hogy a háziorvos be tudja tölteni a beteg átfogó gondozásában, menedzselésében
elvárt szerepét, feltétlenül be kell vonni a szervezett szűrőprogramokba is.” (Boncz et al.,
2002:13)
Mivel a szűrések nyomonkövetése jelentős erőforrást igényel a háziorvosoktól, ezért
valamilyen anyagi ösztönzőrendszer működtetése kívánatosnak tűnik. Angliában a
háziorvosok átszűrtség függvényében való javadalmazásával erőteljes ösztönzöttséget
sikerült teremteni: itt egy „alap” átszűrtségi érték – 50% – alatt nem jár prémium, az a
sikeresség függvényében emelkedik egyre nagyobb mértékben; ennek következtében kb.
70%-os átszűrtséget sikerült elérni. Javasolt valamilyen módon az együttműködő védőnők,
valamint az ÁNTSZ szűrési koordinátorainak az érdekeltségi rendszerbe történő bevonása
is.
A háziorvosi és a szervezői érdekeltség megteremtésére két kísérlet is történt
Magyarországon: az egyik a háziorvosi prevenciós pályázat meghirdetése, a másik az
Irányított Betegellátási Rendszer kialakítása volt. (Az IBR-rel kapcsolatban a prevención túl
számos más célkitűzést is definiáltak, így a szűrések megvalósítását csak részelemként
szemlélhetjük.)
Az IBR és a szűrés
Az IBR-ben prevencióra alapvetően a prevenciós díj, kiegészítő jelleggel a megtakarítás
(illetve annak szabadon meghatározott része) állt rendelkezése. (Mint már utaltunk rá, a
prevenciós díj 2006-tól megszűnt.) Prevenciós díjként járt a szervezőhöz tartozó háziorvosi
praxisokba bejelentkezett lakosság után kapott díj, 2005-ben ennek összege 600 Ft/fő volt.
Nem volt külön meghatározva, hogy ebből mennyit kell primer, szekunder és tercier
prevencióra fordítani, ezt a szervezők maguk találhatták is – az általuk készített prevenciós
tervet az OEP-nek kellett jóváhagynia.
A prevenciós díjat a prevenciós tevékenységekkel kapcsolatos működési költségekre lehetett
felhasználni – de csak olyan prevenciós tevékenységre, amelyet egyébként nem
finanszírozott az OEP, az ÁNTSZ vagy más költségvetési forrás. Az IBR-en belül a
prevenciós díjból maximum 50%-ot lehetett személyi ösztönzésre fordítani (jellemzően a
prevenciós munkatársak fizetésére, illetve szűrési feladatok esetében a szűrést végző
háziorvosok és az asszisztenseik ösztönzésére). Ez olyan szempontból haladó megoldásnak
számít, hogy felismeri és elismeri azt, hogy a prevenciós tevékenységek során kifejtett
személyes erőfeszítéseket anyagilag is motiválni szükséges. A források nagyságát jelzi,
hogy „[a]z ellátásszervezők szűrési-gondozási, egészségmegőrzési és betegségmegelőzési
feladataival kapcsolatos programok és az ezzel összefüggésben lévő jelentési
kötelezettségek teljesítése alapján 2004. évben e jogcímen 592,5 millió forint kifizetés
történt.” (OEP, 2005:54)
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Mint azt az IBR első négy évét értékelő OEP jelentés írja, az IBR keretében „az indulást
követően egyre jobban előtérbe kerültek az életmódbeli rizikótényezők és a cardiovascularis
betegségek szűrése, és ebben az időszakban szintén prioritást élvezett a veseműködés,
húgyúti fertőzés, diabetes-szűrés, mely három szűréscsoportot már mindegyik szervező
kiemelten kezelte a 2000. évtől.” (OEP, 2004:205-206) 2002-től több szervezőnél is
megjelent a colorectalis szűrés. „2003-tól egyre több szervező foglalkozott a kérdőíves
rizikószűréssel, ez a tendencia 2004-re már teljes körűvé vált, a cardiovasculáris betegségek
szűrése azonban továbbra is vezető a secunder prevenciós programok között.” (OEP,
2004:207)
Az egyes cardiovascularis szűrési programok összehasonlítása már az IBR-en belül is
problémákba ütközik, mivel az egyes szervezők által használt módszertanok különböznek.
Mint az ÁSZ megállapítja: „A szűrési tevékenység végzésének eltérő típusa, a prevenciós
tervbe vont kiemelt szűrések eltérő típusa és a Szervezők által kiemelten kezelt szűrések
azonosíthatóságának hiánya nem teszik lehetővé a Szervezők szűrési tevékenységének
összehasonlítását. A szűrési tevékenység mérésének lehetőségét és az adatok Szervezők
közti összehasonlíthatóvá tételét a szűrési tevékenység és az arról gyűjtött adatok
standardizálása teremtené meg.” (ÁSZ, 2005:47) A cardiovascularis szűrés eredményeit az
IBR-en kívüli területekkel sem lehet összevetni. „A Modellkísérleten kívüli háziorvosoknak
nincs a szűréssel kapcsolatos jelentési kötelezettségük, így nem állapítható meg, hogy a
Modelles háziorvosok szűrési tevékenysége aktívabb-e, mint a Modellkísérletbe nem vont
társaiké” – állapítja meg az ÁSZ (2005:46). Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az IBR-ben
résztvevő háziorvosok betegeiről szóló jelentési kötelezettsége sokkal nagyobb, mint az IBRen kívüli háziorvosoké. A gondozásba vételek magasabb száma, illetve az ellátott lakosságra
vonatkozó egészségügyi adatok jelentése mindenképpen érdeme az IBR-nek.
Az OEP (2004) jelentése a kiemelt lakossági szűréseken – az emlőrák-, a méhnyakrák- és
colorectalis rák, illetve fogászati szűrésen – való megjelenést vizsgálta. Ezek alapján
elmondható, hogy az IBR nem volt képes jobb eredményt elérni e szűrések esetében, mint
az IBR-en kívüli területek. A lakosság elérése sikeres volt a kiemelten kezelt cardiovascularis
szűrés területén, illetve azokban a szűrési programokban, amelyeket a szervezők kiemelten
kezeltek, de ez önmagában még nem növelte a lakosság egészségtudatosságát és
részvételi hajlandóságát az egyéb – alapvetően nem IBR által szervezett – szűréseken.
Amint az ÁSZ megállapítja: „a Modellkísérletben résztvevő háziorvosok szűrési
aktivitásának, illetve növekedésének megítélésére csak a prevenciós tervben kiemelt szűrési
tevékenységek esetében van relevanciája, mivel a többi szűrés végrehajtását a Szervező
nem motiválja, így arra várhatóan hatása sincs.” (ÁSZ, 2005:46) Ez azt is jelenti, hogy a
lakosság és az orvosok tudatos bevonása és fejlesztése önmagában, az anyagi
érdekeltség megteremtése nélkül nem vezet eredményre.
A háziorvosi prevenciós pályázat tanulságai
A háziorvosi prevenciós pályázatra, melyet az OEP először 2005-ben írt ki az IBR-en kívüli
területek háziorvosainak, 380 darab pályázat érkezett. Ebből az OEP 373-at támogatott. Az
ilyen módon elért populáció nagysága mintegy 600 ezer fő. A rendelkezésre álló 885 millió
forintból így összességében 240 millió forintot osztottak szét.
Ez meglehetősen rossz aránynak mondható, ennek elsődleges oka az alacsony érdeklődés
volt (pedig a pályázati határidő is meghosszabbításra is került). Az alacsony érdeklődés okai
között szerepel az, hogy az ilyen módon megszerezhető többletforrás évi 600 Ft/fő (a 2005.
évi későbbi elbírálás miatt erre az évre arányosan 400 Ft/fő), ami háziorvosi praxisonként
néhány százezer forint nagyságrendet jelent. A megnyert összeget a prevencióval
összefüggő dologi költségeknek, illetve a prevenciós tevékenységet végző személyek
személyi költségeinek a fedezésére lehet felhasználni. A prevenciós díjért cserébe vállalni
kell a szűrésekkel, állapotfelmérésekkel kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátását –
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valószínűleg sokakat éppen ez az adminisztrációs teher riasztott el a pályázaton való
részvételtől.
Az IBR-ben megvalósuló prevenció és a fenti háziorvosi pályázat összevetése fontos
következtetések levonására alkalmas. A prevencióra fordítható pénzösszeg és a „cserébe”
elvégzendő adminisztráció mindkét esetben azonos (rendszerszinten összességében
tekintve tehát ugyanaz a feladat és ugyanaz a finanszírozás jut egy-egy háziorvosra). A
részvételi szándékban megmutatkozó különbség azonban mégis óriási. Ennek nagy
valószínűséggel a következő okai vannak:
•

Mind a primer, mind a szekunder prevenció központi koordináció mellett történő
megszervezése hatékonyabb: a hatékonyság melletti érvek a primer prevenció esetében
nyilvánvalóak. A szekunder prevenció esetében a következő tevékenységek központi
koordinációja jelent vonzerőt: a szűrési módszertan összeállítása, a szűrések technikai
lebonyolításához nyújtott segítség (pl. lapok sokszorosítása), az asszisztensek képzése,
a kérdőívek eredményeinek feldolgozása, a kiszűrt lakosság további ellátásának
menedzselése (protokollok kidolgozásával és alkalmazásával).

•

Az adminisztrációs feladatok megoldásában a háziorvosok segítségre szorulnak, és a
szervezők ezt a segítséget képesek megadni: a háziorvosi jelentések elkészítésében a
szervezők képzéseket tartottak a háziorvosok számára, aminek következtében az
informatikai kultúra nagymértékben javult. Az adminisztrációs feladatok kisebb terhet
jelentenek, ha van a háttérben egy olyan szereplő, amelyik bármikor képes szakmaitechnikai segítséget nyújtani.

A háziorvosi prevenciós pályázat nyilvánvaló motivációja az volt, hogy az IBR-en kívüli
területek számára is biztosítsa az esélyegyenlőséget a prevencióra fordítható pénzügyi
források tekintetében. A fenti összevetés is bizonyítja: ez a célkitűzés nem valósult meg – és
nem is valósulhatott meg. A rendelkezésre álló pénzügyi források tekintetében jelentkező
egyenlőség kevésnek bizonyult. Az IBR-en belüli és kívüli háziorvosi praxisok gyökeresen
eltérő szervezeti-szervezettségi különbségekkel szembesültek. A háziorvosi prevenció
csak abban az esetben lehet sikeres, ha a pénzügyi források egyenlő biztosítása
mellett a megfelelő és hatékony szervezeti megoldást is létrehozza.
Magánbiztosítók, egészségpénztárak szerepe
A magánkórházak, illetve az egészségpénztárak is nagy figyelmet fordítanak a szekunder
prevenció, vagyis a szűrés-gondozás mint szolgáltatás „árusítására”. A magánkórházak
különböző egészségiállapot-felméréseket, illetve preventív szűrési csomagokat ajánlanak,
míg egyes egészségpénztárak a társadalombiztosítás által nem vagy csak részben
támogatott, kiegészítő-helyettesítő szűrések elvégzése után a vizsgálatokért az
egészségpénztári tagok által az egészségpénztár nevére szóló számla ellenében fizetett
számlaérték 10%-a mértékében SZJA-kedvezményt biztosítanak.
A 263/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező
pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról meghatározza a pénztárak által nyújtható
szolgáltatások körét. Ennek értelmében a következő szolgáltatások minősülnek prevenciós
szolgáltatásnak:
•

A pénztárral szűrési, állapotfelmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató
által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek
felhasználásával személyes egészségterv készül, prevenciós szolgáltatásnak
minősülnek.

•

A személyes egészségtervet az állapotfelmérést végző, e célra szerződött egészségügyi
szolgáltató szakorvosa készíti. Az egészségterv kötelező tartalmi elemei:
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•

o

a beteg állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés eredményének
összefoglalása;

o

a pénztár alapszabályában meghatározott alapszűrések eredménye;

o

az állapotfelmérést végző szakorvos vizsgálatai alapján javasolt további
állapotfelmérő vizsgálatok eredménye;

o

a végzett vizsgálatok összefoglaló értékelése;

o

javaslat a további vizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleges gondozásba vételre;

o

életvezetési javaslat, amely kiterjed a táplálkozási javaslatokra, az esetlegesen
javasolt
sporttevékenységekre,
az
esetlegesen
javasolt
gyógyászati
szolgáltatásokra és az esetlegesen javasolt kúraszerű ellátásokra.

Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az elkerülhető megbetegedések korai
felismerésére irányuló szűrővizsgálatok, ideértve az OEP által nem finanszírozott,
működési engedéllyel rendelkező szakorvos által végzett szűrést, így különösen:
o

méhnyakrákszűrés;

o

emlőrákszűrés;

o

vastagbélrák-szűrés;

o

prosztatarákszűrés;

o

mozgásszervi szűrés;

o

Aids-szűrés;

o

mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés;

o

fogászati szűrés.

A jogszabály előírásai alapján a kiegészítő egészségpénztárak számtalan szűrési programot
támogatnak, melyek – tekintettel a kiegészítő egészségpénztári tagok korábban ismertetett
dinamikus tagszám-emelkedésére – népegészségügyi szempontból is komoly jelentőséggel
bírnak.
A civil szervezetek és az egyházak szerepe a szűrésben
A szűrés „társadalmasításában” a civil szférának is nagy szerepe van. „Hazánkban
működnek társadalmi alapítványok, civil szervezetek a rákprevenció területén – „Rák ellen az
emberért, a holnapért” Alapítvány, Magyar Rákellenes Liga, Együtt a Rák Ellen, Rákbetegek
Országos Szövetsége – amelyeknek kiadványai, szórólapjai jelennek meg intézményekben,
kórházakban, pl. „Vigyázat! Rákveszély!” „Amit minden nőnek tudnia kell a petefészekről.”
Egyéb multidiszciplináris csoportok is működnek. Az Avon Cosmetics Hungary és a Project
Hope Nemzetközi Egészségügyi Alapítvány továbbképzési programot szervezett az emlőrák
megelőzése érdekében. A másik szervezet az Európai Donna, az európai nők mozgalma a
mellrák ellen.” (Németh, 2003) A nonprofit szervezetek – mint például a Magyar Rákellenes
Ligának – az 1%-os felajánlásokból (2004-ben ez a szervezet 45,8 millió Ft-ot realizált ilyen
címen) és az egyéni, illetve a vállalati támogatásokból származó bevételekből gazdálkodva
tudnak tevékenykedni. A továbbiakban néhány példát mutatunk be.
A Magyar Rákellenes Liga kiemelkedően közhasznú egyesület, amely 1990-ben jött létre
azzal a céllal, hogy részt vegyen a magyarországi rákellenes küzdelemben. Az egyesület
ismeretterjesztő programokkal, önkéntes és képző tanfolyamok szervezésével, tájékoztató
kiadványokkal, pályázatok kiírásával, telefon- és betegszolgálattal, illetve gyógyeszközök
beszerzésével vesz részt a rákellenes küzdelemben.
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A Magyar Szív Egyesület kardiológus szakorvosok és szívbetegek közreműködésével 1988
áprilisában alakult. 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezetként működik.
Rendezvényeiket, programjaikat vérnyomásméréssel, cukor, koleszterinszint méréssel,
táplálkozási ajánlásokkal kötik össze. 2003-ban például a Szív Világnapja
rendezvénysorozat keretében egy hónap alatt összesen 3000 vérnyomás- és
koleszterinszűrést végeztek.
Előremutató kezdeményezés a Népegészségügyi Program támogatásával készült Cordelia
szív- és érrendszeri kockázatfelmérő és tanácsadó oldal (http://cordelia.vein.hu). A cél – a
honlap saját meghatározása szerint – „egy olyan webkikötő és azt támogató információs
rendszer létrehozása, amely kérdőíves technikával felderíti a szív-érrendszer egészségét
veszélyeztető állapotot, rizikót becsül, és személyre szóló konkrét életmód-tanácsokat ad a
befolyásolható rizikótényezők minimalizálására.”
A szűrés fontosságának a propagálásában, a célcsoportok elérésében az egyházakra is
lehetne támaszkodni. Az egyházak bevonása a kisebb településeken kifejezetten
eredményes lehet; a koordinációt nem is feltétlenül az ÁNTSZ-nek kell végeznie, azt a helyi
háziorvos jobban meg tudná oldani.

5.4.3.2 A szűrést követő diagnosztika, illetve ellátás gyorsasága és hatékonysága
A részvételi arányt befolyásoló faktorok elemzése során sok olyan tényező már felmerült,
amely a megjelenést követő folyamatokra is hatással van. A továbbiakban ezért már csak
röviden emelünk néhány további szempontot.
Diagnosztikai és ellátási kapacitások:
A mammográfiás szűréshez szükséges kapacitás rendelkezésre áll, a mobil szűrőbuszok
terén viszont szükség van fejlődésre (jelenleg is állítanak üzembe szűrőbuszokat). A Paptesztek értékeléséhez szükséges citológiai laboratóriumok elégséges kapacitással
rendelkeznének még akkor is, ha a complience 70%-ra nőne, a patológusok hiánya
ugyanakkor a jövőben problémát jelenthet. (EüM, 2005:14) Ugyanez az anyag említi az
előszűrő szakasszisztensek utánképzésének problémáit is (a jelentkezők száma alacsony).
Ez egyben azt is jelzi, hogy a kapacitás biztosítása nem merülhet ki az infrastruktúrában,
hanem a humán kapacitásokat is az igényekhez kell igazítani képzéssel vagy
továbbképzéssel. A rendelkezésre áll kapacitások ezeken a területeken – a behívások
megfelelő ütemezése mellett – elégségesek ahhoz, hogy ne alakuljon ki várólista, és a
diagnosztikai vizsgálatok, illetve a kezelések a megfelelő időben megtörténjenek.
A colorectalis szűrés országos kiterjesztését a rendelkezésre álló diagnosztikai kapacitások
szűkössége is akadályozza. Mint azt Újszászy et al. (2004) kifejti, a szűkös kapacitások is
indokolják a 200.000 fős pilot-projekt létét. A szerzők így fogalmaznak: „A hazai szakértői
vélemények alapján a legszűkebb keresztmetszetet a kolonoszkópos kapacitás jelenti.
Ennek megoldására a jelenlegi ellátórendszer mellé 30 központot kellene létrehozni. Az éves
üzemeltetési költség – tárgyi és személyi vonzataival együtt – nem haladná meg az
egymilliárd forintot.”
A finanszírozással kapcsolatban már említettük, hogy a TVK hogyan érinti a diagnosztikát és
az ellátást (kivéve a mellrák és a méhnyakrák szűrése esetében – ezek nem esnek
degresszív finanszírozás alá).
A kapacitásgazdálkodással kapcsolatos kérdés Magyarországon az, hogy mi legyen a
tüdőszűrő-hálózattal. A tbc szűrését – mint elsődleges célt – olyan jól megoldotta a rendszer,
hogy mára ez a betegség igen ritkává vált. A tüdőrákos megbetegedéseknek kb.
egyharmadát a tüdőszűrés során fedezik fel, mintegy „mellékhatásként”. (Döbrőssy, 2002) A
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nemzetközi szakirodalom ugyanakkor nem igazolja a szervezett tüdőrákszűrés
költséghatékony voltát, ezért – a tbc visszaszorulásával – a szervezett tüdőszűrés léte
megkérdőjelezhetővé vált. A tüdőszűrésnek az ajánlások szerint a fokozottan veszélyeztetett
csoportokra kell koncentrálniuk (pl. hajléktalanok vagy a foglalkozásuk miatt fokozottan
veszélyeztetettek).
Az eredmények feldolgozási folyamata, információáramlás:
Az emlőszűrésben az OEP-től származó adatok (lakcímek, háziorvosok) az országos szűrési
koordinátoron keresztül az ÁNTSZ megyei koordinátoraihoz kerülnek. A behívólevelet a
szűrőcentrumok küldik ki a koordinátortól kapott információk alapján, és a háziorvosokat is
ők értesítik. A megjelenések alapján havonta jelentést küldenek az OEP-nek, illetve a
háziorvosoknak. Az OEP a járó- és fekvőbeteg-ellátás adatait is látva ad információt a szűrés
előrehaladásáról az ÁNTSZ-nek. A cervixszűrés annyiban különbözik ettől, hogy a behívókat
az ÁNTSZ közvetlenül postázza, és a citológiai laborok az eredményeket az OEP-en kívül az
ÁNTSZ-nek is közvetlenül jelentik. Problémát jelent, hogy ez csak a szervezett szűrés
keretében végzett vizsgálatokra igaz; a magánnőgyógyászok által beküldött minták
vizsgálatának sem a ténye, sem az eredménye nem jelenik meg az országos
nyilvántartásban. (Így gyakran az is megtörténik, hogy olyan kap behívólevelet, aki valójában
részt vett már szűrésen.) Ezeknek az információknak az integrálása a rendszerbe fontos
megoldandó feladat. Megoldás lehet, hogy az OEP valamennyi, célcsoportba tartozó nő
vizsgálatát finanszírozza függetlenül a kenet levételének a helyétől. (EüM, 2005:18)
Az információáramlás gyorsításához az szükséges, hogy az erre vonatkozó indikátorokat
mérjék, illetve beépítsék a minőségbiztosítási rendszerbe. Jelenleg az emlő- és
méhnyakrákszűrésre vonatkozó protokollok csak a megjelenésre és a szűrés eredményére
vonatkozó mutatókat tartalmaznak, minőségi mutatónak a hibás (megismétlendő) szűrések
száma számít, időalapú mutatók nem jelennek meg. Célszerű lenne az értesítések küldésére
célértékeket meghatározni, és ezeket folyamatosan mérni.
A betegút pontosabb követése minden bizonnyal hozzájárulna a szűrési, diagnosztikai és
ellátási epizódok között eltelt idő csökkentéséhez. Gyakoribb jelentéstételre viszont csak
akkor lenne lehetőség, ha a szűrési rendszer – komoly informatikai hátérrel – online
üzemmódra lenne képes. Mivel azonban az ellátóhelyek adatszolgáltatása a „normál” OEPjelentések keretén belül történik, a jelentéseknek e szelete önmagában nem változtatható
meg (a rendszer és a jelentés duplikálása fölösleges erőforrás-felhasználást igényelne).
Érdekeltség a rendszer hatékony működtetésében:
A részvételi aránnyal kapcsolatban már írtunk azokról a tényezőkről, amelyek alapvetően
meghatározzák a rendszer szereplőinek a szűrések lebonyolításában való érdekeltségét. E
helyütt annyival kell még kiegészíteni az érdekeltségi rendszerről írtakat, hogy a szűrés
mennyiségi és minőségi paramétereinek a monitorozása elengedhetetlen, és ezeknek az
indikátoroknak az eredményét mind a rendszer fejlesztésére, mind az egyes szereplők
ösztönzésére fel kell használni. A magyar egészségügyre általánosságban is jellemző, hogy
a betegek szempontjából észlelt, észlelhető minőségi paraméterek mérése nem vagy csak
nagyon korlátozott mértékben történik meg: a várakozási idők, a szűrendő populáció
tényleges igényeinek megfelelő szűrési időpontok biztosítása, illetve az egyes szűrési
epizódok között eltelt idő ugyanakkor befolyásolja a részvételi hajlandóságot és az elérhető
orvosi eredményeket. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni e minőségi paraméterek
mérésére is.
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5.4.3.3 A szűrési eljárás pontossága és megbízhatósága
A szűrési programok monitoringrendszerének kialakítása és a rendszerről szóló rendszeres
értékelések elkészítése alapvető jelentőségű feladat. „A program megvalósulásának illetve
sikerének méréséhez monitoring rendszer felállítása szükséges. Az egészségbiztosítási
orientációjú monitoring rendszer elsősorban a finanszírozáshoz kötődő információk
elemzését jelenti. A szűrés révén kiemelt betegek további sorsának (differenciál
diagnosztika, kezelések, utókezelés, rehabilitáció stb.) követésében, a betegutak
elemzésében az OEP-nek meghatározó szerepet kell vállalnia. Az így kapott eredmények a
program költséghatékonysági mutatóinak számításánál, majd egyéb népegészségügyi
programok tervezésénél hasznosíthatók.” (Boncz et al., 2002:13)
A szűrés hatékonyságát és eredményességét jelző indikátorok alapjául szolgáló adatok
nagyrészt megjelennek az adatszolgáltatási kötelezettségben. A behívottak, a megjelentek
rögzítésre és jelentésre kerülnek (a citológiai szűréseknél már említett, magánnőgyógyászati páciensek kivételével), és az elvégzett vizsgálatok eredményei is kellő
részletességgel jelennek meg (a stádiumeloszlások változása, a hibás minták aránya vagy a
citológiai vizsgálatoknál a „rescreenelt” minták aránya nyomon követhető).
A monitoringrendszer problémái nagyrészt abból adódnak, hogy a rendszer különböző
szereplőinél keletkező adatok integrált rendszerbe történő összerendezése és beteghez
rendelése nem történik meg. Ennél fogva a háziorvos és a szűrés szervezője nem tudja
„menedzselni” az ellátást, a programok értékeléséhez szükséges adatok pedig csak utólagos
(és pontatlan) legyűjtéssel állíthatóak elő.
Az eddigi értékelések alapján kijelenthetjük, hogy a monitoringrendszer működését erősíteni
kell. A szűréssel kapcsolatos behívási, megjelenési adatokat pontosítani kell. Jelenleg az
ÁNTSZ és az OEP adatsorai nem vágnak teljes mértékben egybe, de ez valószínűleg nem
az elemzésekhez használt alapadatok különbözőségének, hanem az elemzések során
használt módszertannak a következménye. A programértékeléssel kapcsolatos indikátorokat
nem csak tartalmukban kell egységesíteni, hanem a tudatosan megtervezett értékelési
eljárás során az értékelési pontokat (értékelési időszakokat) is pontosan és egységesen kell
meghatározni. A magán-nőgyógyászati szűrések eredményét is integrálni kell a szűrési
adatbázisba, és nagyobb figyelmet kell fordítani a szűrésszervezés minőségi és időtényezőn
alapuló indikátoraira.
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A szűrések egészség-gazdaságtani értékelésének hazai eredményei

5.4.4

Magyarországon készült áttekintő review-k

A szervezett rákszűrési programok költséghatékonyságáról Muszbek et. al (2002) készített
rendszerezett irodalomáttekintést a nemzetközi referencia-adatbázisok alapján. A szerzők a
nemzetközi ajánlások alapján szűrésre ajánlott méhnyak-, az emlő-, valamint a vastag- és
végbélrák szervezett szűrését elemezték. Az eredmények: „Méhnyakrák esetében a
Papanicolaou teszttel, mellrák esetében a mammographiával végzett populációs alapú
szűrés felel meg a WHO kritériumoknak. A „spontán” szűrésnél a racionálisan szervezett
szűrési programok mindig költséghatékonyabbak. A szexuálisan aktív női lakosság
méhnyakrák-szűrése esetén szervezeti forma szerint a mobil rendelők, korosztályok szerint a
30-39 évesek szűrése tűnik a legkedvezőbbnek. Mellrákra költséghatékonysági szempontból
az 50-69/70 éves korosztály kétévenkénti szűrése tekinthető referenciának. A szűrések
gyakoriságának növelésére, a korosztály bővítésére, valamint a rizikócsoportok
kiválasztására vonatkozóan az eredmények ellentmondásosak. A vastag- és végbélrák
esetén nincs a WHO kritériumoknak egyértelműen megfelelő szűrési módszer.
Legkedvezőbbnek a kétmintás FOBT tűnik, amelyet pozitív esetben colonoscopia követ az
55-74 évesek kétévenkénti szűrésénél.” (Muszbek, 2002:119)
A
populációs
alapú
koleszterinszűrésről
Muszbek
et.
al
(2005)
készített
irodalomösszefoglalót a nemzetközi referencia-adatbázisok felhasználásával. Mint arra a
szerzők rámutatnak, a rendelkezésre álló irodalmi források alacsony száma, valamint az a
tény, hogy a koleszterinszűrés általában a komplex cardiovascularis szűrés részeként
valósul meg, illetve az, hogy a megelőzendő szív- és érrendszeri betegség csak közvetett
következménye lehet a koleszterinszintnek (elétérően a rákszűrési programoktól, ahol maga
a betegség kerül korai stádiumában kimutatásra), nehézzé teszi a koleszterinszűrés
költséghatékonyságának megítélését. Következtetésük az, hogy a „komplex szűrőprogramok
esetén a koleszterinszűrés beillesztése a programba kívánatosnak mondható, s kifejezetten
költséghatékonyabbnak tűnik a férfiak, különösen az idősebb (60 év fölötti) férfiak esetében.”
(Muszbek et. al, 2005:28)

5.4.5

Magyarországon készült egészség-gazdaságtani elemzések

A továbbiakban kifejezetten azokat a Magyarországon megjelent tanulmányokat foglaljuk
össze, amelyek az egyes szűrések magyar viszonyokra adaptált költséghatékonyságát
számszerűsítik. Ilyen elemzések a három népegészségügyi szűrésre – az emlő-, a méhnyakés a colorectalis rák szűrésére – készültek.
Emlőrákszűrés
Az emlőrákszűrés hazai viszonyokra adaptált egészség-gazdaságtani elemzését Boncz et al.
(2003) munkájában olvashatjuk (az elemzés megjelent Boncz et al., 2005c
összefoglalójában is). A szerzők által használt modell a nemzetközi szakirodalmi
ajánlásoknak megfelelve a 45-65 év közötti nők számára végzett, kétévenkénti,
mammográfiás szűréssel számol. Az elemzést a finanszírozó nézőpontjából végezték el.
Három szcenáriót (lehetséges trendet) modelleznek: 10, 20 és 30%-os mortalitáscsökkenést
feltételezve a célpopulációban (ezeket rendre magyar, angol és svéd trendeknek nevezik),
minden esetben a nemzetközi szakirodalom alapján számított 21 megmentett életév/beteg
nyereséggel. A diszkontrátát 5%-ban határozták meg. Mivel a szűrőprogram első teljes éve
2002 volt, a cikkben egy év tapasztalata alapján becsült átszűrtséggel tudtak csak számolni:
a modellben az átszűrtséget 43%-ban határozták meg.
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A megmentett életek költsége a modellezett trendek függvényében változik:

Mortalitáscsökkenés (trend)

Egy megmentett élet
költsége

Egy megmentett életév
költsége

ezer Ft

$

ezer Ft

$

10% (magyar trend)

17.781

62.047

847

2.955

20% (angol trend)

8.406

29.335

400

1.397

30% (svéd trend)

5.696

19.876

271

946

Forrás: Boncz et al. (2003:153)

A szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a szűrés költséghatékony, mivel az egy
megmentett életévre jutó költség vállalható a finanszírozó számára.
A program beindítása óta eltelt idő (4 év) még kevés ahhoz, hogy a – programnak
köszönhető – mortalitáscsökkenés mértéke biztonsággal megállapítható legyen. Az
átszűrtségi arányról ugyanakkor már nem csak becsült, hanem tényadatok is rendelkezésre
állnak – a szerzők által felállított modellben a szűrés költsége arányos a szűrésben
résztvevők számával, ennek következtében az átszűrtségi arány növekedése nincsen
hatással arra, hogy mennyibe kerül egy élet megmentése, de a programnak köszönhetően
több életévet sikerül megmenteni.
Méhnyakrákszűrés
A méhnyakrákszűrések hazai egészség-gazdaságtani vonatkozásait Boncz et al. (2003b)
elemezte. A szerzők a nemzetközileg elfogadott Pap-tesztre épülő szűrés értékelését
végezték el, 25-65 év közötti célpopulációt figyelembe véve. Az elemzést háromféle szűrési
stratégiára (lásd a táblázatban) és kétféle mortalitáscsökkenési – a 38,4%-os „angol” és a
19,6%-os magyar – trendre is elvégezték. A szűrési program hasznát 23 megmentett
életév/beteg nyereséggel számolták, a költségekre és a hasznokra 5%-os diszkontrátát
alkalmaztak.

Mortalitáscsökkenés (trend)

Egy megmentett élet
költsége
ezer Ft

Egy megmentett életév
költsége

$

ezer Ft

$

Háromévenkénti szűréssel (25-65 éves kor között)
19,6%

12.689

44.275

552

1.925

38,4%

6.210

21.666

270

942

Kétévenkénti szűréssel (25-65 éves kor között)
19,6%

19.034

66.424

828

2.888

38,4%

9.315

32.499

405

1.413

Évenkénti szűréssel (25-54 év között), kétévenkénti szűréssel (55-65 év között)
19,6%

33.838

118.082

1.471

5.134

38,4%

16.560

57.799

720

2.513

Forrás: Boncz et al. (2005c:535)
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A fenti számítások szerint a méhnyakrákszűrés eredményeképpen megmentett életévek
költsége a – nemzetközi ajánlásoknak leginkább megfelelő – háromévenkénti szűrés
esetében a legalacsonyabb; e szűrés bevezetése mindenképpen indokolt és
költséghatékony. A szűrés ennél gyakoribb kivitelezésének az inkrementális költségek
vizsgálatán kell alapulnia, és társadalmi-finanszírozói döntésnek kell arról születnie, hogy
„mennyit ér meg” még egy megmentett életév.
Colorectalis rák szűrése
A colrectalis szűrés Magyarországon értelmezhető költséghatékonyságát Boncz et al. (2004)
számították ki. A szerzők a „kombinált, színreakciót és bispecifikus (hemoglobin és albumin)
immunkémiai elemet is tartalmazó módszer” (Uo:112) esetében végezték el az értékelést, a
szűrést a 45-65 éves korosztályra kiterjesztve, a finanszírozói oldalt szem előtt tartva. A
számításokat mind 1, mind 2 éves szűrési intervallummal elvégezték, kétféle
mortalitáscsökkenési trendet is modellezve, 10 és 20 százalékos csökkenéssel számolva. A
megmentett életévek számát a nemzetközi irodalom alapján betegenként 13 évben
határozták meg. A diszkontrátát 5%-ban határozták meg. Mivel az elérhető átszűrtségre
semmilyen adat nem állt rendelkezésre, az emlőszűrések esetében várható 40%-os aránnyal
végezték el a szerzők a számításokat.

Mortalitáscsökkenés (trend)

Egy megmentett élet
költsége

Egy megmentett életév
költsége

ezer Ft

$

ezer Ft

$

10%

16.321

56.952

1.255

4.381

20%

8.006

27.936

616

2.149

10%

8.160

28.476

628

2.190

20%

4.003

13.968

308

1.074

Évenkénti szűréssel

Kétévenkénti szűréssel

Forrás: Boncz et al. (2004:114)

A szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a szűrés költséghatékony, mivel az egy
megmentett életévre jutó költség vállalható és kedvező a finanszírozó számára. A szerzők e
szűrés kapcsán néhány jelentős problémára is figyelmeztetnek: mivel a szűrési eljárás
meglehetősen pontatlan, ezért a sok fölöslegesen elvégzett további diagnosztikai vizsgálat
növeli a szűrési költségeket, továbbá a megcélzott átszűrtségi arányt e szűrés esetében
lényegesen nehezebb elérni, mint pl. az emlőszűrés esetében.
Mivel a szervezett szűrés igazából a mai napig sem indult be Magyarországon (csak pilotprojektek futnak), ezért a modell feltételezéseit nem lehet újabb tényadatokkal helyettesíteni
és ezáltal a számításokat pontosítani.
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6 Összefoglalás
A tanulmányban elvégzett irodalomelemzés, illetve a magyar helyzet értékelése alapján a
vizsgált szűrések megvalósítására a következő javaslatokat tehetjük.
A colorectalis daganatok szűrésében a program kiterjesztése javasolt minimálisan az 5065 éves korcsoportra, de elégséges forrás esetén a 70 éves felső határ is javasolható. Bár
az alkalmazható szűrési eljárások relatív hatásosságáról komoly vita folyik a
szakirodalomban, első lépésként a legtöbb evidenciával rendelkező FOBT-teszt bevezetése
javasolt. A jelenleg folyó pilotok (immun-FOBT, sigmoidoscopos és colonoscopos
technikákkal) lezárultával lehetőség lesz az eredmények újraértékelésére, és – szükség
esetén – a szűrési módszer módosítására. A magyar pilot-program célcsoportja és szűrési
eljárása megfelel a szakirodalmi ajánlásoknak. Teljes körűen elindított szűrési programra
Európában sincsen példa, több helyütt is pilot-projektek zajlanak.
Az emlőszűrések szükségességéről erős konszenzus van a szakirodalomban. A legtöbb
evidencia az 50-70 éves korosztály mammographiás szűrése mellett szól. A legtöbbször
említett „alternatív” szűrési megoldások, az emlő önvizsgálata és a klinikai fizikális vizsgálat
esetében nem sikerült olyan evidenciát találni, amely a mortalitás csökkenését támasztaná
alá, így ezek nem helyettesítik a mammographiát a szűrési programban. A magyar
emlőszűrési program 45-65 éves célcsoporttal működik. A 45-50 éves korosztály szűrésének
hatásosságáról további elemzéseket célszerű végezni (az európai általános gyakorlat szerint
a szűrést az 50. életévben kezdik).
A méhnyakrák szűrése a nemzetközi szakirodalom alapján Papanicolaou cytológiai kenettel
egyértelműen csökkenti a mortalitást, és ezzel együtt költséghatékonynak is tekinthető. 20
éves kor felett, illetve a szexuális aktivitás kezdetétől minden nőt lehet szűrni, és a
szűréseket 65 éves korig érdemes ismételni. Már egyetlen, 35-40 éves életkorban
végrehajtott szűrés is csökkenti a mortalitást, így a minimális célkitűzés az lehet, hogy
minden nőt életében legalább egyszer szűrjenek. A szűrési gyakoriság növelésével az egy
megmentett életév inkrementális költsége egyre meredekebben nő; a szakirodalmi ajánlások
szerint a 3 évnél gyakoribb szűrések már alig járnak a mortalitás csökkenésével. Ezek
alapján 3 éves szűrési intervallumot javaslunk. A hagyományos PAP-kenet helyett érdemes
a liquid based cytológia alkalmazása, illetve a borderline kenetek esetén jó megoldás a HPVDNS teszt, de ezeket még további vizsgálatokkal kell igazolni. A magyar méhnyakrákszűrési
program célcsoportja a 25-65 éves populáció; ez elég jól megfelel az európai gyakorlatnak,
ahol az alsó limit jellemzően 20 és 25 év között ingadozik.
A prostatadaganatok szűrésének és az ezt követő kezelésnek a hatásossága és
hatékonysága nincsen kellő mértékben alátámasztva evidenciákkal. A PSA-teszt
hatásossága erősen vitatott a szakirodalomban, és a rectalis digitalis vizsgálat
mortalitáscsökkentő hatását sem tudták alátámasztani. A radikális beavatkozás hatásossága
nem bizonyított, és nagy a fel nem ismert, panaszokat nem okozó daganatok előfordulási
aránya (az idős férfiak inkább a prostata daganatával halnak, semmint attól). Jelenleg
folynak populációalapú randomizált klinikai vizsgálatok, ezek lezárultáig sem szervezett, sem
opportunisztikus formában nem ajánlott a prostatadaganatok szűrése.
Bár a tüdőtumorok jelentős halálokot képeznek, a szűrésére nincsen elfogadott hatásos
módszer; a primer prevenció (pl. a dohányzásról való leszokás) sokkal jelentősebb hatással
bír. A mellkasröntgen és a köpetcytológia mortalitáscsökkentő hatását nem támasztották alá
a klinikai vizsgálatok, ezen eljárással történő tüdőszűrés csak a fokozottan veszélyeztetett
csoportokban lehet hatásos. A CT és a PET alkalmazására jelenleg folynak klinikai
vizsgálatok; itt a technológia költségessége is komoly gátja lehet a bevezetésnek.
Magyarországon több évtizeden keresztül sikeresen működött a tüdőszűrő hálózat. A tbc
visszaszorulásával a szervezett tüdőszűrés jelentősége csökken, a tüdőtumorok szűrése
pedig önmagában nem indokolja az általános tüdőszűrés fenntartását.
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A szájüregi szűrésekkel kapcsolatos, vizuális inspekció módszerét vizsgáló evidenciák
ellentmondóak. A szakirodalom jelenlegi állása alapján azt lehet mondani, hogy a szájüregi,
populációs szinten szervezett szűrések nem indokoltak, de az opportunisztikus szűrés
indokoltnak tűnik.
A bőrrák szűrésének esetében a megtekintés hatásosságára és mortalitáscsökkentő
voltára nincsenek nagy betegszámon végzett randomizált klinikai vizsgálatok. Kisebb
kutatások kimutattak mortalitáscsökkenést, elsősorban a magas prevalenciával rendelkező
országokban, de itt sem tervezik szervezett szűrőkampány kivitelezését. Az evidenciák
jelenlegi állása alapján az alapellátásban sem igazolt a szűrés hatásossága, azonban a
háziorvosok ilyen irányú ébersége mindenképpen indokoltnak tűnik.
A here rosszindulatú daganatainak szűrése nem prioritás a szakirodalomban, és az erős
evidenciák teljes hiánya jellemzi a területet. Sem az önvizsgálat, sem a palpatio
hatásosságát nem sikerült megerősíteni. A konklúzió az, hogy a heredaganatok szűrése nem
indokolt.
A cardiovascularis betegségek vizsgált rizikófaktorainak a szűréséről számos tanulmány
kimutatta, hogy a hypertonia, a kóros vérzsírszint vagy a kettes típusú diabetes felismerése
önmagában nem feltétlenül javítja a hosszú távú életkilátásokat. Ehhez leginkább az kell,
hogy a felismert beteg elkötelezze magát a betegsége kezelése mellett, és aktív részese
legyen a magas vérnyomás, vércukorszint vagy lipidszint terápiájának. Az evidenciák alapján
az egyes kockázati faktorok elsősorban kombinációban megjelenve emelik drasztikusan a
cardiovascularis betegségek kockázatát, ami tovább rontja az egyes faktorok önálló,
populációs szintű szűrésének létjogosultságát. A cardiovascularis szűrés elsősorban
opportunisztikus, az adott betegre irányuló, a háziorvos által végezhető kockázatfelmérést és
gondozásba vételt igényel.
Az osteoporosis szűrése esetében nem állnak rendelkezésre olyan komplex populációs
szintű randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok, amelyek alátámasztanák a densitometria és
a
pozitív
esetek
kezelése
hatására
bekövetkező
egészségnyereséget
és
költséghatékonyságot. Ameddig nincsenek ilyen evidenciák, addig az osteoporosis
szervezett és átfogó szűrőprogramjai densitometriás vizsgálattal nem javasoltak. A
családorvosi gyakorlatban követhető a nemzetközi ajánlások által vázolt algoritmus, mely
szerint a 65 év feletti postmenopausalis nők, a 65 év alatti fokozott kockázatnak kitett 65 év
alatti nők, és a premenopausalis nők és férfiak fokozott csontfragilitással küldendők
densitometriás vizsgálatra.
Összességében kijelenthetjük, hogy a Magyarországon bevezetett szűrések köre megfelel a
nemzetközi és az európai elméletnek és gyakorlatnak. Komoly figyelmeztető jel ugyanakkor,
hogy az átszűrtség tekintetében elmaradunk a fejlettebb országoktól, márpedig az
átszűrtség jelentős mértékben befolyásolja a programmal megmenthető életévek számát és
a szűrések költséghatékonyságát. Ennek az okát több tényezőben is keresni kell.
A rossz részvételi arányhoz kétségkívül hozzájárul a magyar lakosság alacsony
egészségtudatossága: a szűrések szerepe és jelentősége széles rétegekben nem
tudatosodott. A lakosság elérésében inkább a helyi megoldások lehetnek eredményesek:
a központi szervezés (behívás) fenntartása mellett a lokális kommunikációs csatornákon – a
háziorvosokon, a védőnőkön, az önkormányzatokon, az iskolákon, a civil szervezeteken és
az egyházakon keresztül – kell ráerősíteni az üzenetekre. A szűrések propagálásában a
magánbiztosítóknak és az egészségpénztáraknak is egyre jelentősebb szerep juthat.
A részvételi arány növelhető azáltal is, ha a szűrésen való megjelenés egyéni, személyes
költségeit sikerül csökkenteni: a szűrőhálózat megfelelő tervezésével az utazási igények
csökkenthetőek, az időbeli rugalmasság növelésével (pl. munkaidő utáni szűrési lehetőség
biztosításával) és a szűrővizsgálatok pontos ütemezésével az elveszett idő mennyisége
csökkenthető. A részvételben jelenleg megfigyelhető komoly területi eltéréseknek az oka
valószínűleg mind a területi elérhetőségben, mind a szervezésbeli eltérésekben keresendő.
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A szűrések hatékonyságát csökkenti, hogy a területnek nincsen igazi gazdája. Az
Egészségügyi Minisztérium, illetve az OEP és az ÁNTSZ között nem egyértelmű a
közpolitika-alkotás és -megvalósítás elválasztása. Sok esetben keverednek a politikai és
a szakpolitikai célok. A regionális fejlesztési források megjelenése ezt a konfúziót várhatóan
csak növelni fogja. A magyar egészségügyre jellemző finanszírozási problémák ezt a
területet sem kímélik. Miközben a szűrés szervezését – népegészségügyi jelentőségénél
fogva – közpénzből gazdálkodva az ÁNTSZ végzi, a szűrések és a követő diagnosztika,
illetve ellátás költségét az OEP mint társadalombiztosító viseli az E-alapon keresztül. A
teljesítményvolumen-korlát bevezetése az ellátóintézmények oldaláról erőteljesen korlátozza
az érdekeltséget a szűrések elvégzésében (a mammográfiai és cervixszűrési teljesítmények
már kikerültek a TVK hatóköréből).
A magyar szűrési rendszer egyik sarkalatos kérdése az, hogy ki végezze a szűrést. A hazai
gyakorlat egyértelműen alátámasztja, hogy az orvostársadalom nem fogadja el a szűrések
delegálását alacsonyabb képzettségi szintre, azonban ők maguk nem végzik el ezeket a
feladataikat. Minden népegészségügyi szűrés bevezetése során meg kell küzdeni a
„szakmával”, és szinte lehetetlen a nemzetközi gyakorlatnak egyre több esetben megfelelő
asszisztensi és ápolói szintekre delegálni a szűréseket.
Az érdekeltség hiány jellemzi a háziorvosokat és a szakorvosokat is, ennek következtében
számos vizsgálatot nem vagy nem olyan alapossággal végeznek el, amit és ahogyan
megtehetnének. A háziorvosok esetében a szűréshez és a követő ellátáshoz tudatos
betegútkövetés és -menedzselés is tartozna; megjegyzendő, hogy ezt az érdekeltség
hiányán túl az információhiány is akadályozza: a szűrések és az ellátások adatai nem
jelennek meg integrált szemléletben.
A háziorvosi érdekeltség megteremtésére két kísérlet is történt Magyarországon: a
háziorvosi prevenciós pályázat és az Irányított Betegellátási Rendszer. Az IBR tapasztalatai
alapján kijelenthetjük, hogy a szűrési program célkitűzéseinek a teljesítéséhez a
háziorvosokat anyagi eszközökkel is érdemes motiválni. A prevenciós pályázatok iránti
nagyfokú érdektelenség megmutatta, hogy a háziorvosok magukra maradva és magukra
utalva a komoly szűrési és gondozási feladatoknak (és az ezzel kapcsolatos
adatszolgáltatási igénynek) nem tudnak megfelelni, így a szűrési programok szervezésében
a regionális, kistérségi szintnek kiemelt szerepe van.
A szűrési rendszer szereplőinek a befolyásolásához, illetve magának a rendszernek a
fejlesztéséhez elengedhetetlen az, hogy megfelelő monitoringrendszer működjön, és a
program értékelése rendszeres időközönként megtörténjen. Nagy problémát jelent a
cervixszűrések esetében az, hogy a magánnőgyógyászok által végzett szűrések eredményei
nem jelennek meg az országos szűrési nyilvántartásban (pedig számuk többszöröse, mint a
„lakossági” szűrésben jelentkezőké). A diagnózis gyorsabb felállítását, a betegek mielőbbi
kezelését segítené elő az, ha a beteggel kapcsolatban keletkező adatok
összekapcsolódnának. Egy ilyen rendszer segítségével egyben a szűrési rendszer minőségi
és időparamétereit is mérni lehetne, amelyek jelenleg csak igen korlátozottan jelennek meg.
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7 Mellékletek
7.1

Adatbázis: Cochrane Library; Szűkítés: Időkorlát nélküli keresés Review, DARE, Central, HTA és NHS EED kategóriában
Screening
screening

Szűkítés

Fókuszálás

Cochrane
Reviews

DARE

Central

HTA

NHS
EED

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

Cost

cancer
Tumor
neoplasia
colorectal cancer
colorectal carcinoma
colorectal neoplasia

1.646
853
217
97
18
35
12
5

580
512
125
25
5
9
3
0

7.769
443
111
11
7
20
1
1

503
229
77
16
0
12
2
0

1.493
1.385
369
64
30
96
12
6

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer
breast carcinoma

5
60
16

3
30
3

4
45
6

4
21
0

26
123
12

Végignéztük
Végignéztük

mammography
cervical carcinoma
cervical cancer
cervical neoplasia

16
16
45
6

31
2
14
5

49
5
19
5

12
3
19
0

105
18
63
22

Végignéztük
Végignéztük

prostate cancer
prostate carcinoma
prostate neoplasia
lung cancer
oral cancer
skin cancer
melanoma
testicular cancer
hypertension
diabetes
high blood lipids
high blood cholesterol

21
10
4
51
99
75
8
1
154
200
65
59

12
0
0
6
12
11
10
1
29
40
6
12

9
3
0
0
3
4
5
0
22
16
3
3

13
0
0
8
3
1
1
0
4
17
0
5

33
5
0
28
4
4
6
1
51
89
6
20

Végignéztük

osteoporosis

50

12

4

12

23

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

180

Screening

Screening

Szűkítés

Fókuszálás

Cochrane
Reviews

DARE

Central

HTA

NHS
EED

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

efficacy

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

1.646
933
234
129
23
29

580
138
18
5
0
0

7.769
1.430
168
40
7
32

503
67
24
6
0
2

1.493
217
64
12
6
15

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

8

0

2

1

3

colorectal neoplasia

6

0

5

0

2

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

1
74

0
2

7
56

0
8

6
22

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

27
9
17

0
2
0

13
41
4

0
8
0

3
16
3

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

33

1

18

3

14

cervical neoplasia
prostate cancer

9
23

0
4

1
17

0
3

4
4

prostate carcinoma

11

0

4

0

1

prostate neoplasia

7

0

0

0

0

lung cancer
oral cancer
skin cancer

69
124
88

3
2
1

13
13
1

3
1
1

5
2
1

melanoma

13

1

2

1

1

testicular cancer
hypertension
diabetes
high blood lipids

2
194
200
70

0
6
9
0

0
92
55
14

0
2
2
0

0
8
15
1

high blood cholesterol

55

1

18

0

1

osteoporosis

53

4

3

3

8

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

Végignéztük
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Screening

screening

Szűkítés

Fókuszálás

Cochrane
Reviews

DARE

Central

HTA

NHS
EED

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

effectiveness

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

1.646
1.128
267
136
23
33

580
253
69
12
2
5

7.769
632
160
18
4
29

503
182
66
8
0
10

1.493
1.081
297
62
26
75

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

11

1

1

1

10

colorectal neoplasia

6

0

0

0

6

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

5
77

2
21

3
69

5
21

26
99

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

25
18
18

0
20
1

14
62
4

0
12
2

12
74
17

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

47

9

33

14

55

cervical neoplasia
prostate cancer

6
28

2
10

4
10

0
9

19
22

prostate carcinoma

13

0

2

0

5

prostate neoplasia

7

0

0

0

0

lung cancer
oral cancer
skin cancer

64
121
87

3
6
6

8
8
5

7
3
2

25
4
4

melanoma

11

4

3

2

3

testicular cancer
hypertension
high blood lipids

5
196
69

0
12
2

0
25
3

0
4
1

1
47
6

high blood cholesterol

66

6

12

1

20

Diabetes
Osteoporosis

217
56

22
6

16
2

8
9

75
20

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

182

7.2

Adatbázis: Pubmed-Medline; Szűkítések: elmúlt 5 évben publikált angol nyelvű cikkek humán kategóriában
Screening
screening

Szűkítés

Fókuszálás

Találatok
száma

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

cost

Cancer
Tumor
Neoplasia
colorectal cancer

473.698
9.645
2.669
2.605
2.563
437

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

422

colorectal neoplasia

396

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

33
554

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
Mammography
cervical carcinoma

90
253
94

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

265

cervical neoplasia
prostate cancer

283
167

prostate carcinoma

25

prostate neoplasia

149

lung cancer
oral cancer
skin cancer

238
32
66

Melanoma

69

testicular cancer
Hypertension
high blood lipids

9
242
25

high blood cholesterol

27

Diabetes
Osteoporosis

360
129

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
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Screening

screening

Szűkítés

Fókuszálás

Találatok
száma

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

efficacy

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

473.698
15.285
6.020
6.212
5.904
587

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Nem néztük végig
Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük

colorectal carcinoma

575

colorectal neoplasia

460

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

23
954

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

221
109
134

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

161

cervical neoplasia
prostate cancer

206
465

prostate carcinoma

140

prostate neoplasia

432

lung cancer
oral cancer
skin cancer

637
62
199

melanoma

235

testicular cancer
hypertension
high blood lipids

34
308
68

high blood cholesterol

41

diabetes
osteoporosis

308
168

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
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Screening

screening

Szűkítés

Fókuszálás

Találatok
száma

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

effectiveness

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

473.698
6.883
2.181
2.174
2.110
263

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

252

colorectal neoplasia

208

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

24
381

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

73
162
79

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

178

cervical neoplasia
prostate cancer

194
154

prostate carcinoma

31

prostate neoplasia

148

lung cancer
oral cancer
skin cancer

192
37
57

melanoma

66

testicular cancer
hypertension
high blood lipids

6
137
17

high blood cholesterol

19

diabetes
osteoporosis

219
55

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
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7.3

Adatbázis: British Medical Journal; Szűkítés: 2001. január 1. után publikált cikkek
Screening
screening

Szűkítés

Fókuszálás

Publikációk
száma

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

cost

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

2.124
743
318
14
15
51

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

8

colorectal neoplasia

3

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

1
137

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

26
52
9

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

69

cervical neoplasia
prostate cancer

12
59

prostate carcinoma

16

prostate neoplasia

0

lung cancer
oral cancer
skin cancer

54
35
25

melanoma

7

testicular cancer
hypertension
high blood lipids

2
110
32

high blood cholesterol

49

diabetes
osteoporosis

152
32

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
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7.4

Adatbázis: JAMA; Szűkítés: 2001. január 1. után publikált cikkek
Screening
screening

Szűkítés

Fókuszálás

Publikációk
száma

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

cost

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

1.789
627
287
91
41
45

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

16

colorectal neoplasia

10

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

6
110

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

36
48
16

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

53

cervical neoplasia
prostate cancer

23
48

prostate carcinoma

15

prostate neoplasia

7

lung cancer
oral cancer
skin cancer

103
61
31

melanoma

6

testicular cancer
hypertension
high blood lipids

2
156
52

high blood cholesterol

62

diabetes
osteoporosis

183
39

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
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7.5

Adatbázis: The Lancet, London; Szűkítés: 2001. január 1. után publikált cikkek
Screening
screening

Szűkítés

Fókuszálás

Publikációk
száma

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

cost

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

1.257
302
92
0
16
12

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

4

colorectal neoplasia

5

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

0
16

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

11
14
11

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

26

cervical neoplasia
prostate cancer

11
12

prostate carcinoma

3

prostate neoplasia

1

lung cancer
oral cancer
skin cancer

22
30
11

melanoma

2

testicular cancer
hypertension
high blood lipids

3
58
4

high blood cholesterol

23

diabetes
osteoporosis

69
15

Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

188

7.6

Adatbázis: The New England Journal of Medicine; Szűkítés: 2001. január 1. után publikált cikkek bármely kategóriában
Screening
screening

Szűkítés

Fókuszálás

Publikációk
száma

Lista / Megjegyzés

(AND)

(AND)

cost

cancer
tumor
neoplasia
colorectal cancer

1.014
369
191
79
43
50

Nem néztük végig
Nem néztük végig
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

colorectal carcinoma

21

colorectal neoplasia

21

FOBT (fecal occult blood trial)
breast cancer

0
66

Végignéztük
Végignéztük

breast carcinoma
mammography
cervical carcinoma

29
19
18

Végignéztük
Végignéztük

cervical cancer

31

cervical neoplasia
prostate cancer
lung cancer
oral cancer
skin cancer

15
21
54
52
32

melanoma

14

testicular cancer
hypertension
high blood lipids

1
75
37

high blood cholesterol

27

diabetes
osteoporosis

82
20

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük

Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
Végignéztük
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