
 
 
 
 
 
 
 

ÚJ STRATÉGIA A DAGANATOS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉBEN:  

KÖZEL VISZI A LAKOSSÁGHOZ A SZŰRÉSEKET AZ ÁNTSZ 

A rosszindulatú daganatos megbetegedések visszaszorításában kiemelt szerepet 
játszó szervezett lakossági szűrővizsgálatok megújítására indított programot az 
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala. A következő hónapokban védőnők 
bevonásával országszerte közel ezer kistelepülésen válik elérhetővé a méhnyakszűrés. 
A programra – egy másik alprojekttel közösen – 1 milliárd forintot fordítanak, ehhez a 
forrást részben a magyar kormány, részben az Európai Unió biztosítja az Európai 
Szociális Alapból. 

Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető halálozást tekintve az Európai Unió egyik 
legkedvezőtlenebb helyzetben lévő tagállama. Hazánkban a méhnyakrák miatti relatív 
halálozási kockázat magas: az európai uniós országok átlagának mintegy háromszorosa. A 
méhnyakrák miatt bekövetkező halálozások száma évek óta nem változik, évente közel 400 
nőt veszítünk el.  

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2013. július 1-én indította útjára azt a projektet, 
amelynek egyik célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése. Lényege, hogy a 
védőnők egy képzést követően önállóan végezhetnek méhnyakszűrést a védőnői 
tanácsadókban. Az ÁNTSZ a program keretében elsősorban olyan védőnők jelentkezését 
várta, akik 5 ezer fősnél kisebb településen dolgoznak. Így olyanok számára válik helyben 
elérhetővé a méhnyakszűrés, akiknek korábban ezért távolabb kellett utazniuk. 

A programba több mint 2400 védőnő jelentkezett. Közülük – egy korábbi kezdeményezés 
keretében – 236-an már korábban is végeztek méhnyakszűrést. Közel 600 védőnő pedig a 
következő hónapokban kezdi meg a szűrési tevékenységet. A jelentkezők között olyan 
védőnők is voltak, akik kifejezetten a képzés iránt érdeklődnek. A programba – önkéntes 
jelentkezés alapján – 270 szülész-nőgyógyász orvos is bekapcsolódott, hogy a védőnők 
gyakorlati képzését segítse. 

A projekt a méhnyakszűréshez nem csak a védőnők képzését, hanem a szükséges 
infrastruktúrát is biztosítja. Ennek keretében szereztek be 436 darab nőgyógyászati 
vizsgálószéket, 375 darab paravánt, 1300 szűrési és további 1300 kenetvételi csomagot. 
Utóbbiakat a gyakorlati képzés során használják fel. Az eszközöket már megkapták azok a 
védőnői tanácsadók, ahol a szűrést hamarosan megkezdő, illetve már végző védőnők 
dolgoznak. 

A szűrést végző védőnők a projekt indulása óta 17 ezer nővel vették fel a kapcsolatot és több 
mint 4100 szűrést végeztek el. 

Fontos kiemelni, hogy a méhnyakszűrési program keretében elvégzett vizsgálatok nem 
járnak fájdalommal, egyszerűen elvégezhetők. Az ÁNTSZ kéri és egyben biztatja azokat, 
akik meghívó levelet kapnak, hogy éljenek a felkínált ingyenes szűrés lehetőségével! 



 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
https://www.antsz.hu/projektek/tamop_613_szuroprogram 

A méhnyakszűrést népszerűsítő, a „Három nő” c. film szabadon megosztható, beágyazható: 
http://youtu.be/RbYhRUudH0k  

 

 

A térképen látható, hogy megyénként mennyi védőnő kapcsolódott be a projektbe. A színek 
pedig jelzik, hogy az adott megyében közülük mennyi védőnő fog szűrést is végezni (a 
sötétebb szín magasabb arányt jelez). 

A PMKH Dabasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály illetékességi területén két védőnő 
vesz részt a védőnői méhnyakszűrési projektben. Mikusné Madar Gyöngyi Inárcs II. Védőnői 
körzet, valamint Bihari Lászlóné Alsónémedi I. Védőnői körzet védőnője. Az ÁNTSZ-től tehát 
az Inárcs II. számú Védőnői körzet, illetve Alsónémedi I. számú védőnői körzet területén élő 
hölgyek kapnak majd meghívólevelet, ők élhetnek a felkínált ingyenes szűrés lehetőségével. 

 


