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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés kérdései 

• Méhnyakrák - magyarországi helyzetkép 

• Egészségpolitika - mi indokolta a védőnők bevonását? 

• Projektek (képzés és szűrés indítása) 

• Jogszabályváltozások - 2015. október 1. 

• Egészségügyi  alapellátási szolgáltató lehetőségei, 

feladatai a népegészségügyi célú méhnyakrák 

szűrésben 
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Méhnyakrák morbiditás/mortalitás az EU 

tagállamaiban (2004.) 

2016.03.31. 3 

Magyarországon  

a megbetegedés  

előfordulása 

7 %-kal magasabb 

Az EU-s átlagnál 

Magyarországon  

a méhnyakrák okozta 

halálozás 

45 %-kal magasabb 

Az EU-s átlagnál 
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Magyarországi méhnyakrák halálozás 

2016.03.31. 4 HMKH                                    

Jegyzői értekezlet  



Méhnyakrákból eredő halálozás területi 

különbségei országos szinten 2013 

Dr. Boncz Imre 

(POTE) 
2016.03.31. 5 HMKH                                    

Jegyzői értekezlet  



A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés 

• A Népegészségügyi Program 46/2003 (IV. 16.) OGY 

határozata célul tűzte ki, hogy a szervezett és célzott lakossági 

szűrővizsgálatok segítségével 70 éves kor alatt 5-10%-al 

mérséklődjön a daganatos betegségek okozta halálozás. 

 

• az Állami Számvevőszék egészségügyi miniszternek tett 

javaslata (2008. május):  

 szerezzen érvényt a 46/2003. (IV. 16.) számú OGY 

határozatnak, ennek keretében 

 szervezze újra a méhnyakszűrés rendszerét, a 

méhnyakszűrés módszertanát igazítsa a nemzetközi 

gyakorlathoz  (egészségügyi szakdolgozók bevonása a 

szűrésbe) 
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés 

A védőnők bevonását több tényező indokolta: 

 

o Változatlan halálozási mutatók 

o OEP finanszírozott szűrésen való alacsony 
részvételi arány 

o Országos lefedettség 

o Felsőfokú végzettség 

o A hátrányos  társadalmi-gazdasági helyzetű, 
alacsonyabb iskolázottságú lakosság  elérése, 
megnyerése a szűrésen való részvételre, 
személyes megszólítás. (halálozás innen!) 
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés 

Védőnői program várható eredményei 

(egészségpolitikai aspektus) 

 

• A Népegészségügyi Program feladatainak 

teljesüléséhez – {46/2003. (IV. 16.) OGY határozat} 

• Az Állami Számvevőszék  által, az egészségügyi 

miniszternek tett javaslat teljesüléséhez  (a 

népegészségügyi célú méhnyakszűrés  

rendszerének átalakítása) 

• Nemzeti Rákellenes Program teljesüléséhez 
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés 

Védőnői program várható eredményei 

(egyéni és társadalmi aspektus) 
 

o Lakóhelyhez közeli, jól hozzáférhető szűrés 

o Növekedjen a szűrésen való részvételi és 
átszűrtségi arány 

o A nem-negatív esetek korai felfedezése,  
szakellátásba irányítása 

o Kiszűrtek nyomon követése 
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés 

Védőnői 
méhnyak-
szűrő pilot 
programok 

(VMP) 

2009.  
2013.  

TÁMOP 
6.1.3/A 
projekt 

(országos 
kiterjesztés) 

2013.  
2015. 

Jogszabály: 
védőnői 

kompetencia 

2015.10. 
01.-től 
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 Védőnői Méhnyakszűrés  

a VMP-k keretében 
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127 kenet 

16 
gyulladás 

0 daganat 
gyanú 

576 kenet 

45 
gyulladás 

1 daganat 
gyanú 

294 kenet 

23 
gyulladás 

2 daganat 
gyanú 

280 kenet 

19 
gyulladás 

1 daganat 
gyanú 

149 kenet 

6 
gyulladás 

0 daganat 
gyanú 

2009. 

2010. 

2011. 

2012. 

2013. októberig 

1426 kenet 

109 gyulladás 

4 daganat gyanú 

13 védőnő 

21 körzet 

26 település 



Védőnői Méhnyakszűrés  

a TÁMOP 6.1.3/A projekt keretében 
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Száma 

(fő) 

Aránya/állásokhoz 

(fő) 

Aránya/dolgozókhoz 

(fő) 

 

VMP-s védőnők 13 9,3 % 12,0 % 

TÁMOP 6.1.3/A 54 38,6 % 50,0 % 

Megye összesen 67 47,8% 62,0 % 

+9 30,0 % 31,0 % 

140 területi védőnői állás 

108 dolgozó területi védőnő 

30/29 iskola-védőnő 

Képzésben részesült területi védőnők – Heves megye 



Védőnői Méhnyakszűrés  

a TÁMOP 6.1.3/A projekt keretében 

2016.03.31. 13 

Szűrést vállalók 

Szűrő védőnők Szűrésbe bevont 

körzetek 

Szűrésbe bevont 

települések 

száma aránya* aránya ** száma aránya* száma aránya*** 

46 32,8 % 42,6 % 63 45,0  % 68 56,2 % 

* 140 területi védőnői állás 

** 108 dolgozó területi védőnő 

*** 121 település 
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Védőnői Méhnyakszűrés  

a TÁMOP 6.1.3/A projekt keretében 

2016.03.31. 14 

1530 kenet 

122 gyulladás 

38 daganat 
gyanú 

2013. október 25. – 2015. szeptember 30. 

256 ECsejtH 
kenet 

9 technikai 
hibás kenet 
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Védőnői Méhnyakszűrés  

a VMP-k keretében 

Védőnői méhnyakszűrésen részt vett nők között elégedettségi 

felmérést végeztünk 2011-ben  

(252 kérdőívet értékelhettünk) 
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Iskolai végzettség 

A válaszadók 42,0 %-a alacsony iskolai végzettségű 
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% 10% 32% 46% 12%

Szűrésen résztvevők iskolai végzettség szerinti 
megoszlása - Heves megye 2011.
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Szűrési hajlandóság 

2016.03.31. 17 

A válaszadók 63, 0 %-a nem jár rendszeresen szűrésre 
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Szűrési hajlandóság 

2016.03.31. 18 

A válaszadók 56,0 % 4 évnél régebben,  

Közülük 19 % 11 évnél régebben vett részt méhnyakszűrésen 
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Miért választotta a védőnői szűrést? 

2016.03.31. 19 

81,7 % - lakóhelyhez közel, utazás nélkül tudta igénybe venni a szűrést 

54,0 % - a védőnővel való korábbi kapcsolat meghatározó volt 

46,0 % - a kenetvételt nő végezte 
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Van-e igény a védőnői szűrésre? 

2016.03.31. 20 

4,0%  - kellemetlen tapasztalat 

99,2 % - részt venne máskor is  

a védőnői szűrésen 



A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés kérdései 

Jogszabályok - 2015. október 1.-t követően 
 

 A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM 

rendelet  

 3. § ad)  a védőnő feladata a népegészségügyi célú méhnyakszűrés 

végzése 

 4. § (3) a), b) .. .a tevékenység végzésére az a védőnő jogosult, aki 

igazolja a képzettségét (graduális /posztgraduális), valamint a 

tanácsadó rendelkezik a megfelelő feltételekkel. 

 9. § … a képzés elvégzését 2018. december 31-ig igazolni kell  
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés kérdései 

Jogszabályok - 2015. október 1.-t követően 
 

 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(XII.23.) Korm. Rendelet - 21. § 13a) bekezdés  

 A méhnyakszűréssel kiegészített ellátásra szóló finanszírozási szerződéssel 

rendelkező területi védőnői szolgáltatók az ellátott esetekről havonta a 

tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig – az OEP honlapján található 

rekordkép szerinti adattartalommal – jelentést küldenek az OEP-nek. Az egy 

esetre járó díj mértéke 2000 forint, amelyből a védőnői szolgáltató a 

szűrést végző védőnő díjazására szűrési esetenként 900 forintot – amely a 

kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza – köteles fordítani. 

Az eseti díjazás kifizetésére a tárgyhónapot követő második hónapban kerül sor. 
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés kérdései 

Jogszabályok - 2015. október 1.-t követően 
 

 A Kormány 1001/2016. (I. 5.) Korm. határozata a védőnői méhnyakszűrés 

2016. évi finanszírozásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról  

 A védőnői méhnyakszűrés 2016.  évben megjelenő többletkiadása 

fedezetének biztosítása érdekében a  Kormány a  Magyarország 

2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 

(a  továbbiakban: Kvtv.) 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli 480,0 millió forint egyszeri 

átcsoportosítását  
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés kérdései 

Jogszabályok - 2015. december 25.-t követően 
 

 az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30) EüM. 

rendelet 1. melléklet I.1.7 pontja  

 Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő, 

kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) és j) 

pontjában foglalt adatok valamelyikére vonatkozó – adatváltozás miatti 

módosítása telephelyenként 

 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 
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A népegészségügyi célú védőnői 

méhnyakszűrés kérdései 

Mi szükséges az egészségügyi alapellátásban a 

népegészségügyi célú védőnői méhnyakszűrés 

végzéséhez? 

 

Személyi feltételek (védőnő képzettsége) 

Tárgyi feltételek (védőnői tanácsadó minimum feltételei) 

Működési engedély megkérése a tevékenység végzésére 

OEP szerződés a finanszírozáshoz 

Citológiai laboratóriummal szerződéskötés a kenetek 

értékeléséhez (OEP finanszírozza a labort!) 
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Működési, finanszírozási szerződéssel 

rendelkező körzetek aránya a képzett 

védőnőkhöz (10%) 

Heves megye 

Zala 

megye 
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Védőnők graduális, posztgraduális képzése 

Az egyetemeken a védőnő képzésbe beépült a 
népegészségügyi méhnyakszűrés elméleti és gyakorlati 

oktatása 

 

 
Postgraduális képzés - EFOP 1.8.1. 
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Kérdések? 

2016.03.31. 28 



Nem a kritikus az, aki számít, ki rámutat, 

hol botlanak az erősek, vagy hogy a tettek embere  

hol tehetett volna jobbat. 

Az érdem azé, aki tényleg az arénában van;  

kinek az arcát por és izzadság és vér lepi;  

ki derekasan fáradozik; 

ki tévedve, újra és újra elvéti a célt, hiszen nincs is törekvés hiba 

és hiányosság nélkül; 

ki tettekre tör; ki nagy felbuzdulás és elhivatottság ismerője;  

ki méltó ügynek szenteli magát; 

ki legjobb esetben végül megismeri a kiváló teljesítmény 

diadalát, és aki ha legrosszabb esetben 

elbukik, legalább kudarcában is bátran kiállt… 

 

     Theodore Roosevelt 

(Ember az arénában) 

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


