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Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága 2014-ben is kiemelt feladatának tekinti a 

népegészségügyi mozgósítást, ezen belül is a népegészségügyi szűrések népszerűsítését, a 

részvételre motiválást, az egyének egészségtudatosságának növelését! Ezért kerül megrendezésre 

április 25-én a „Sz űrések éjszakája”  elnevezésű rendezvény, országosan közel 50 helyszínen.   

 

Győr-Moson-Sopron megyében mindhárom emlőszűrő központ részt vesz a programban. A „Szűrések 

éjszakáján” Győrben, Csornán és Sopronban is hosszabbított (20 óráig tartó) nyitva tartással fogadják 

az emlőszűrésen -elsősorban meghívóval- megjelenő, 45-65 éves korosztályba tartozó hölgyeket. 

Kiemelt cél, hogy azok is elmenjenek a szűrésre, akik a kiküldött behívók ellenére hosszú évek óta 

nem jelentek meg a vizsgálaton.  

 

Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Becslések szerint élete során tíz-

tizenegy nőből egynél nagy valószínűséggel kifejlődik rosszindulatú emlődaganat. A korai felismerés 

életet menthet! Az időben felfedezett daganatok közel 90%-ban gyógyíthatóak.  

Ennek ismeretében 2001-ben indult el hazánkban a szervezett népegészségügyi emlőszűrés. A 

stratégia célja az emlődaganatok kimutatásán túl, a még nem tapintható tumorok felkutatása, az 

emlők lágyrész röntgenvizsgálatával. Az ún. mammográfiás vizsgálat lehetőséget biztosít a rejtetten 

növő, nem tapintható elváltozások felderítésére! A vizsgálatot az OEP finanszírozza, ezért fizetni nem 

kell érte.  

A Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szűrési koordinátora a háziorvossal együttműködve 

2 évenként, személyre szóló behívó levelet küld az érintett korú hölgyeknek (45-65 év) a 

mammográfiás vizsgálatra.  Panasz esetén a vizsgálat orvosi beutalóval is igénybe vehető. 

 
A szűrővizsgálatok minél szélesebb körű megismerése érdekében a „Szűrés éjszakáján” (április 25-

én, pénteken) számos egyéb szűrővizsgálaton való részvételre is lehetőség nyílik megyénkben a 

következő három helyszínen: 

Győrben  a Győr Plázában, Sopronban  a Best Western Pannónia Hotel Európa teremében, Csornán  

pedig a Margit Kórház MaMMa Szűrő és Diagnosztikai Központjában. 

 



A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv a Kardirex E gészségügyi Központtal és a Richter 

Gedeon Nyrt-vel  együttm űködve az alábbi sz űrővizsgálatokat biztosítja térítésmentesen a 

Győr Plázában:  

 

14.00-20.00 óráig 

• Csontsűrűség mérés 

• Látásvizsgálat 

• Koleszterin szint mérése 

• vérnyomásmérés 

• PSA Szűrés (prosztata daganat szűrése) 

• Testzsír százalék mérése, BMI meghatározása 

• emlő önvizsgálatának oktatása (filmvetítés, emlő moulage) 

• CO mérés 

 

14.00-18.00 óráig  

Az „Életmentők a Győriekért” Alapítvány tart bemutatót elsősegélynyújtásról, újraélesztésről, 

betegvizsgálatról.  

 

Sopron, Best Western Pannónia Hotel (9400 Sopron, V árkerület 75.) 16-19 óráig  

16.30 Kezedben a sorsod - Népegészségügyi szűrővizsgálatok 

Dr. Berkesné Dr. Ács Gabriella járási tiszti főorvos 

 

16.45 Szájüregi daganatokról 

Dr. Szilágyiné Dr. Fodor Zsuzsanna fogszakorvos 

 

17.00 Vastagbélszűrés jelentősége 

Dr. Fitos Péter gasztroenterológus 

 

17.15 „Elcukrosodunk?”- a cukorbetegségről 

Dr. Tschürtz Nándor diabetológus 

 

Ingyenes szájüregi szűrővizsgálat és egyéni konzultáció az előadókkal! 

Ingyenes testsúly-, vérnyomás,- és testzsír mérés, egészséges életmód tanácsadás. 

Emlő önvizsgálat oktatása.  

A rendezvény támogatói: Dental-Pannónia Gyógyidegenforgalmi Zrt, Soproni Erzsébet Oktató 

Kórház és Rehabilitációs Intézet, Érgondnok Egészségügyi Kft. 

 

Csorna, MaMMa Zrt. Margit Kórház (9300 Csorna Sopro ni u. 64.)  

16.00-20.00 óráig  

 

Az emlőszűrő központ várótermében: vérnyomás- és testzsír mérés, egészséges életmód 

tanácsadás. 


