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BEMUTATKOZÁS
ÓBUDAI  EFI

A Szent Margit Rendelőintézet égisze
alatt működő, az Európai Unió és
Magyarország kormánya által
támogatott Óbudai Egészségfejlesztési
Iroda (EFI) célja, az egészség
megőrzéséhez, az
egészségfejlesztéshez és az egészséges
életmódra neveléshez kapcsolódó
tevékenységek megvalósítása.

Az EFI munkájában mind a fizikai,
mind a mentális egészség kiemelt
figyelmet kap. A csapatban többek
között egészségügyi koordinátor,
mentálhigiénés szakember,
gyógytornász és pszichológus is
támogatja a prevenciós programok
megvalósulását.

A KIADVÁNYRÓL A szűrővizsgálatok, mint a megelőzés
egyik legfontosabb eszközei, lehetővé
teszik, az esetlegesen rejtett tünetek
és panaszok feltárását. Ezzel
jelentősen nő a gyógyulás esélye és
csökken a szükséges kezelési idő,
súlyos szövődmények válnak
elkerülhetővé. Kiadványunkból
tájékozódhat, hogy mikor, milyen 
 szűrővizsgálaton érdemes részt
venni, illetve arról, hogy  mely szűrés,
mely szakrendelésen érhető el.

A megelőzés fontos

Prevenció
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A magas vérnyomás szűrése 25 éves
kor felett évente ajánlott. 55 éves
korig a férfiak nagyobb kockázatnak
vannak kitéve, azonban az életkor
előrehaladtával a nők esetén is
megemelkedik a kockázat. Szűrése
általános kardiológiai vizsgálat során
történik, ekkor vérnyomásmérést és
fizikai vizsgálatot végeznek.
Megelőzésében a stressznek való
kitettség csökkentése, az egészséges
testsúly megőrzése, aktív életmód, a
dohányzás és a magas sótartalmú
ételek kerülése játszik meghatározó
szerepet.

45 év felett panaszmentesen is
évekénti kardiológiai szűrés javasolt,
mely során EKG, vérnyomásmérés,
anamnézis felvétele és fizikai
vizsgálat történik. A szív- és
érrendszeri megbetegedések
megelőzésében kiemelt szerepet kap a  
táplálkozás - a magas kalória- és
zsírtartalmú ételek fogyasztását
érdemes minimalizálni. A dohányzás
és a mozgásszegény életmód, túlzott
mennyiségű kávé- és
alkoholfogyasztás fokozozza a
betegségek kialakulásának kockázatát.

MAGAS
VÉRNYOMÁS

EGYÉB SZÍV- ÉS
ÉRRENDSZERI

MEGBETEGEDÉSEK

Illetékes szakrendelés: Kardiológia

Illetékes szakrendelés: Kardiológia
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Az 1-es típusú cukorbetegség egy
autoimmun betegség, hátterében az
inzulin termelő sejtek pusztulása áll.
Bármely életkorban kialakulhat,
megjelenése leggyakoribb gyermek és
fiatal felnőtt korban. A betegségre a
hirtelen fogyás, szomjúságérzés,
gyakori vizelés utalhat, súlyosabb
esetben sürgősségi állapot, tudatzavar
léphet fel. A fenti tünetek
jelentkezése esetén laborvizsgálat és
mielőbbi szakorvosi ellátás, inzulin
kezelés bevezetése szükséges. Az 1-es
típusú cukorbetegség inzulin hiányos
állapot, ezért életen át tartó gondozás,
inzulin kezelés szükséges!

Gyakorisága világszerte emelkedik,
több mint 1 millió embert érint
hazánkban. Gyakran tünetmentes,
csak egyéb okból végzett vérvétel,
vagy a szövődmények kapcsán kerül
felismerésre. A nagy kockázatú
személyeknél (elsőfokú rokon
cukorbetegsége, túlsúly, korábbi
terhességi cukorbetegség esetén)
időszakos szűrővizsgálat elvégzése
indokolt. A diagnózis laborvizsgálat
alapján állítható fel. A betegség
felismerése és korai kezelésével a
szövődmények kialakulása
megelőzhető, a betegség
súlyosbodása megállítható. A
leggyakoribb szövődmények az
idegkárosodás, a látás károsodása és
a vesefunkció beszűkülése, valamint
az érrendszeri betegségek
kialakulása.

1-ES TÍPUSÚ
CUKORBETEGSÉG

2-ES TÍPUSÚ
CUKORBETEGSÉG

Illetékes szakrendelés: Diabetológia

Illetékes szakrendelés: Diabetológia
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Fogászati vizsgálaton való részvétel
félévente javasolt. Amennyiben Ön
hajlamos fogkövesedésre fél évente
javasolt fogkő eltávolítás is. Az
eltávolítás során történő szájüregi
vizsgálatkor a szájüregi daganatok
szűrése is megtörténik. A genetikai
hajlamon túl, növeli a fogkő
kialakulásának esélyét a nem
megfelelő szájhigiénia, a dohányzás
és az alkoholfogyasztás, így ezekre
érdemes odafigyelni! Következménye
a fogágybetegség.

Fokozott veszélynek vannak kitéve
azok akik rendszeresen dohányoznak
és/vagy alkoholt fogyasztanak.
Szűrése szájsebészeten megtekintéssel
és tapintásos vizsgálattal történik.
Szájban, torokban vagy fülben észlelt
fájdalom, nyelési nehézség vagy a száj
vagy a garat területén fehér esetleg
vörös elszíneződések észlelése esetén
mindenképpen keresse fel
háziorvosát, fogorvosát! Ezen kívül 
 jelentkezhet nyelési, rágási nehézség
és ajkakon, nyakon csomó vagy
duzzanat.

FOGKŐ

SZÁJÜREGI
DAGANATOK

Illetékes szakrendelés: Fogászat

Illetékes szakrendelés: Fogászat
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A Szemészeti szakrendelést
szemüveget viselőknek ill.
idősebbeknek éves rendszerességgel
érdemes felkeresni, ahol széleskörű
látásvizsgálat történik. Többek között
látóélesség és szemfenék vizsgálatra,
szemnyomás mérésre van lehetőség.
Rendszeres szűréssel a kezdődő
látászavarok, szemészeti problémák
azonosíthatók és kezelhetők. Zöld- és
szürkehályog esetén kiemelt
fontosságú a korai felismerés, de az
egyéb látószerv környéki panaszok,
pl.: szemhéj vagy a könnyszervek
esetén tapasztalt szokásostól való
eltérés, azonosítása és kezelése is
hansúlyos a rendszeres vizsgálatok
alkalmával.

A zöldhályog, azaz glaukóma egy
gyógyíthatatlan, de kezelhető
betegség, ezért szűrése rendkívül
fontos. A probléma korai
felismerésével, a kezelés időben
történő megkezdésével a zöldhályog
által okozott látásromlás és vakság
megelőzhető. Az életkor, a magas
vérnyomás, a cukorbetegség és a
migrénre való hajlam növeli a
betegség kialakulásának kockázatát.
Látásvizsgálaton történő részvétel
évenkénti rendszerességgel ajánlott.
Dohányzás és alkoholfogyasztás
elhagyásával is csökkenthető a
kialakulás kockázata.

LÁTÁSZAVAROK,
EGYÉB SZEMHEZ

KÖTHETŐ
BETEGSÉGEK

ZÖLDHÁLYOG

Illetékes szakrendelés: Szemészet

Illetékes szakrendelés: Szemészet
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60 év felett a szürkehályog
kialakulásának kockázata
megemelkedik, ezért javasolt évente
szűrővizsgálatra menni, ahol a szem
nyomásának mérése történik.
Szürkehályog esetén a szemlencse
elhomályosodik, előrhaladott
állapotában már akadályozza az éles
kép kialakulását a retinán. Kezdetben
a látáskép egy bepárásodott ablakon
való kitekintéshez hasonló. A
kialakult szürkehályog jelentős
életminőségromlást okoz, akadályozza
az olvasást, a vezetést, szeretteink
arcának felismerését. Kialakulásának
esélyét növelheti többek között
fennáló cukorbetegség, egy esetleges
korábbi szemsérülés, UV sugárzásnak
való fokozott kitettség, és a
dohányzás.

SZÜRKEHÁLYOG

40-65 év között 2 évente szükséges
emlőszűrésen részt venni. Komplex
emlőszűrés segítségével, már az
egészen apró elváltozások is
észlelhetőek. Emellett a nőgyógyászati
vizsgálatok, illetve az otthon végzett
önvizsgálat esetén a tapintásos
vizsgálat is fontos szerepet játszanak a
megelőzésben. Növeli a betegség
kialakulásának kockázatát a pozitív
családi anamnézis, a túlsúly, az
alkoholfogyasztás és a dohányzás.

EMLŐRÁK

Illetékes szakrendelés: Szemészet

Illetékes szakrendelés: Nőgyógyászat
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A HPV, azaz az ún humán papillóma
vírus, a bőrön és a nyálkahártyán
valamint a nőgyógyászati területen is
okozhat elváltozást. Szűrése 25 és 60
év között ajánlott, mely
nőgyógyászati vizsgálat során
kenetvétellel és annak vizsgálatával
történik. Fokozott rizikót jelent a
szexuális élet 18 év előtti megkezdése
illetve a szexuális partnerek gyakori
váltása. Szövődményeként
méhnyakrák alakulhat ki.

HPV

A szexuális úton terjedő betegségek
gyakran tünetmentesek, de  fájdalmas
vizelés, fájdalmas nemi aktus,
húgycső- vagy hüvelyfolyás, viszketés,
duzzanat, pirosság is jelentkezhet.
Nem monogám életmód, óvszer
nélküli szexuális kapcsolat létesítése,
valamilyen szer (pl.: alkohol) hatása
alatt történő szexuális érintkezés,
esetlegesen hiányzó Hepatitis B elleni
oltás, nem megfelelően tisztított
uszoda vagy mosdó használat nyomán
is kialakulhat valamilyen nemi
betegség. Aktív szexuális élet mellett
rendszer szűrés javasolt, hiszen
tünetmentesen is kialakulhatnak
szövődmények, a fertőzések
átadhatók. A Bőr- és nemibeteg
gondozó szakemberei széleskörű
kivizsgálást biztosítanak:
mikroszkópos vizsgálatok, baktérium
és gombatenyésztések, HIV-, syphilis
serologia és molekulárbiológiai
vizsgálatokra van lehetőség.

NEMI
BETEGSÉGEK

Illetékes szakrendelés:
Bőr- és nemibeteg gondozó

Illetékes szakrendelés: Nőgyógyászat
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A csontsűrűségmérés 50 éves kor
fölött 1-3 évente ajánlott, attól
függően, hogy a csontritkulás
milyen mértékű. A vizsgálat során a
csontok ásványianyag-tartalmát
mérik. A csontok egészségének
megőrzéséért a megfelelő
mennyiségű D-vitamin és Kalcium
bevitellel, illetve rendszeres
testmozgással tehetünk. A genetikai
tényezőkön túl a vékony, alacsony
testalkat, a dohányzás, pajzsmirigy
betegségek, alkoholizmus és a
depresszió is növeli a csontritkulás
kialakulásának kockázatát.
Leggyakoribb szövődménye a
csonttörés.

CSONTRITKULÁS

Méhnyakrák szűrés 25 és 65 éves
kor között ajánlott. (A nőgyógyász
szakorvos által meghatározott 1-3
évente.)  A méhnyakrák szűrése 
 kenetvétellel és annak vizsgálatával
történik. A betegség kialakulásának
kockázatát növelik egyes HPV
törzsek (16,18) , egyéb szexuális
úton terjedő betegségek, a
dohányzás és a legyengült
immunrendszer.

MÉHNYAKRÁK
Illetékes szakrendelés: Nőgyógyászat

Illetékes szakrendelés: Reumatológia
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Időskori nagyothalláson kívül bármely
életkorban előfordulhat hallászzavar,
melynek kialakulását többek között
hangos zenehallgatás, foglalkozással járó
zajártalom, genetikai hajlam, kezeletlen
felsőléguti megbetegedések is
okozhatják. Amennyiben nehézséget okoz
Önnek mások beszédének megértése,
esetleg tartós szédülést, fülcsengést,
nyomást érez fülében, érdemes
audiológiai vizsgálatra mennie. Előtte
azonban fontos egy fül-orr-gégészeti
vizsgálat az esetleges fülbetegségek
kizárása. Az audiológiai vizsgálat során
hallásküszöb vizsgálat, tinnitometria,
középfül analízis és beszéd audiometria
segítségével mérik fel hallását. Az életkor
előrehaladtával fordítson fokozott
figyelmet hallására! A megelőzés szerepe
a halláskárosodással járó
életminőségromlás, balesetek megelőzése
és szociális kapcsolatok megőrzése
szempontjából kiemelkedő fontosságú!

HALLÁS-
KÁROSODÁS

Fül-orr-gégészeti daganatok
kialakulásában elsősorban a
dohányzás és az alkoholfogyasztás
játszik kiemelt szerepet, de
napjainkban egyes garat daganatok
kialakulásában elsődleges a vírusok
szerepe (pl.: HPV). Változatos fül-orr-
gégészeti tüneteket észlelhet.
Orrdugulás, nyelési nehézség,
rekedtség, orrvérzés, véres köpet,
fájdalom, a fejen vagy nyakon
megjelenő duzzanatok a
legjellemzőbb panaszok. Ritkábban
fordul elő a hallászavar, fülzúgás,
egyensúlyzavar.

FÜL-ORR-
GÉGÉSZETI
DAGANAT

Illetékes szakrendelés: Audiológia

Illetékes szakrendelés: Fül-orr-gégészet
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Az életkor előrehaladtával a prosztata
problémák kockázata emelkedik. 50
év felett évente ajánlott urológiai
vizsgálaton részt venni tünetmentesen
is. Amennyiben gyakori vizelés,
vizeletürítési nehézségek
jelentkeznek, esetleg égető, csípő,
viszkető érzést tapasztal, vagy
vizeletének, ejakulációjának színe
megváltozik, azonnal kérjen
segítséget. A genetikai tényezőkön túl,
korábban lezajlott nemi betegség, a
nem megfelelő táplálkozási szokások,
a túlsúly, illetve az alkoholfogyasztás
növelik a problémák kialakulásának
kockázatát. Heredaganatok
leggyakrabban fiatal felnőtt korban
(18-35) jelentkeznek. Amennyiben
tapintásos önvizsgálat során csomót
észlel, keresse fel háziorvosát,
urológusát.

40 év felett évenkénti vizeletvizsgálat
javasolt, mely során a vizeletminta
kémiai elemzése történik. Vese
problémák kialakulásának kockázatát
növeli a cukorbetegség, a magas
vérnyomás, a túlsúly, a dohányzás és
a túlzott só bevitel. Érdemes
odafigyelni a meglelő mennyiségű
folyadékbevitelre és a vesekárosító
gyógyszerek nem túl gyakori
szedésére pl.: ibuprofen. 

PROSZTATA ÉS
HERE PROBLÉMÁK 

VESE PROBLÉMÁK,
HÚGYÚTI

MEGBETEGEDÉSEK

Illetékes szakrendelés: Urológia

Illetékes szakrendelés: Urológia
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Allergológiai vizsgálatra tartósan
fennálló náthás, szénanáthás tünetek
nehezített légzés, kiütés és/vagy
ekcéma esetén van szükség. A
kivizsgálás során leggyakrabbna ún.
Prick-tesztet végeznek a szakemberek:
gyárilag tisztított allergének kerülnek
az alkarra,  melyek bőrön keresztül
reakcióba lépnek a szervezettel. Az
allergia kezelésével többek között
olyan szövődmények előzhetők meg,
mint az asztma, további allergiák,
gyakori légúti megbetegedések és
súlyos allergiás reakciók. Az allergia
kialakulásában fontos szerepe van a
dohányzásnak, penészes vagy magas
páratartalmú lakásviszonyoknak,
vegyszereknek, túlzott
alkoholfogyasztásnak és a genetikai
hajlamnak.

ALLERGIA

A tüdő betegségeinek szűrése
kiemelkedő fontosságú. 40 éves kor
alatt 2 évente, felett évente javasolt
tüdőszűrésen való részvétel! A tüdő
betegségeinek kialakulásában fontos
kockázati tényező a
légszennyezettség, a dohányzás (a
passzív is), illetve a külöböző
baktériumok. A tüdőszűrésen való
részvétellel már egészen korán
felismerhetőek kezdődő  daganatos
megbetegedések, melyek kezelésének
korai megkezdése növeli a gyógyulás
esélyét. A COPD esetén, a légúti
szűkület okozta panaszok enyhítése is
kiemelt fontosságú.

TBC, TÜDŐRÁK,
COPD

Illetékes szakrendelés: Allergológia

Illetékes szakrendelés: Tüdőszűrő
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A bőrgyógyász által végzett
dermatoszkópos vizsgálat, azaz az
anyajegyszűrés évente javasolt. A
melanóma kialakulásának rizikója
az életkor előrehaladtával nő,
azonban világos bőr, szőke és
vörös haj, szeplősség, kék vagy
zöld szem, esetleges erős UV
sugárzásnak kitettség növelheti a
kialakulás esélyét, ezért már
egészen fiatal kortól ajánlott a
rendszeres ellenőrzés.

MELANÓMA,
PIGMENTÁLT

BŐRELVÁLTOZÁS
 

Mai ismereteink szerint a vastagbél
rák polipokból alakul ki. A genetikai
hajlam mellett, a dohányzás, a
mozgásszegény életmód és a vörös
illetve pácolt, feldolgozott
hústermékek fogyasztása is növeli a
betegség kialakulásának kockázatát.
50 év felett a betegség előfordulása
gyakoribb, ezért kiemelt fontosságú a
vastagbél szűrésen való részvétel,
különösen abban az esetben, ha a
felmenői között előfordult vastagbél
daganat. A szűrés során a székletből
rejtett vér laboratóriumi kimutatása
történik. Ennek pozitivitása esetén
vastagbéltükrözés elvégzése
szükséges. A vizsgálatok lehetővé
teszik a megelőző állapot (polip) is
felismerését, kiküszöbölését.
Eltávoolított polip esetén a szövettani
vizsgálat függvényében határozzák
meg a további vizsgálatok időpontját. 
 Polipmentes lelet esetén a következő
8-10 évben, nincs szükség újabb
vastagbéltükrözésre.  

VASTAG- ÉS
VÉGBÉL RÁK,

POLIP
Illetékes szakrendelés:

Gasztroenterológia

Illetékes szakrendelés: Bőrgyógyászat
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Allergológia
Audiológia

Bőrgyógyászat,
bőr- és nemibeteg gondozó

Diabetológia
Fül-orr-gégészet

Gasztroenterológia
Kardiológia

Nőgyógyászat
Fogászat

Szemészet
Tüdőszűrő

Reumatológia
Urológia

igen
igen
nem

 
igen
nem
igen
igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem

igen
igen

igen  (kivétel: akut eset)

igen
igen
igen
igen
igen
igen

igen (kivétel: akut eset)
igen (kivétel: 40 év felett)

igen
igen

Amennyiben egészségügyi problémát
észlel, keresse fel háziorvosát!

Szakrendelés
neve

Beutaló
szükséges?

Előjegyzés
szükséges ?



További programjainkról az alábbi
elérhetőségeken tájékozódhat:

 

efiinfo@obudairendelok.hu

51/1997 NM rendelet
Kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető

egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatokról szóló rendelet.


