
Tartalom – Contents

Szerkesztői előszó  ..................................................................................................................................
Sándor János

Az Európai Tanács daganatok szűréséről szóló ajánlásának tagállami végrehajtása  ..................
Gyebnár Brigitta

eredeti közlemények

Szervezett szűrővizsgálatok hatékonyságának monitorozása  .........................................................
Monitoring the effectiveness of organized screening programmes
Kovács Attila, Döbrőssy Lajos, Nagy Attila, Budai András, Boncz Imre

Behíváson alapuló szűrések szervezését támogató programok eredményei  ................................
Results of supporting programmes on call based screening
Budai András

Egészség-gazdaságtani elemzések jelentősége a népegészségügyi szűrővizsgálatok 
kapcsán  ....................................................................................................................................................
The importance of health-economics in public health screening programmes
Boncz Imre, Kovács Attila, Döbrőssy Lajos, Budai András, Éliás Zsuzsanna, 
Molics Bálint, Sebestyén Andor

Technológiai fejlesztések a hatékony tüdőrákszűrésért. A tüdőrákszűrés a legújabb 
eredmények tükrében  ...........................................................................................................................
Technological developments for an effective lung cancer screening. 
Screening of lung cancer in the light of recent results
Moizs Mariann, Bajzik Gábor, Szörényiné Ványi Gabriella, Lelovics Zsuzsanna, 
Repa Imre

Fogászati szűrővizsgálatok lehetőségei egészségbiztosítási szemszögből  .....................................
Possibilities of oral cancer screening from a health insurance point of view
Sebestyén Andor

A gyermekek fejlődésének, egészségi állapotának követése, a követés rendszerébe
illesztett szűrővizsgálatok hazai gyakorlata  .......................................................................................
Monitoring of children’s development and health, domestic practice of screening
programmes embedded in the monitoring system
Aszmann Anna

Osteoporosis szűrés lehetőségei és tapasztalatai Magyarországon  ................................................
Possibilities and experiences of screening for osteoporosis in Hungary
Somogyi Péter

Veleszületett anyagcsere-betegségek újszülöttkori kiterjesztett szűrésével szerzett 
tapasztalatok  ...........................................................................................................................................
Experiences with the extended newborn screening for congenital metabolic diseases
Szőnyi László

A depresszió szűrése az alapellátásban Magyarországon, és ennek jelentősége 
az öngyilkosság megelőzésében  ..........................................................................................................
Screening of depression in primary care in Hungary and its importance 
in suicide prevention
Rihmer Zoltán, Gonda Xénia, Eőry Ajándék, Kalabay László, Torzsa Péter

Elsődleges tapasztalatok a Down szindróma prenatalis szűrésének és 
diagnosztikájának klinikai auditálásáról  ............................................................................................
Primary experiences of clinical audit on Down syndrome’s prenatal screening 
and diagnosis
Vámos Magdolna, Métneki Júlia, Sándor János, Szy Ildikó, Balku Eszter, Béres Judit

287

288

293

307

313

318

330

336

345

351

355

363


