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A folyamatosan felajánlott 
szűrővizsgálatok eredményei 2010-ben

• Kék Ponttól 80 minta érkezett, a többi
programtól 239 mintát kaptunk.

• A HIV prevalencia 0%, a HBV prevalencia 0,3%,
a HCV prevalencia 21, 4% volt ( a 2009-esp , 4 ( 9
keresztmetszeti vizsgálattal összehasonlítva az
eredmények közti eltérések nem voltaky
szignifikánsak).



A f l t  f l já l tt A folyamatosan felajánlott 
szűrővizsgálatok eredményei 2010-ben g y

(HCV prevalencia, kockázati magatartás)

• Budapest  26%p
• Vidék összesen 11,2%
• Szeged 22,8%

Pé  7 7%• Pécs 7,7%
• Miskolc 0%
• Szekszárd 0%Szekszárd 0%
• Debrecen 6,3%
• Az aktív injektálók harmada vallotta, hogy

t tt tűt/f k dőt % di i j ktálómegosztott tűt/fecskendőt, 43,3%-a pedig injektáló
segédeszközöket az elmúlt 4 hétben. Az érték
hasonló az országos keresztmetszeti vizsgálatbang g
mért 2009-es adatokhoz.



• A prevalencia vizsgálatok 2012. évi vizsgálatára
egyelőre nincs forrásegyelőre nincs forrás…..

• 2010. áprilisától 900 minta állt rendelkezésre a
szolgáltatók által folyamatosan felajánlottszolgáltatók által folyamatosan felajánlott
szűrővizsgálatok számára, amiből 550 minta
vizsgálatára van még lehetőségvizsgálatára van még lehetőség….

A szerhasználók kizárólag 12 havonta szűrhetők 
a projekt keretén belüla projekt keretén belül



Családtagok, rokonok, tűszúrásos balesetet szenvedett kolléga 
nem szűrhető a mintaszám terhére; 

ha a generált kód alapján a kliens volt szűrve az elmúlt egy évben, 
 i t  t tik  i íté  k üla minta automatikusan megsemmisítésre kerül.

Kivételt képez a kétes minta, amelynek egyszeri ismétlését vállaljuk,
ha másodszorra is kétes a vizsgálat eredménye, 

akkor vénás vérből történő vizsgálatot ajánlunk. g j

Az kormányhivatalok vérvételi helyein a vénás vérből történő szűrővizsgálatok számaAz kormányhivatalok vérvételi helyein a vénás vérből történő szűrővizsgálatok száma
nincs korlátozva.



Változások a vizsgálatkérő lapokon…..



Változások a vizsgálatkérő lapokon…..



Változások a vizsgálatkérő lapokon…..



Változtatások a kockázati magatartást Változtatások a kockázati magatartást 
célzó kérdéseknél…….



Technikai kérdések…..

• Szállítás, Budapesten a mintákat a központi 
anyagátvevőbe kérjük leadni intravénás anyagátvevőbe kérjük leadni „intravénás 
szerhasználók szűrése felirattal”, vidékről postai 
úton jöhetnek az én nevemreúton jöhetnek az én nevemre.

• Tűszúrásos baleset esetén jegyzőkönyv felvétele 
szükséges  sebészeti ellátás a seb méretétől szükséges, sebészeti ellátás a seb méretétől 
függően. Elsőként kormányhivatalok megyei 
szakigazgatási szerve értesítendő  másodsorban szakigazgatási szerve értesítendő, másodsorban 
az OTH, harmadsorban az OEK  (ügyeleti 
telefon)telefon).



Technikai kérdésekTechnikai kérdések……

• Csak azon munkatársak végezhetnek • Csak azon munkatársak végezhetnek 
szűrővizsgálatot, akik részt vettek az OEK 
képzésenképzésen

• Akinek nincs meg a teljes oltási sor hepatitis B 
ellen  dr  Jakab Dezsőnél kérhet időpontot a ellen, dr. Jakab Dezsőnél kérhet időpontot a 
nemzetközi oltóközpontban 465-3820. 


