
MELLÉKLET AZ 51/1997. (XII. 18) NM RENDELETHEZ 
 

ÉLETKORHOZ KÖTÖTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
 
 
 

I. Fejezet 
 
 
1.  0-8 napos korban  

(szülészeti osztály, ha nincs házigyermekorvos) 
 

a)  phenylketonuria, galactosaemia, hypothyreosis és biothinidase hiány 
szűrése, 

b)  veleszületett csípőficam szűrése fizikális vizsgálattal, 
c)  fejlődési rendellenesség szűrése fizikális vizsgálattal, 
d)  a testi fejlettség ellenőrzése (testtömeg, testhossz, fejkörfogat). 

 
2.  1, 3 és 6 hónapos korban  

(házigyermekorvos, indokoltság esetén speciális gyermekszakrendelő) 
 

a)  a testi fejlettség ellenőrzése, 
b)  az adott életkorban felismerhető fejlődési rendellenesség szűrése 

fizikális vizsgálattal, ideértve a veleszületett csípőficam szűrését 4 
hónapos korig, 

c)  idegrendszer vizsgálata, 
d)  pszichomotoros és mentális fejlettség vizsgálata, 
e)  az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a 

beszédfejlődés vizsgálata, 
f)  mozgásszervek vizsgálata fizikális vizsgálattal, 
g)  rejtettheréjűség vizsgálata 
 

 
II. fejezet 

 
 
1.  1 éves korban és 6 éves korig évente 

(házigyermekorvos, védőnő, óvodai gyermekorvos, különös tekintettel az 
iskolaérettségi vizsgálatra) 
 
a)  a testi fejlettség vizsgálata, 
b)  az adott életkorban felismerhető fejlődési rendellenesség szűrése 

fizikális vizsgálattal, 
c)  idegrendszer vizsgálata, 
d)  pszichomotoros és mentális fejlettség vizsgálata, 
e)  az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a 

beszédfejlődés vizsgálata, 
f)  mozgásszervek vizsgálata fizikális vizsgálattal, 
g)  rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, a herék vizsgálata évente, 
h)  a vérnyomás mérése 3-6 éves kor között évente. 



 
 
 
2.  6-18 év között 

(iskolaorvos, iskolai védőnői hálózat, szükség esetén speciális 
gyermekszakrendelő) 

 
a)  kétévenként 

- fejlettség vizsgálata, ideértve a nemi érés vizsgálatát is 
- érzékszervek működésének vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás), 
- vérnyomásmérés,  
- golyvaszűrés 11 éves életkortól, 

b)  az életmódbeli rizikótényezők feltárása (dohányzás, alkohol- és 
drogfogyasztás, szexuális aktivitás). 

 
3. 18 és 25 év között 
 (háziorvos, oktatási intézményben ifjúsági orvos) 
 

a)  egy alkalommal látásvizsgálat, 
b)  életmódbeli rizikótényezők feltárása, 
c)  kétévenként veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése 

általános vizeletvizsgálattal, 
d)  vérnyomásszűrés. 

 
4.  25 és 45 év között 
 

a)  évente cardio-vascularis megbetegedések tájékozódó szűrése – különös 
figyelemmel a hipertonia szűrésére – vérnyomásméréssel és fizikális 
vizsgálattal, (háziorvos) 

b)  évente nőgyógyászati onkológiai szűrés, különös figyelemmel a 
méhnyak-elváltozások szűrésére, (nőgyógyászati szakrendelő, 
várhatóan beindul a szervezett nőgyógyászati szűrés akkreditált 
nőgyógyászati rendelőben, illetve magán nőgyógyász szakorvosnál) 

c)  kétévenként veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése 
általános vizeletvizsgálattal, (háziorvos és szakrendelő laboratórium) 

d) 40 éves kor felett évente diabetes szűrés vizeletvizsgálattal, (háziorvos 
és szakrendelő laboratórium) 

e)  40 éves kor felett kétévenként prosztataszűrés. (urológiai 
szakrendelés) 

 
5.  45 és 65 év között  
 

a)  55 éves korig évente, 55 éves kor felett kétévente nőgyógyászati 
onkológiai szűrés, különös figyelemmel a méhnyak-elváltozások 
szűrésére, (nőgyógyászati szakrendelő, várhatóan beindul a szervezett 
nőgyógyászati szűrés akkreditált nőgyógyászati rendelőben, illetve 
magán nőgyógyász szakorvosnál) 

b)  kétévenként az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrés, 
(akkreditált emlőszűrő állomáson behívási rendszer alapján) 



c)  kétévenként veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése 
általános vizeletvizsgálattal, (urológiai szakrendelő) 

d)  kétévenként gyomor-bélrendszeri eredetű vérzés szűrése 
székletvizsgálattal, (háziorvosi javaslat alapján gasztroenteorológiai 
szakrendelő) 

e)  kétévenként prosztataszűrés, (urológiai szakrendelő) 
f)  évente cardio-vascularis megbetegedések tájékozódó szűrése – különös 

figyelemmel a hipertonia szűrésére – vérnyomásméréssel és fizikális 
vizsgálattal. (háziorvos, indokolt esetben kardiológiai szakrendelő) 

 
6.  65 éves kor felett évente 
 

a)  cardio-vascularis megbetegedések tájékozódó szűrése – különös 
figyelemmel a hipertonia szűrésére – vérnyomásméréssel, EKG és 
fizikális vizsgálattal, (háziorvos, indokolt esetben kardiológiai 
szakrendelő) 

b)  veseműködés, húgyúti fertőzések és diabetes szűrése általános 
vizeletvizsgálattal, (urológiai szakrendelő) 

c)  gyomor-bélrendszeri eredetű vérzés szűrése székletvizsgálattal, 
(gasztroenteorológiai szakrendelő) 

d)  kétévenként prosztataszűrés, (urológiai szakrendelő) 
e)  érzékszervek vizsgálata. (szemészeti, illetve fül-orr gégészeti 

szakrendelő) 
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