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Az elmúlt öt évben a szűrővizsgálaton részt vettek átlagéletkora 40-41 év között

volt, az átlagos testsúly nőknél 69 kg, férfiaknál 86 kg volt. A résztvevők 24%-a

dohányzott és a dohányzók 40%-a nem tervezte a leszokást. A nők 57%-a, a férfiak 47%-a

nem mozgott, nem sportolt rendszeresen.

A háziorvosi szűrővizsgálaton, laboratóriumi vizsgálaton, szakorvosnál a

résztvevők 13-35%-a nem vett még soha részt. Ismert volt a túlzott sófogyasztás káros

hatása és naponta 60-70%-a a résztvevőknek fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt.

Nőkben és férfiakban a szűrővizsgálaton résztvevők között közel egyforma volt

az ismert hypertonia (22-23%), szívbetegség (4-6%), krónikus vesebetegség (2-3%),

diabetes mellitus (5%), légúti megbetegedés, allergia (20-22%) előfordulási gyakorisága.
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Jelentős volt a szembetegség (11-17%) és a hallásveszteség (8-10%) mértéke is.

A családi anamnézisben a hypertonia előfordulása 53-60% volt, a stroke 13-17%,

daganatos megbetegedés 36-45%, anyagcsere betegség 33-40% került említésre. Az

átlagos vérnyomásérték nőkben 128/81 Hgmm, férfiakban 137/85 Hgmm volt. A

vércukorszint vizsgálata 5-6%-ban mutatott kóros értéket, a koleszterin szint pedig 29-

36%-ban volt a normálistól eltérő. Ugyancsak gyakori volt az emelkedett húgysavszint (9-

15%). Az EuroScore besorolás alapján a résztvevőknél az átlagérték 87-96%-ban normális

(<3%) volt.
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Az inkontinencia és a vizeletürítési zavar tesztje 3-8%-ban volt kóros, a

vastagbél daganat rizikó teszt 16-22%-ban, a visszérbetegség kockázati tesztje pedig

12-21% volt a normálistól eltérő. A hallásvizsgálat a résztvevők 8%-ánál, a

neuropathia 4%-uknál volt kóros. A látásvizsgálat 60% körüli kóros értékkel igen

jelentős problémára hívja fel a figyelmet. A bőr vizsgálata 30%-ban mutatott

különböző eltérést, ami ugyancsak nagyon nagymértékűnek számít.

A fizikai aktivitás szintfelmérése nőkben 13%-ban, férfiakban 17%-ban volt

normális. A spirometriás légzésfunkciós vizsgálat 12-13%-ban volt kóros, a COPD

kockázati teszt pedig 5-6%-ban mutatott eltérést a normális értéktől. A csontok

ásványi anyag tartalmának vizsgálata 2-4%-ban, az ödéma 2-3%-ban volt nem

megfelelő.
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Rendszerszemlélet

Integráció az egészségügyi ellátásban

Kapcsolat – adatkezelés

Visszajelzés - továbblépés




