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(Arial betűtípus fekete)
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Gasztroenterológiai kérdőíves szűrés adatainak feldolgozása
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Összesen 2012-ben 7172 kérdőív lett 2013-14-ben 26353 vastagbél rizikó 

teszt történt összesen 33525 esett anyag lett az előadásban feldolgozva.

A szűrésen résztvevők önkéntes 

alapon, anonim módon, kérdőíveket 

tölthettek ki.

- Vastagbéldaganat kérdőív 2012

- 2013-2014 Vastagbél rizikó 

teszt felmérés     

A kérdőívek és teszt egyszerű választásos 

kérdéseket és önálló kiértékelésre 

alkalmas szempontrendszert tartalmaztak.
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Szűrési adatlap
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VASTAGBÉLDAGANAT KÉRDŐÍV (2012 eredményei alapján)
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1) Előfordult-e a családban daganatos megbetegedés?
A) Igen, a távoli rokonságban (nagyszülők, nagybácsik, nagynénik)

B) Igen, közvetlen rokonoknál (szülők, testvérek, gyermekek)

C) Nem fordult elő
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nők(%) 34,30% 26,73% 38,97%

férfiak(%) 26,32% 23,12% 50,57%

A távoli rokonságban 24,9% nak

volt daganatos betegsége
(nagyszülők, nagybácsik, nagynénik)

24,9%



VASTAGBÉLDAGANAT KÉRDŐÍV (2012 eredményei alapján)
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nők(%) 10,63% 7,22% 82,15%

férfiak(%) 8,68% 6,61% 84,71%

2.Előfordult-e a családban rosszindulatú  vastagbéldaganat vagy polip?
A) Igen, a távoli rokonságban (nagyszülők, nagybácsik, nagynénik)

B) Igen, közvetlen rokonoknál (szülők, testvérek, gyermekek)

C) Nem fordult elő

A közvetlen rokonoknál 6,36% volt 

vastagbél polyp vagy rák 
(szülők, testvérek, gyermekek)

6,36%



Központi vastagbéldaganat rizikó teszt kérdőív
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Diagramok kísérő szöveg

(Arial betűtípus fekete)

A teszt az Amerikai Rák Szövetség ( American Cancer Society) ajánlása alapján készült.



II.csoport :Jelentős vastagbélrák rizikó 

9

Idősebb kor. A vastagbél rák az esetek 90%ban 50 év feletti korban jelentkezik,. 

A személy bélrák és polyp története az előzményben. Amennyiben a betegnek már 

volt bélrákja vagy polypja nagy a rizikója az ismételt bélrák kialakulásának. 

Gyulladásos bélbetegségek . A krónikus bélgyulladások mint az ulcerative colitis és a 

Crohn betegség megléte megnöveli a vastagbélrák kialakulásának rizikóját.

Öröklődő szindrómák,  növelik a bélrák rizikóját. A genetikailag determinált  

szindrómák  generációkon át fokozzák  a bélrák kialakulásának rizikóját, ilyen a 

leggyakoribbak közül a familiáris adenomatous polyposis (FAP) és  a Hereditery 

nonpolyposisos colorectalis carcinoma (HNPCC). 

Bélrák és polyp családi halmozódása. Nagyobba bélrák kialakulásának rizikója ha 

családban egyenes ági leszármazottnál már diagnosztizáltak bélrákot vagy polypot. 

Minél több családtagnál alakult ki a betegség annál nagyobb a rizikója a rák 

kialakulásának. Számos esetben a családi halmozódás nem örökletes tényezők miatt 

inkább a környezet hatások és  életmódbeli változások miatt alakulhat ki. 

A jelentős vastagbél rák rizikóval rendelkező tünetmentes esetekben, akár 50 életévnél 

korábban is elkell végezni a következőket: 

•Évente széklet okkult vérteszt/ vagy széklet immunochemiai testet (FIT) vagy

•5 évente flexibilis sigmoidoscopiáts,vagy

•Kolonoscopia  minden 10.évben,vagy

•CT colonografia (virtuaisl colonoscopia)5 évente



I. csoport: Mérsékelt vagy enyhe  vastagbélrák rizikó
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Alacsony rost és nagy telitett zsírtartalmú diéta. Nem egységesek az álláspontok, de 

számos vizsgálat támasztja alá hogy  a rostszegény  de vörös hús  dús diétának 

szerepe van a bélrák kialakulásában. 

A mozgás szegény , ülő életmód.  Az inaktív mozgás szegény életmód hajlamosít a 

bélrák kialakulására, míg az aktiv mozgás csökkenti a rizikót. 

Diabetes. A II típusú cukorbetegség és az inzulin rezisztencia növeli a bélrák rizikóját. 

Obezitás. Az elhízás és a túlsúly is fokozott rizikó, az elhízott emberekben magasabb a 

vastagbél rák okozta mortalitás mint a normál súlyúaknál. 

Dohányzás. a dohányzóknál nagyobb a bélrák rizikója. 

Alkohol. a nagymennyiségű alkohol fogyasztása fokozza a bélrák rizikóját.

A daganatok kezelésére használ sugárterápia . Főleg a hasra irányzott sugárterápia  

fokozza a bélrák kialakulásának rizikóját.

A mérsékelt vagy enyhe vastagbélrák rizikója esetén a teendő

•Dohányzás, alkohol elhagyása, telítetett zsírokat tartalmazó húsfélék kerülése, zöldség 

félék napi fogyasztása.

•Napi aktív testedzés, mozgás. 



Vastagbélrák kialakulás kockázata
(A vastagbél rizikó teszt kérdőív alapján 2013)

páciens 

neme(nő)

% páciens 

neme(ffi)

% Összesen %

Összesen

6 231 55,03% 5 091 44,97% 11 322 100,00%

II.csoport

Jelentős

rizikó

2 638 42,34% 1 602 31,47% 4 240 37,45%

I.csoport

mérsékelt

vagy enyhe

rizikó

2 748 44,10% 2 887 56,71% 5 635 49,77%

normál 

kockázat

23 0,37% 9 0,18% 32 0,28%

Nem 

értékelhető 822 13,19% 593 11,65% 1 415 12,50%
11



Vastagbélrák kialakulás kockázata
(A vastagbél rizikó teszt kérdőív alapján 2014)

páciens 

neme(nő)

% páciens 

neme(ffi)

% Összesen %

Összesen

7659 50,44% 7449 49,56% 15031 100,00%

II.csoport

Jelentős

rizikó

2945 38,45% 2371 31,51% 5316 35,01%
I.csoport

mérsékelt

vagy enyhe

rizikó

4388 57,29% 4796 63,73% 9184 60,48%

normál 

kockázat

112 1,46% 109 1,45% 221 1,46%

Nem 

értékelhető 214 2,79% 249 3,31% 463 3,05%12



Vastagbélrák kialakulás kockázata
(Összesítet vastagbél rizikó teszt eredmények 2013- 2014)

páciens 

neme(nő)

% páciens 

neme(ffi)

% Összesen %

Összesen

13890 52,07% 12540 47,83% 26353 100,00%

II.csoport

Jelentős

rizikó

5583 61,93% 3433 38,07% 9016 34,21%
I.csoport

mérsékelt

vagy enyhe

rizikó

7136 48,15% 7683 51,85% 14819 56,23%
normál 

kockázat

125 0,84% 118 0, 91% 243 0,92%

Nem 

értékelhető 1036 7,45% 842 6,71% 1878 7,12%



A 2012-2013-2014 évek eredményei
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II.csoport :Jelentős vastagbélrák rizikó :  34,21% 

1.A távoli rokonságban 24,9%-nak volt valamilyen daganatos betegsége

2.A közvetlen rokonoknál 6,36%-ban volt vastagbél polyp vagy rák kimutatható 

I.csoport mérsékelt vagy enyhe rizikó: 56,23%

VASTAGBÉLDAGANAT KÉRDŐÍV (2012 év 7172 kérdőív eredményei alapján)

AZ ACS alapján összeállított vastagbéldaganat rizikó teszt 2013-2014 évi 

eredményei 26353 kérdőív alapján)
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Vastagbélrák szűrés Magyarországon
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Diagramok kísérő szöveg

(Arial betűtípus fekete)
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