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Bevezetés
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2011-2017.  Szemészeti összefüggésének bemutatása



Szemészeti szűrés tartalma  (2014-2017)
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Van-e szembetegsége? i / n 

Computeres fénytörés mérés (jobb) sph / cyl / axis

Computeres fénytörés mérés (bal) sph / cyl / axis

Szemüveg dioptria vizsgálata Megfelelő/Eltérő érték

Szemnyomás vizsgálata (jobb/bal) Hgmm 

Szemszárazság teszt                                                  kérdőív 



Szemészetileg vizsgáltak száma (2011-2017)

2017-ben összesen 12.586 személy vett részt 

legtöbb vizsgált életkora 26-55 év között volt 
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46%

54%

férfi

nő



Szembetegség előfordulása  (2011-2017)
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%



Szembetegség előfordulása a különböző korcsoportokban  (2015)

Az életkor előrehaladtával a szembetegségek egyre gyakoribbak
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Száraz szem előfordulása  (2015)
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A száraz szem nőkben gyakoribb 



Szemüvegesek száma az egyes korcsoportokban  (2011-2017)
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A szűrésen megjelent nők 67 %-a és a férfiak 72 %-a szemüveges

A „hibás szemüvegek” előfordulása gyakori: 31% !

Nők Férfiak

n = 32.608 n = 29.299



Hibás szemüvegek száma az egyes korcsoportokban  (2011-2017)
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A „hibás szemüvegek” előfordulása gyakori: 31,2 % !

%



Populáció alapú országos szűrés – RAAB+DR Study
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2015-ben populáció alapú, országos 

szemészeti és cukorbetegség szűrést is végeztünk 

a Lions Club International Foundation anyagi támogatásával

Összesen 105 körzetben 3523 ötven éves vagy idősebb személyt 

vizsgáltunk meg saját lakásában



Populáció alapú országos szűrés – RAAB+DR Study
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• 50 évesnél idősebbek több mint háromnegyede (77,4%) használ 

valamilyen szemüveget !



Populáció alapú országos szűrés – RAAB+DR Study

13

Közepesen súlyos 

látásromlás

Enyhe 

látásromlás

1. Fénytörési hiba 23,9% 40,7%

3. Cataracta, nem operált 49,7% 42,6%

4. Cataracta műtéti kompikáció 3,6% 2,7%

6. Egyéb cornealis homály 1,0% 0,8%

9. Glaucoma 2,0% 1,1%

10. Diabeteses retinopathia 1,5% 1,9%

11. AMD 11,2% 5,7,%

12. Egyéb hátsó szegmens 4,6% 2,7%

13. Bulbus/KIR rendellenesség 2,5% 1,9%

Látásromlás okai 50 éves kor felett hazánkban



Látás Világnapja 2017
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A Látás Világnapján, 2017. október 12-én 

kiemelt szemészeti szűrési napot tartottunk Kecskeméten

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja keretében

Magyar Szemorvostársaság

Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért



Szemészeti szűrés - összefoglalás
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A szemészeti szűrés értékes információval szolgált

Jelentős hatása, hogy ráirányítja a figyelmet a szem egészségének 

fontosságára, és ezt tudatosítja a szűrésen megjelenőkben

időskori 

makuladegeneráció, cukorbetegség, zöldhályog, szürkehályog, rossz 

szemüveg

„Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért”

2016. májusban megalakult 

fő feladata: a látásromlás megelőzésének erősítése

2018. október 11-én, a Látás Világnapján 

ismét kiemelt szemészeti szűrési napot tervezünk

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja keretében



Szemészeti szűrés tartalma kiegészül 2018-ban
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Van-e szembetegsége? i / n 

Computeres fénytörés mérés (jobb) sph / cyl / axis

Computeres fénytörés mérés (bal) sph / cyl / axis

Szemüveg dioptria vizsgálata Megfelelő/Eltérő érték

Szemnyomás vizsgálata (jobb/bal) Hgmm 

Szemszárazság teszt                                                  kérdőív 

2018-tól:

VF-14 – szubjektív látásteljesítmény mérése - kérdőív

Mi tehet a lakosság saját szemének védelmében?    - szórólap



Szemészeti szűrés tartalma kiegészül 2018-ban
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kérdőív - szórólap



Köszönöm megtisztelő figyelmüket
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


