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Az egészségi állapotot befolyásoló 
tényezők

• életmód 43%
• környezet (fizikai, társadalmi) 19%
• genetikai, biológiai 27%
• egészségügyi ellátás 11%



Életmódbeli kockázati tényezők

Életmódbeli tényezők
• táplálkozás
• mozgás
• dohányzás
• alkoholfogyasztás





Változatosság
Tányér fele legyen zöldség és gyümölcs.
Friss, fagyasztott, szárított, 100%-os gyümölcs 
ital

Zöld, piros, narancssárga zöldségek
Bab, borsó, paradicsom, burgonya

Teljes kiőrlésű gabona, barna rizs, natúr 
gabonapelyhek fogyasztása

Hús, hal, tojás, hüvelyesek, szója termékek, 
tejtermékek

Kálciumban gazdag tej és tejtermékek, főleg 
alacsony zsírtartalmúak 



Mi az egészséges?

• Teljes értékű
• Természetes
• Finomítatlan
• Kiegyensúlyozott
• Évszaknak megfelelő
• Otthon készített



Napi 5 étkezés

Reggeli
20%

Tízórai
10%

Ebéd
40%

Uzsonna
10%

Vacsora
20%



Táplálkozásnál figyelembe  kell venni

• Anyagcsere tovább lassul
• Vesék kiválasztó működése felére csökken
• Vitalkapacitás csökken
• Romlik az ízérzés (ízlelőbimbók száma csökken)
• Fizikai aktivitás csökken (izületek kopása)
• Fertőző-, szív-, érrendszeri betegségek kialakulása



Fontos

• Folyadékfogyasztás (2-2,5 l) családtag, palack
• Energiabevitel 1/3-dal lesz kevesebb (alacsony energia 

tartalmú ételek
• Fehérjeszükséglet nő (teljes-értékű fehérje forrás: sovány 

hús, hal, tojás, tejtermék
• Zsírbevitel (energiában gazdag – korlátozás!) – kiváltására 

korszerű konyhatechnológia: teflon, grill, roston, párolás
• Jó minőségű zsiradékot szabad:olivaolaj, lenmag, dió, 

búzacsíra, repceolaj
• Szénhidrát ()
• Rostbevitel (székrekedés –kevés folyadék-, és mozgás, 

teljes-kiörlésű, magvakkal dúsított)
• vitamin



Napi folyadékszükséglet
Felkelés után 

Reggelihez

Délelőtt, szünetekben  

Ebédhez

Délután

Vacsorához

Vacsora és lefekvés között
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Életmódbeli tanácsok az idősek egészségének 
megőrzéséhez

• Sok időt töltsenek a szabadban – napfürdőzés
• Étkezés – fesztelen időtöltés legyen – ne probléma feltárás
• Étkezés előtt az ebédlőt szellőztessük ki!
• Étkező asztal díszítése – kedvcsináló
• Ételek díszítése – pozitív hatás (zöld fűszernövények, citrom)
• Soha ne erőltessék az étkezést – sokszor a kevesebb több
• Szélsőségektől távolságtartás (koplalás, mértéktelen élvezeti szer…)
• Célszerű mindig ugyanabban az időben étkezni
• Naponta legalább egyszer főtt étel
• Túl hideg, vagy túl forró étel – száj-, gyomor nyálkahártya sérülés





Elsődleges megelőzés - védőoltások

• Influenza (100x a P. fogékonyság, bakteriális pneumónia 
elleni leghatékonyabb védelem)

• Pneumococcus (pneuminia, sokféle kórok, 1,6M 
haláleset/év) 50 év felett

• Külföldi utazás 



Az emlőrák kockázati tényezői

Bizonyíték Kockázat csökkentő faktor Kockázat növelő faktor

meggyőző bizonyíték laktáció

alkoholos italok

menopausa östrogén-
progeszteron terápia

gamma sugárzás

radioaktív sugárzás

valószínű bizonyíték testzsír
felnőttkorban elért magasság

nagyobb születési súly

korlátozott bizonyíték - ajánlott fizikai aktivítás  

korlátozott bizonyíték - 
konklúzió nélkül

gabonafélék, rostok, vitaminok, zöldségek és gyümölcsök, 
transzzsírsavak, karotinok, étkezés gyakorisága, energia 

bevitel,/felhasználás, tengeri ételek, kalcium, szelén, szoptatás, 
felnőttkori súlygyarapodás, szoptatás



A méhnyakrák kockázati tényezői

Bizonyíték Kockázat csökkentő faktor Kockázat növelő faktor

meggyőző bizonyíték  

HPV infekció

dohányzás

hormonális fogamzásgátlás

korai sexuális élet

gyakori partnerváltás

valószínű bizonyíték   

korlátozott bizonyíték - ajánlott sárgarépa  

korlátozott bizonyíték - 
konklúzió nélkül

nem keményítő tartalmú zöldségek, gyümölcsök, tej, retinol, 
vitamin, alkoholizmus



A vastag-, és végbélrák kockázati tényezői
bizonyíték kockázatcsökkentő faktor kockázat növelő faktor

meggyőző bizonyíték fizikai aktivítás

dohányzás
röntgen sugárzás
gamma sugárzás

alkoholos italok (férfiak)
vörös húsok

feldolgozott húsok
gyulladásos vastagbél 

betegségek (colitis ulcerosa, 
Chohn-betegség)

valószínű bizonyíték

rost

alkoholos italok (nők)fokhagyma
tej

kalcium

korlátozott bizonyíték

keményítőt nem tartalmazó 
zöldségek, gyümölcsök

sajt

folát tartalmú ételek vastartalmú élelmiszer
hal állati zsír tartalmú élelmiszer

D vitamin és szelén tartalmú 
ételek cukor tartalmú élelmiszer

korlátozott bizonyíték- 
konklúzió nélkül

gabonafélék (erealiák) és készítmények, vitaminok, karotinok, 
likopének, étkezési gyakoriság, energia bevitel-, felhasználás, 

tengeri ételek, stb



EURÓPAI RÁKELLENES KÓDEX AJÁNLÁSA

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

KORAI FELFEDEZÉS

ASSZONYOK SZÁMÁRA



I. Egyes rákok elkerülhetők és az egészségi állapot 
javítható egészségesebb életmód kialakításával.

1.) Ne dohányozz! Dohányzók, hagyjátok abba a dohányzást olyan 
     hamar, ahogyan csak lehet  és ne dohányozzatok mások  
     jelenlétében. Nem dohányzók ne próbálkozzatok a   dohányzással!
2.) Ha alkoholt fogyasztasz – akár sört vagy tömény italt – mérsékeld a 
     fogyasztást!
3.) Növeld a napi főzelék – és friss gyümölcs fogyasztását! Gyakran  
     fogyasszál magas rosttartalmú növényi táplálékot!
4.) Kerüld az elhízást, fokozott fizikai tevékenységedet és korlátozd a 
     zsíros ételek fogyasztását.
5.) Óvd magad a túlzott napfénytől, és kerüld a napon való leégést, 
      különösen gyermekkorban!
6.) Szigorúan tarsd be az ismert munkahelyi carcinogenekre 
     vonatkozó munkavédelmi előírásokat! Ha ilyen anyagokkal 
     találkozol minden egészségvédelmi és biztonsági rendszabálynak 
     tegyél eleget



II. Korai felfedezés esetén számos rák 
gyógyítható:

• Keress fel orvost, ha csomót észlelsz, vagy ha fekélyes 
    nem gyógyul (különösen a szájüregben). Menj orvoshoz, ha  
     a bőrödön olyan elváltozás van, amely alakját, nagyságát   
      vagy színét változtatja.

• Vizsgáltass ki minden makacsul fennálló problémát, legyen    
     az állandó köhögés, rekedtség, a széklet vagy vizelés  
     ritmusának megváltozása, magyarázat nélküli fogyás.



III. Asszonyok számára:

•  Szabályos időközben csináltass hüvelykenetet! Vegyél részt 
szervezett méhnyakrák-szűrési programban

• Vizsgáld meg emlőidet szabályos időközben! Ha elmúltál  

• 50 éves vegyél részt mammographiás szűrésben.



Másodlagos megelőzés - szűrés

• A vizsgált egészségesek közül elkülönítse és 
megnyugtassa a valóban egészségeseket, 

• „kiszűrje” a csak látszólag egészségeseket, 
akikben a betegség kezdeti formában, rejtve, 
tünetek nélkül már jelen van



Szervezett szűrések Magyarországon

Emlőszűrés (45-65 év /2 évente)

Méhnyakszűrés (25-65 év/ 3 évente)

Vastagbél szűrés (50-70 közötti férfiak és nők/2 évente



A szűrés eredményességének feltétele

az optimális részvétel ≥ 60 %



Időskorban ajánlott szűrések

Szív-, érrendszeri (magasvérnyomás
Vércukor, koleszterin
Prosztata szűrés PSA
Csontsűrűség-mérés (DXA, 50 felett)
Érzékszervi vizsgálat (látás: 65 felett évente, hallás)
Fogászati szűrés
Funkcionális képességek (önellátás- Bartel skála, elesés kockázata



páciens:
50-70 év közötti, átlagos kockázatú, 
„egészséges” lakosság”

háziorvos:
Szervezési, dokumentációs, pácienst meggyőző, 
betegút követő feladat

2. lépcső: endoszkópos labor: kolonoszkópia

esetmenedzsment és 
kommunikáció

1. lépcső: immunkémiai labor
széklet vér kimutatás

nem-negatív minta 
esetén

szűrésszervezés
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A páciens feladata



1. lépcső



2. lépcső



Kommunikációs üzenet

A vastagbélrák:
 
•megelőzhető
•kezelhető
•túl lehet élni



Kommunikációs üzenet

-Aki meghívó levelet kap, 
jelentkezzen a 
háziorvosánál 

-2 éven belül mindenki 
sorra fog kerülni 



Tegyenek az egészséges időskorért, 
saját döntésükkel segítsék a hosszabb 

életet!



Köszönöm a figyelmet!


