
 

Kérdőív a krónikus vírusos májgyulladás rizikótényezőinek felmérésére 
(hepatitisz B és C vírus kockázatbecslés) 

A kérdőívet készítette: Prof. Dr. Hunyady Béla, Kaposi Mór Kórház, Kaposvár, Dr. Varga Márta 
főorvos, Réthy Pál Kórház, Békéscsaba, Dr. Makara Mihály Májbetegekért Alapítvány Kurátora 

 

Kérjük, olvassa el az alábbi kérdéseket és jelölje be a megfelelő választ! A kérdőív kitöltése után adja 

össze a válaszokhoz tartozó pontszámokat! 

 

A kérdőív nem validált, eredménye csak tájékoztató jellegű! 

 
KÉRDÉS IGEN NEM LEHETSÉGES 

Megállapították-e, hogy hepatitis B vagy hepatitis C 
fertőzése van? 

10 0 1 

Kapott-e vérátömlesztést, vérkészítményt (pl. szülés vagy 
műtét kapcsán), vagy esett-e át szervátültetésen 1993 
előtt? 

2 0 1 

Használt-e valaha, akár csak egyszer is, injekciós, vagy 
orron át felszippantható kábítószert? 

2 0 1 

Dolgozott-e az egészségügyben hosszú ideig, vagy jelenleg 
is ott dolgozik-e? 

2 0 0 

Előfordult-e, hogy hosszan tartó-, vagy ismétlődő kórházi 
kezelésben részesült, vagy nagy műtéten esett át? 

1 0 0 

Előfordult-e, hogy véradóként elutasították? 2 0 1 

Részesült-e valaha művese kezelésben? 2 0 1 
Voltak-e ismételten emelkedett májenzim értékei? 
(ALT/GPT) 

2 0 1 

Ön olyan országban született, ahol nagy számban fordul 
elő a vírusos hepatitisz B vagy hepatitisz C (pl.: Afrika, 
Ázsia, Románia, Ukrajna, Közel-Kelet)? 

2 0 1 

1970 előtt született? 1 0 0 
Tud-e róla, hogy Édesanyja hepatitisz B vagy hepatitisz C 
fertőzött/fertőzött volt? 

2 0 1 

Tud-e róla, hogy Édesanyjának ismeretlen eredetű 
májbetegsége van/volt? 

1 0 0 

Volt-e szexuális kapcsolata olyan személlyel, akiről tudja, 
hogy hepatitisz B fertőzött? 

2 0 1 

Kapott-e hepatitisz B elleni védőoltást? 0 1 1 
Adott-e vért vagy plazmát vagy volt-e negatív eredményű 
hepatitisz B és hepatitisz C vírus vizsgálata az elmúlt 10 
évben? 

-5 0 -1 

ÖSSZESEN    

 

Értékelés 
 

Amennyiben összesen 10 vagy ennél több pontja van, és egy éven belül nem járt hepatológiai 
rendelésen, háziorvosi beutalóval, sürgősen keresse azt fel!  
 

 Összesen 2-9 pont esetén vérvizsgálat javasolt idült hepatitisz B és hepatitisz C irányában, keresse fel 
háziorvosát. 
Amennyiben a vizsgálat pozitív eredményt ad, háziorvosi beutalóval kérjen időpontot hepatológiai 
szakrendelésre! 
 

1 vagy alacsonyabb összpontszám (vagy negatív eredmény) sem zárja ki a vírusos májgyulladás 
lehetőségét, ha szűrővizsgálaton szeretne részt venni, keresse fel háziorvosát! 


