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A struktúra és elérés fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
Fõbb megállapítások
– A lakosság 88,4 százaléka él olyan településen, ahol legalább helyettesítéssel
betöltött háziorvosi rendelõ mûködik.
– A háziorvosi esetszám és a járóbeteg-szakellátási esetszám megyei szinten
aggregált értékei között negatív (-0,29) korreláció látható, amely alapján feltételezhetõ
a két ellátási forma közötti komplementaritás, bizonyos mértékû, gyakorlati
érvényesülése.
– A betöltetlen védõnõi állások aránya átlagosan 7,9 százalék: 8,7 százalék a
területi és 5,0 százalék az iskolai védõnõknél.
– A születés évét követõ 12 hónapon belül alapimmunizálásban részesített
kisgyermekek aránya tartósan magas: az értékelési idõszakban 99,8 százalék és
99,9 százalék között mozgott.
– A járóbeteg-ellátási kapacitásokban jelentõs területi koncentráció figyelhetõ meg,
elsõsorban az orvosegyetemi városok környékén.
– Az járóbeteg-szakellátási kapacitás erõs koncentrációjához képest a betegek
lakhelye szerint számolt lakosságarányos esetszámban kiegyenlítõdés figyelhetõ
meg. A megyék értékeinek relatív szórása az ellátás helye szerinti lakossággal
számolva 25 százalék, a beteg lakhelye szerinti lakossággal 10 százalék.
– Az emlõszûrésen való részvétel aránya alacsony (a szûrésre meghívottak 45
százaléka és a teljes korosztály 51 százaléka), a területi különbségek pedig jelentõsek
(a megyék közti relatív szórás az elsõ esetben 24 százalék, a másodikban 12
százalék).
– Magyarországon 2015-ben 30 063 érvénye mûködési nyilvántartással rendelkezõ
orvos volt. Tízezer lakosra Budapesten 50, Nógrád megyében viszont csupán 17,7
jutott közülük.

– Az egészségügyi dolgozók bruttó havi keresete nagyjából a nemzetgazdasági
átlagos kereset szintjén áll.
– A CT-berendezések 1 millió lakosra jutó száma hazánkban európai viszonylatban
igen alacsony: 2013-ban összesen 10,9 CT és MRI berendezés jutott 1 millió lakosra,
míg Szlovákiában 22, Csehországban 22,5, Lengyelországban pedig 23,6.
– A CT és MRI gépek kihasználtsága a többi régiós országénál sokkal magasabb,
így az alacsony gépszám ellenére a diagnosztikai vizsgálatok száma – 2013-ban
1000 lakosra 34,8 – a középmezõnybe sorolja hazánkat.
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– 2011-hez képest 2015-re az egészségügyi dolgozók valamennyi kategóriájában
nõtt az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõk létszáma.

– A fekvõbeteg-kapacitások területén fõként abban mutatkoznak egyenlõtlenségek,
hogy az aktív és a krónikus kapacitások eloszlása földrajzilag eltérõ mintát követ.
Míg a keleti régiókban magasabbak a lakosságarányos aktív ágyszámok (ÉszakAlföldön 10 000 fõre 46,1, míg Közép-Dunántúlon 38,5), a krónikus kapacitások
a Dunántúl nyugati részén összpontosulnak (Nyugat-Dunántúlon 10 000 fõre 35,7,
míg Észak-Alföldön 21,2).
– A lakosság 69 százalékban a 2012-ben kijelölt területi ellátási kötelezettség
(TEK) szerinti fekvõbeteg-utakat követte.
– A megyei fekvõbeteg ágyszám és az adott megyébõl ellátott közfinanszírozott
osztályos esetszám értékei közötti korreláció értéke 0,33.
– A kötelezõ várólistákról ellátottaknál a tényleges várakozási idõ 2015-ben átlagosan
53 nap volt. Legtöbbet a térdprotézis- (226 nap), a csípõprotézis- (146 nap) és a
szürkehályogmûtétekre (88 nap) vártak a betegek.
– A lakosság 83,2 százaléka számára közúton 30 percen belül elérhetõ a
legközelebbi sürgõsségi fekvõbeteg-ellátó intézmény, de míg Budapesten az arány
100 százalék, addig Somogy megyében csak 52 százalék.
– A kiváltott gyógyszerek mennyisége területileg kiegyensúlyozott, idõben
kismértékû, de folyamatos növekedéssel.
– A természetbeni egészségügyi ellátás – közvetlenül beteghez köthetõ – egy fõre
jutó kiadása 2015-ben 135 685 Ft volt. A biztosítottak 20 százalékára fordították
a kiadások 88 százalékát.

– Az egészségügyi ellátást hajléktalan jogviszonnyal igénybevevõ férfiak esetében
a sürgõsségi járóbeteg-ellátás igénybevételi aránya a teljes populációhoz képest
3,6-szeres az ilyen jogviszonyú hajléktalan nõknél pedig 3,4-szeres volt 2015-ben.
Sürgõsségi fekvõbeteg-ellátásban ugyanez az arány a hajléktalan jogviszonyú
férfiaknál 12,4-szeres, a hajléktalan jogviszonyú nõknél pedig 11,3-szeres.
– A szükséges egészségügyi ellátás elmaradása 2014-ben a lakosság 7 százalékát
érintette. Az elmaradás esélye a romáknál a nem romákhoz képest 2,15-szörös, az
alapfokú végzettségûeknél a felsõfokúakhoz képest 1,75-szörös, a legalacsonyabb
jövedelmi ötödhöz tartozóknál a legmagasabb jövedelmi ötödhöz képest 3,85szörös volt.
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– 2014-ben Magyarországon 32 478 megelõzhetõ haláleset történt, ami azt jelenti,
hogy hosszú távon folytatott, optimális népegészségügyi beavatkozások esetén a
teljes mai halálozás 26 százaléka lenne megelõzhetõ. A férfiak (47,9 százalék) és
a nõk (20,9 százalék) értékei közötti különbség igen magas.

A teljesítményértékelés vázát képezõ rendszermodell hozzáféréssel kapcsolatos köztes
célja akkor teljesül, ha az ország lakossága az egészségügyi ellátás minden lényeges
területét akadálytalanul igénybe tudja venni. Ezért a hozzáférésrõl szóló fejezet felépítése
két dimenzióban is összetett: egyrészt változatos egészségügyi ellátási formákat vizsgál,
a prevenciótól az alapellátáson és a diagnosztikán át a járó- és fekvõbeteg-szakellátásig,
másrészt kiterjed a rendelkezésre álló kapacitás, a humánerõforrás, a közúti elérési
idõk és az ellátási volumen elemzésére. A fejezet, nagy terjedelme miatt, alfejezetekre
oszlik, amelyeknek eredményei külön-külön is összefoglalásra kerülnek.
Mivel az elemzések eredményeit – az egyes alapfogalmaknak a különbözõ egészségügyi
rendszerekben használt eltérõ definíciói miatt – csak alkalmanként és korlátozottan
vetjük össze nemzetközi adatokkal, a fõ kérdést a hozzáférés országon belül megfigyelhetõ
különbségei jelentik.
E különbségek tekintetében jellemzõ, hogy a kapacitások eloszlásában viszonylag
nagy földrajzi aránytalanságok figyelhetõk meg, különösen a szakellátási kapacitások
vonatkozásában. Ezek az aránytalanságok ugyanakkor az igénybevétel tekintetében
jóval kisebb mértékben jelennek meg, vagyis a betegutak mûködése – magas aggregáltsági
szinten, és figyelmen kívül hagyva az ellátási szükségletekben feltételezhetõen meglévõ
eltéréseket – nagyrészt kiegyenlíti a strukturális viszonyok adta aránytalanságokat.
Néhány ponton – pl. emlõszûrések, várólisták, kielégítetlen ellátási szükséglet –
ugyanakkor súlyos földrajzi vagy társadalmi-gazdasági helyzet szerinti egyenlõtlenségek
figyelhetõk meg a hozzáférésben.
Kapacitás-koncentráció

A háziorvosi ellátás kapacitása tekintetében elsõsorban a növekvõ népességû Pest
megye érdemel figyelmet, ahol a körzetek kialakításának üteme nem tart lépést a
lakosság gyarapodásával. Az aprófalvas, jellemzõen inkább elöregedõ területeken
a körzetek lakossághoz viszonyított száma magas, de a betöltetlen körzetek okozhatnak
problémát. Ezeken a területeken található a legtöbb olyan település is, ahol egyáltalán
nincs háziorvosi rendelõ, a legközelebbi rendelõ közúton való elérése autóval azonban
nem okoz jelentõs problémát. (A tömegközlekedési viszonyok elemzésére a jelenlegi
módszertan sajnos nem tér ki.) A betöltetlen védõnõi állások tekintetében szembeötlõ
az Észak-Magyarország régió, a periférikus területek és a hátrányos helyzetû járások
kedvezõtlen helyzete.
Az orvosok körében általános problémát okozó elöregedés jelensége az alapellátásban
még kifejezettebb. Míg a fiatal, 5-6 éve pályán lévõ orvosok aránya növekvõ, a
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A fizikai és a humánkapacitások földrajzilag erõsen koncentráltak, különösen a
szakellátások tekintetében. Az ellátók elérési idejét az egyes területeken jelentõs, de
nem kizárólagos mértékben határozzák meg a településszerkezetbõl következõ
adottságok.

középgenerációban komoly létszámhiány mutatkozik, ami az idõsebb orvosok nyugdíjba
vonulásával hozzáférési problémák kialakulásához is vezethet. Az orvosok összesített
létszáma az EU-átlagnak megfelelõ, de földrajzi eloszlásuk nem egyenletes,
koncentrációjuk különösen az orvosegyetemi városok vonzáskörzetében magas.
Utóbbi szorosan összefügg a szakellátás kapacitásának – mindenekelõtt a járóbetegszakellátás óraszámainak – jelentõs összpontosulásával ugyanezeken a területeken.
A járóbeteg-szakellátás tekintetében különös figyelmet érdemel a magánfinanszírozású
ellátás is, amely engedélyezett óraszámait tekintve meghaladja a közfinanszírozottat,
és területi eloszlás szerint erõteljesen a Közép-Magyarország régióra és a Dunántúl
nyugati felére koncentrálódik. A magánfinanszírozású ellátórendszer kapacitásai
ugyanakkor erõteljesebben koncentrálódnak bizonyos szakmákban, melyek közül
néhányban (pl. alternatív gyógymódok) közfinanszírozott ellátás nem érhetõ el. Bár
közfinanszírozásban is elérhetõ, jelentõs a szerepe magánfinanszírozásban a
fizioterápiának, a fogászatnak és a szemészetnek, de tipikusan magánfinanszírozású
a plasztikai és égéssebészet is. Sajnos a tényleges magánfinanszírozott ellátások
volumene és összetétele a rendelkezésre álló adatforrásokból meghatározhatatlan.

A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámaiban szintén érvényesül az orvosegyetemmel
rendelkezõ megyék túlsúlya, ez azonban a specializált ellátások szükséges
összpontosítása miatt érthetõ. A magánfinanszírozású ellátás jelenleg az ágyszámnak
csupán marginális részével bír, és ezen ágyak is zömmel közfinanszírozott intézményekben
találhatók. Megfigyelhetõ ugyanakkor a nem aktív ellátást nyújtó ágyak nemzetközi
összevetésben magas – a teljes kapacitás mintegy harmadára rúgó – aránya, és azok
erõteljes összpontosulása az aktív ágyakban egyébként viszonylag szegény nyugati
országrészben. Miközben évtizedes távlatban – a Hatékonyság fejezetben tárgyalt
átlagos ápolási idõ rövidülésével párhuzamosan – az aktív ágyszám csökkenõ tendenciája
látszik, a struktúra ma az utolsó nagy, 2007-es átalakítás nyomán kialakult rendszer
szerint mûködik.
A sürgõsségi fekvõbeteg-ellátás idõbeni elérésére a településszerkezet és a közlekedései
viszonyok jelentõs hatással vannak. Ugyanakkor mind a sürgõsségi betegellátó
osztályoktól számított elvi elérési idõben, mind a mentõk 15 percen belüli kiérkezésében
megfigyelhetõ az egyébként eltérõ földrajzi viszonyokkal bíró Dél-Dunántúl, ÉszakAlföld és Észak-Magyarország régiók gyenge teljesítménye, ami ellátásszervezési
problémákra hívhatja fel a figyelmet.
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A nagyértékû CT és MRI diagnosztika nagyobb részben közfinanszírozott formában,
viszonylag kisszámú intézményben központosítva mûködik, a visegrádi országokkal
összehasonlítva igen alacsony gépszám mellett. Az alacsony gépszámot mindazonáltal
jelentõs mértékben kompenzálja a magas kihasználtság. A magánfinanszírozású
diagnosztikai kapacitások az összes szakmát tekintve a teljes óraszám nagyjából
egyharmadát teszik ki, és erõteljesen az ultrahang-diagnosztika területén összpontosulnak.

Ellátási volumenek
A tényleges ellátási volumenek tekintetében a kapacitásokhoz képest kiegyenlítettebb
képet láthatunk. Az alapellátási esetszám megyei szinten aggregált értékei között
mérsékelt relatív szórás található, jelentõs mértékben követve egyébként az adott
megyében lévõ háziorvosi körzetek lakosságarányos számának mintázatát, a járóbetegszakellátás igénybevétele azonban, ha csak kis részben is, de ellenpontozni látszik
ezt. Megfigyelhetõ ugyanakkor az alapellátásban a nõk tizenöt éves kortól kezdõdõ,
folyamatosan fennálló esetszám-többlete.
Az adott területrõl (megyébõl) ellátott lakosságarányos közfinanszírozott járóbetegszakellátási esetszámok jóval kisebb szórást mutatnak, mint ami pusztán az engedélyezett
óraszám különbségeibõl adódna. A hátrányos helyzetû településeken élõk átlagos
esetszáma alacsonyabb az országos átlagnál, de nem sokkal alacsonyabb a községekben
élõk átlagánál, a hozzáférés problémái tehát elsõsorban a földrajzi viszonyokból
következhetnek. A nõk átlagos esetszáma jelentõsen meghaladja a férfiakét.
A fekvõbeteg-szakellátás igénybevételekor jelentõs mértékben érvényesülnek az optimális
közúti elérési idõk figyelembevételével 2012-ben kialakított területi ellátási kötelezettségnek
megfelelõ betegutak; ez alól lényegében csak Közép-Magyarország régió a kivétel.
Az ágyszám és a fekvõbeteg osztályos esetszám megyei aggregátumai közötti korreláció
értéke viszonylag alacsony, tehát a struktúra ebben a tekintetben sem tûnik meghatározó
jelentõségûnek. Összességében a nõk átlagos esetszáma magasabb a férfiakénál, de
55 éves korban megfordul a két nem aránya.
Az igénybevétel kiemelkedõ aránytalanságai
Az ellátások igénybevételének viszonylag kiegyenlített földrajzi jellemzõi ellenére
néhány indikátor jelentõs egyenlõtlenségeket mutat, amelyek igazságossági problémákat
is felvethetnek.

Megfelelõ – a legtágabb értelemben vett, tehát az életmódra is vonatkozó –
népegészségügyi beavatkozásokkal akár a halálesetek több mint negyede megelõzhetõ
lenne Magyarországon, és ez az arány a férfiak esetében több, mint kétszerese a nõk
értékének. A megelõzhetõ halálozások 10 000 fõre jutó számának területi eloszlása
nem mutat különösebben nagy szórást, ugyanakkor Szabolcs-Szatmár-Bereg és BorsodAbaúj-Zemplén megye értékei az átlagot jelentõsen meghaladják.
A kötelezõen vezetett várólistákról ellátott betegek tényleges, retrospektív várakozási
ideje az érintett beavatkozások számának növekedése ellenére 2014 és 2015 között
nem lett rövidebb, és a várólisták átlagos hosszában igen jelentõs földrajzi különbségek
figyelhetõk meg. Leghosszabbak a szürkehályog-, a csípõprotézis- és a térdprotézismûtétek várólistái.
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Miközben a prevenciós tevékenységek közül a gyermekek átoltottsága országosan
egyenletes és világszinten is kiemelkedõen magas értékekkel bír, az emlõszûrések
tekintetében alacsony értékek és jelentõs területi különbségek találhatók.

A kielégítetlen ellátási szükséglet problémája a lakosság viszonylag kis részét érinti,
ugyanakkor igen jelentõs társadalmi-gazdasági különbségekkel. A munkanélküliek,
az alacsony iskolázottságúak, az alsó jövedelmi ötödbe tartozók és a romák a társadalom
többi részéhez viszonyítva sokkal nagyobb arányban vannak kitéve a szükséges ellátások
elmaradása által jelentett veszélynek.

P. Prevenció
A prevenció összetett és szerteágazó tevékenység, amelynek általában három válfaját
különítik el: a primer, szekunder és tercier prevenciót (Ádány 2011).
A primer prevenció számos tevékenysége „Az egészségi állapot egészségügyön kívüli
befolyásoló tényezõi” fejezetben található indikátorok értékére van közvetlen vagy
közvetett hatással. Az összesített kimenetekrõl ugyanakkor képet ad a megelõzhetõ
halálozások 10 000 fõre jutó száma (P3. indikátor). Bár az indikátor módszertanából
következõen az értelmezés óvatosságot kíván, a megelõzhetõ halálozások magas
aránya – 2014-ben az összes halálozás 26 százaléka, vagyis 10 000 fõre vetítve 33
halálozás, ami az EU 28 tagországa közül a harmadik legmagasabb érték – és a
társadalmi-gazdasági szempontból kedvezõtlen helyzetben lévõ régiók különösen
rossz helyzete arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a terület kiemelt egészségpolitikai
figyelmet érdemel.

A szekunder prevenció témakörén belül a jelen alfejezetben az emlõszûrés hozzáférését
és igénybevételét vizsgáltuk meg a 45-65 év közötti nõk körében (P1. indikátor).
Ebben a tekintetben sajnos elmondható, hogy a 2013-14-es szûrési ciklusban az érintett
korosztálynak mindössze 51,08 százaléka vett részt a megfelelõ vizsgálatokon. A
szervezett szûrésre meghívottak megjelenési aránya ennél is alacsonyabb: 45,03
százalék volt. A földrajzi szempontból viszonylag jelentõs változatosságot mutató
adatokra a lakosságközeli kommunikáció, az alapellátási és egyéb érintett szakemberek
felkészültsége, a szûrési behívó- és koordinációs rendszer pontos mûködése, valamint
a szûrõállomások száma, elhelyezkedése és rendelési ideje mind hatást gyakorolhat.
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Ezen túlmenõen, egy hozzáférési szempontból is jól értelmezhetõ primer prevenciós
tevékenység: a gyermekkori védõoltások igénybevételét is megvizsgáltuk ebben az
alfejezetben (P2. indikátor). A torokgyík, merevgörcs, szamár-köhögés, járványos
gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív megbetegedés
ellen a születés évét követõ 12 hónapon belül alapimmunizálásban részesített
kisgyermekek aránya tartósan magas: az értékelési idõszakban 99,8 és 99,9 százalék
között mozgott. Ezzel az eredménnyel Magyarország az európai és világélvonalban
szerepel, az országon belüli regionális eltérések pedig nagyon kismértékûek. Az
oltások elmaradása orvosi kontraindikáció, vagy a szülõk – inkább a magasabb
végzettségûekre jellemzõ – oltásmegtagadó magatartása miatt fordulhat elõ.

A tercier prevenció a krónikus betegségek gondozását és rehabilitációját foglalja
magában. Az ehhez kapcsolódó indikátorok nem ebben a hozzáférési fókuszú fejezetben,
hanem egyrészt a háziorvosi tevékenység minõségénél (Q1. 18 év feletti diabéteszes
betegek háziorvosi gondozására vonatkozó kompozit indikátor), illetve a szívinfarktus
fókuszterületnél (I2. Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt
idõ) találhatóak.

Felhasznált irodalom
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– Ádány, R. 2011. Prevenciós Stratégiák In Megelõzõ orvostan és
népegészségtan. Debrecen: Debreceni Egyetem 2011.
Elérhetõ: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/
0019_1A_Megelozo_orvostan_es_nepegeszsegtan/ch05.html
Letöltve: 2016. 11. 15.
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Kétéves szûrési ciklus során szervezett emlõszûrésre
meghívottak közül a megjelentek aránya és az emlõszûrésre
jogosultak közül mammográfiás vizsgálaton részt vettek
aránya, P1
Összefoglaló
Az emlõszûrési korosztályba tartozó (45-65 év közötti) nõknek csak egy része veszi
igénybe meghívás alapján a szervezett lakossági emlõszûrést. Más részük az OTH
által nem akkreditált mammográfiás egységben végezteti el a (diagnosztikus) vizsgálatot,
ahol nem garantált az akkreditáláshoz szükséges minõség (két független leletezõ, a
berendezés rendszeres kalibrálása stb.). A nõk egy további része viszont egyáltalán
nem veszi igénybe sem a szervezett szûrést, sem a nem akkreditált egységben történõ
diagnosztikus vizsgálatot.
A 2013-2014-es kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak
közül a megjelentek aránya országosan 45,03 százalék volt. A korosztályba tartozó
nõk 51,08 százaléka vett részt szûrésen vagy diagnosztikus vizsgálaton, függetlenül
attól, hogy kapott-e meghívólevelet vagy sem 2013-2014 folyamán.
Megyénként és regionálisan az indikátor mindkét fenti módon számolt értékében jelentõs
eltérések mutatkoznak, és a kettõ földrajzi területek szerinti alakulása csak gyengén
függ össze egymással (a korreláció értéke megyei szinten 0,07, regionális szinten
pedig 0,4).
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P1.1. táblázat: Kétéves szûrési ciklus során szervezett emlõszûrésre meghívottak közül
a megjelentek aránya és az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás vizsgálaton
részt vettek aránya regionális bontásban (2013- 2014, százalék)
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P1.2. táblázat: Kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak
közül a megjelentek aránya és az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás
vizsgálaton részt vettek aránya megyei bontásban (2013-2014)
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P1.1. térkép: Kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak
megjelenési aránya (százalék)
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P1.2. térkép: Két éves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre jogosultak közül
mammográfiás vizsgálaton részt vettek aránya (százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Magyarországon az emlõszûrésen való részvételnek szervezés szempontjából két
típusát különbözetjük meg.
(1) Szervezett szûrés: az életkor alapján a célbetegség kialakulására fokozott kockázatú
személyekre terjed ki, az egészségügyi ellátórendszer szervezett formában kezdeményezi
és finanszírozza, lakossági és szûrési nyilvántartást mûködtet, amelynek során a szûrendõ
egyének személyre szóló meghívást kapnak szûrõvizsgálatra.
(2) Alkalomszerû (opportunisztikus, diagnosztikus) szûrés: része a mindennapos orvosi
gyakorlatnak, a beteg panaszai miatt az orvos javasolja az „onkológiai éberség”
jegyében, a páciens által kezdeményezett orvos-beteg találkozás során. Ezek a lakosok
már nem kapnak behívólevelet szûrõvizsgálatra, mert panasz miatt már történt
mammográfia.
Ezért a 45-65 éves magyar nõk mammográfiás átvizsgáltságát illetõen két indikátor
vizsgálata szükséges, amelyek közvetlenül nem hasonlíthatók össze, de együttesen
teljesebb képet mutatnak a valós helyzetrõl, mint külön-külön.
A “Szervezett emlõszûrésre meghívottak közül a megjelentek aránya” azt veszi
figyelembe, hogy a meghívólevelet kapott nõk közül hány fõ jelent meg szûrõvizsgálaton
(a beavatkozást szûrési kódon jelentették az OEP felé). “Az emlõszûrésre jogosultak
közül mammográfiás vizsgálaton részt vettek aránya” indikátor számlálója tartalmazza
a diagnosztikus és szûrési kódon jelentettek számának összegét, a nevezõ pedig a
szûrésre jogosultak számát a célpopulációban.

A legalacsonyabb emlõszûrési megjelenési arány (29,3 százalék) Pest megyében volt
megfigyelhetõ. Innen került behívásra országos szinten a második legnagyobb populáció
(87 254 fõ), így az itt lakók szûrésen való alacsony megjelenési aránya a középmagyarországi regionális értéket is jelentõsen lefelé mozdítja el. A közép-magyarországi
érték a régiók közül a legalacsonyabb (34,56 százalék) (P1.1. táblázat).
A szûrésektõl való távolmaradás egyik legfõbb oka a vizsgálattól való félelemben,
valamint az akkreditált szûrõállomások elérhetõségében keresendõ.
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A kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak közül a megjelentek
aránya országosan 45,03 százalék volt. A megyei bontás alapján kiderül, hogy a
legmagasabb megjelenési arány Tolna megyében található (70,2 százalék).
Megemlítendõ, hogy a magyarországi emlõszûrés bölcsõje Szekszárdról indult a
nyolcvanas évek elsõ felében (Péntek, Futár, Juhász, 1974.; Székely, 1999.). Az itt élõ
nõi lakosságban tudatosult az emlõszûrés, magukénak érzik, várják a meghívást, és
eleget tesznek annak. Tolna megye után a Nyugat-Dunántúl régió megyéiben a
legmagasabb a szûrésen való megjelenési arány (P1.1. térkép).

Az emlõszûrésre jogosultak közül a mammográfiás vizsgálaton részt vettek aránya
országosan 51,08 százalék volt a 2013. és 2014. évi kétéves szûrési ciklusban. A két
indikátor értékei regionális és megyei bontásban (2013 és 2014) a P1.1. táblázatban
és a P.1.1-2. térképeken láthatók. A célpopulációból 724 000 fõ nem vett részt az
elemzett idõszakban sem vizsgálaton, sem szûrésen. Ennek egyik legfõbb oka, hogy
a nõk egy része a meghívólevél ellenére sem kíván részt venni szûrõvizsgálaton.
Továbbá a TAJ-adatbázisban szereplõ adatok alapján kiküldött meghívólevelek egy
része nem kézbesíthetõ (elköltözött, nem létezik az adott cím, tartósan külföldön dolgozik
stb.). További ok, hogy a szûrõállomások a hozzájuk eljuttatott behívandók listájában
szereplõk közül nem mindenkit hívnak meg szûrésre – ebben az esetben romlik az
esélyegyenlõség.
Az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás vizsgálaton legnagyobb arányban
Csongrád (58,6 százalék), Szabolcs Szatmár-Bereg (58,4 százalék) és Borsod-AbaújZemplén (57,1 százalék) megyékben jelentek meg. Annak ellenére, hogy Tolna megyében
a legmagasabb a meghívásra történõ megjelenés egy ciklus alatt, a célpopulációnak
alig több mint a fele (50,8 százalék) kerül csak vizsgálatra (P1.2. térkép).
Regionális szinten (Tolna megyéhez hasonlóan) a jogosultak emlõszûrésen vagy
emlõvizsgálaton való megjelenési aránya Nyugat-Dunántúl régióban (48,42 százalék)
volt a legalacsonyabb, amit Közép-Magyarország régió követ 48,69 százalékos
arányával (P1.1. táblázat).
A mammográfiás szûrõvizsgálaton a keresleti oldalt a céllakosság részvételi hajlandósága
határozza meg, a kínálati oldalt pedig az emlõszûrés elérhetõsége és hozzáférhetõsége.

A keresleti oldalon a szûrõvizsgálatokra történõ mozgósításánál az eddigi tapasztalatok
alapján elmondható, hogy az egyszeri kommunikációs események, mozgósítási akciók
nem növelik a szûrésen való részvételi arányt, ezért mindenképp fontos a folyamatos,
jól felépített, egységes kommunikáció és a folyamatos mozgósítás. A háziorvosok
segítségével, az Egészségfejlesztési Irodák megerõsítésével és a védõnõk bevonásával
lehetõség nyílhat az intenzívebb lakosságközeli, specifikus kommunikációra, amely
eredményes módja az egészségtudatos döntések támogatásának.
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A keresleti oldal növelése egyrészt a páciensek egészségértésének,
egészségtudatosságának javításával lehetséges, ami alapvetõen egészségfejlesztési,
egészségkommunikációs kérdés, másrészt pedig ösztönzõ rendszerek kiépítésével,
amikor az egyént érdekeltté tesszük, pl. munkaidõ-kedvezménnyel vagy egyéb módon
a szûrésen történõ részvételben. A kínálati oldalon a hozzáférhetõség kulcskérdés.
Fõleg a kistelepüléseken élõk, kedvezõtlen társadalmi-gazdasági helyzetben lévõk
számára jelenthet gondot a beutazás a szûrõközpontba. A szolgáltatás közelebb
vitele a lakossághoz ezért alkalmas a részvételi arány növelésére.

Az egészséggel kapcsolatos ismeretek hiánya befolyásolhatja a szûrésen való részvételi
hajlandóságot. Fontos szerepet kap itt nemcsak a lakosság, hanem a szakemberek
oktatása is, hogy megfelelõ módon és egységes kommunikációval tudja támogatni a
szûréssel kapcsolatban hezitáló lakosokat. Tudatosítani kell a szûrõvizsgálat menetét,
lehetséges hasznát, korlátait és az esetleges nem kívánatos mellékhatásokat, de fõként
azt, hogy milyen kockázattal járhat a részvétel elmulasztása.
A kínálati oldalon jelenleg az OTH által 43 komplex mammográfiás központ (KMK)
és hét mammográfiás szûrõállomás (MSZÁ) került befogadásra, akik emlõszûrõ
tevékenységet folytathatnak. A mammográfiás szûrési rendszer az egész országot
lefedi területi ellátási kötelezettséggel.
A hozzáférést befolyásoló tényezõ egyfelõl a behívási listák pontossága. Annak ellenére,
hogy az OEP hetente frissíti adatbázisát a KEKKH-KHT adatbázisa alapján, a kiküldött
meghívólevelek kb. 10 százaléka valamilyen korábban jelzett eltérés miatt nem
kézbesíthetõ.
Ezenfelül az évek folyamán átalakult a megyei szûrési koordinációs rendszer is. Korábban
a fõvárosban és minden megyében rendelkezésre állt az OTH szûrési koordináció
szakmai irányítása alá tartozó fõállású, teljes munkaidõs szûrési koordinátor,
asszisztenciával. Jelenleg a megyei szûrési koordinátorok sehol sem végzik teljes
munkaidõben a szûrések szervezését. Mindemellett az OTH-nak lényegesen kevesebb
ráhatása van a szûrések szervezésére, mivel a közigazgatási átalakítást követõen a
területi szûrési koordinátorok a megyei kormányhivatalok alá tartoznak. A megyei
koordinátorok száma az évek során csökkent, és jelenleg sok más feladat mellett
részfeladatként látják el a szervezett szûrésekkel kapcsolatos feladatokat.
A szervezett szûrõvizsgálatok a legtöbb esetben munkaidõben történnek, így az aktívan
dolgozó nõk nagy része nem tud részt venni a szûrõvizsgálaton, csak szabadság
terhére. Növelhetné a részvételi hajlandóságot a munkáltató ösztönzése arra, hogy
munkaidõ-kedvezményt biztosítson a meghívólevéllel rendelkezõ nõk számára.

A szûrésbe be nem fogadott diagnosztikus mammográfiás egységek versenyeznek a
szûrési rendszerrel, ezáltal rontják a szûrési megjelenést (compliance-t), viszont nem
garantálható minõségben növelik a mammográfiás átvizsgáltságot (coverage), azaz
a szûrési rendszer keretében és azon kívül a mammográfiás vizsgálatban részesültek
számát.
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Az önkormányzatok egy része a megyei szûrési koordinátorral közösen megszervezi
a szûrõhelyre történõ csoportos beutazást, ami nagymértékben növeli a rászorulók
esélyét a szûrésben való részvételre.

Limitációk
Az esetek egy részében a szûrõállomásokon a finanszírozó felé történõ jelentés
„diagnosztikus” kódon történik, annak ellenére, hogy meghívólevéllel keresi fel a
szûrésre jelentkezõ a mammográfiás egységet. Ennek oka, hogy a szûrésként jelentett
beavatkozás során csak magát a szûrést (felvételkészítést) lehet elszámolni, ugyanakkor
a diagnosztikus vizsgálat esetén a felvételkészítés mellett más beavatkozások is
elszámolhatóak (pl. emlõultrahang, vizsgálat stb.).

Igazságosság
A hazai mammográfiás szûrési rendszerben a szûrésre jogosultak kétévente kerülnek
szûrésre meghívásra (szûrési ciklus). Az emlõszûrések tekintetében TAJ alapon, egy
szûrési ciklus alatt (két év) az összes szûrhetõ, 45-65 év közötti nõ leválogatásra kerül.
A szûrõállomások egy részében azonban nem kerül behívásra az összes leválogatott
nõ, ezáltal romlik az igazságosság elve.
A jogosultak számára az egész országban térítésmentesen hozzáférhetõ az emlõszûrés,
továbbá három mobil emlõszûrõ egység látogatja a nehezen megközelíthetõ
településeket. Ez a szolgáltatás „helybe vitelét” jelenti.

Megbeszélés
Magyarországon 2001-tõl országos kiterjesztésben mûködik szervezetten a lakossági
emlõszûrés. A 45-65 év közötti, szûrésre jogosult nõk kétévenként névre szóló
meghívólevelet kapnak emlõszûrésre. A kétéves szûrési ciklus hossza az emlõrák preklinikai
észlelési fázisának alapján került meghatározásra, és az 51/1997. (XII. 18.) NM
rendelet szabályozza. Azokat a nõket, akik az OEP által az OTH-nak átadott lakossági
lista szerint szûrésre jogosultak, személyre szóló meghívólevéllel invitálják emlõszûrésre,
az OTH által akkreditált, a szûrésre jogosult lakhelye szerinti szûrõállomásra.

A 2013. és 2014. évi adatok alapján a nõknek csak kevesebb, mint a fele veszi
igénybe ezt a szolgáltatást (45,03 százalék), és jelenik meg a meghívólevél nyomán
a kijelölt emlõszûrõ állomáson. Hasonló módon, a korosztályba tartozó szûrésre
jogosult nõknek csak a fele (51,08 százalék) vett részt szûrésen vagy vizsgálaton,
függetlenül attól, hogy kapott-e meghívólevelet vagy sem 2013-2014 folyamán. A
rendszerbe beépített kedvezmények (utazási költségtérítés, szûrõállomások számának
növelése, mobil egységek igénybe vétele stb.) ellenére a megjelenési arány számos
megye esetén 50 százalék alatti.
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Az OEP minden év februárjában meghatározza az adott két évre vonatkozó szûrésre
jogosult (szûrhetõ) nõk számát. Azok a nõk kapnak meghívólevelet emlõszûrésre az
említett korcsoportból, akik a megelõzõ két évben nem vettek részt mammográfiás
vizsgálaton vagy emlõszûrésen, illetve nincsenek nyilvántartva emlõdaganattal.

A nemzetközi tanulmányok szerint az optimális megjelenési arány az emlõszûrésben
legalább 70 százalék. (Döbrõssy, 2013) A szervezett szûrések esetében a cél a minél
magasabb megjelenési arány elérése. Hosszú távon, magas megjelenési arány mellett
jelentõsen csökkenhet a lakosság körében az emlõrák okozta halálozás.
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Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs,
szamárköhögés, járványos gyermekbénulás és b-típusú
Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív megbetegedés
elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya, P2
Összefoglaló
Magyarországon a fertõzõ betegségek elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme a
védõoltások végzése. Az életkorhoz kötött kötelezõ védõoltások tizenegy betegség
megelõzésére szolgálnak.
Évtizedek óta, így 2013-2015 folyamán is az országos teljesítési arány a DTPa+IPV+Hib
harmadik részoltásának tekintetében 99 százalék feletti, amely nemzetközi
összehasonlításban is kiváló. Az utóbbi három évet tekintve nem figyelhetõ meg lényeges
különbség a DTPa+IPV+Hib alapimmunizálásban részesítettek arányában sem regionális
(0,1-0,3 százalék), sem megyei (0,3-0,5 százalék) szinten.
Az átoltottság monitorozása során kapott eredmények alapján országos, regionális
és megyei szintû kiegészítõ intézkedésre nem került sor. Az oltás leggyakrabban oltási
ellenjavallat megléte, illetve a szülõ/gondviselõ hozzáállása (oltásmegtagadás) miatt
marad el. Az oltottsági arány értékét befolyásolhatja az is, hogy az oltás beadásáról
az információ nem jut el idõben az oltást végzõ oltóorvostól az adatot szolgáltató
védõnõhöz.
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P2.1. ábra: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos
gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya (2013-2015, százalék)
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P2.1. táblázat: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya régió szerinti bontásban
(2013-2015, százalék)

P2.1. térkép: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya megyénként
(2015, százalék)

Elemzés
Általános áttekintés

A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet tartalmazza a védõoltások esedékességét, amely a
hazai tapasztalatok és a nemzetközi ajánlások alapján került meghatározásra. A
torokgyík, a merevgörcs, a szamárköhögés, a járványos gyermekbénulás és a btípusú Haemophilus influenzae okozta invazív megbetegedés elleni három oltásból
álló alapimmunizálás a betöltött két, három, négy hónapos korban esedékes.
Csecsemõkorban a DTPa+IPV+Hib oltás harmadik részletének beadásával fejezõdik
be az alapimmunizálás, amely az elsõ újraoltásig védelmet biztosít az oltottaknak az
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A védõoltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek kedvezõ járványügyi helyzetének
fenntartásához elengedhetetlenül szükséges a magas szintû átoltottság és annak folyamatos
monitorozása, valamint az oltások optimális életkorban történõ beadása. Különösen
fontos a csecsemõk számára az alapimmunizálás biztosítása.

adott betegségekkel szemben. Az átoltottság az mutatja meg, hogy a tárgyévet megelõzõ
év január 1. és december 31. között született, a védõnõk által nyilvántartott kisgyermekek
közül mennyi a DTPa+IPV+Hib vakcinával a tárgyév utolsó napjáig három oltásban
részesítettek aránya, azaz egy adott születési kohorszban a kisgyermekek hány százaléka
részesült DTPa+IPV+Hib alapimmunizálásban.
Az átoltottságban a régiók között minimális (0,1-0,3 százalékos) az eltérés, a legtöbb
hátrányos helyzetû járási intézetet magában foglaló Észak-Alföld és Észak-Magyarország
régiókban a csecsemõk oltottsági aránya gyakorlatilag megegyezik az országos átlaggal.
2013-2015 között Nyugat-Dunántúl régióban, ha minimálisan is, de évrõl évre csökkent
az oltásra kötelezett, alapimmunizálásban részesített csecsemõk aránya. Míg 2013ban 11, 2014-ben 23, 2015-ben pedig 30 csecsemõ nem részesült DTPa+Hib+IPV
elleni alapimmunizálásban (P2.2. ábra).
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P2.2. ábra: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos
gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya régió szerinti bontásban
(2013-2015, százalék)
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A P2.2. táblázat tartalmazza a DTPa+Hib+IPV alapimmunizálásban részesítettek arányát
megyei bontásban. Az átoltottság 2013-ban 99,7-100,0 százalék, 2014-ben 99,5100,0 százalék és 2015-ben 99,6-99,9 százalék között változott. Az elmúlt három
évben a DTPa+Hib+IPV harmadik oltásának teljesítése, ha minimálisan is, de évrõl
évre csökkent Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékben, míg SzabolcsSzatmár-Bereg megyében igen minimálisan emelkedés figyelhetõ meg.

Kiegészítõ szempontok
Az indikátor értékeinek hatása potenciálisan összefügghet a csecsemõhalandóságot
vizsgáló indikátorral (M5.). A védõoltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek szerepe
a csecsemõhalandóságban azonban a magas átoltottság miatt elhanyagolható, mivel
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P2.2. táblázat: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya megyénként
(2013-2015, százalék)

évek óta nem fordult elõ halálos kimenetelû torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae okozta invazív
megbetegedés miatti halálozás az egy évesnél fiatalabbak körében. 2011 és 2015
között egyébként évi kettõ és hat közötti csecsemõhalandósági eset volt fertõzõ
betegségeknek vagy élõsködõknek tulajdonítható, ami az összes csecsemõhalandósági
eset 1-1,5 százaléka.
A H3 indikátor betöltetlen területi védõnõi körzetekre vonatkozó adatsorával való
összevetés sem teszi lehetõvé következtetések levonását. A 2013-2015 évek adatai
alapján – minimális mértékben – az átlagtól negatív irányba eltérõ három régió közül
Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon az országos átlag alatti a betöltetlen
területi védõnõi körzetek aránya, és csupán Észak-Magyarországon haladja meg az
országos átlagot.
Nemzetközi összehasonlítás
A WHO honlapján (WHO, 2016) a jelentést adó országok, így Magyarország adatai
is elérhetõk. Mivel több olyan ország van, ahol nem kombinált oltóanyagot alkalmaznak,
az adatok külön-külön találhatók a torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés (DTP3), a
járványos gyermekbénulás (Pol3) és a b-típusú Haemophilus influenzae okozta invazív
megbetegedés elleni (Hib3) védõoltásokra vonatkozóan. A DTP3 és a Hib3 oltottsági
aránya 2013-ban 69-99 százalék, 2014-ben 80-99 százalék, 2015-ben 76-99 százalék
között változott a WHO Európai Régiójához tartozó országokban. A Pol3 oltás teljesítése
2013-ban 88-99 százalék, 2014-ben 80-99 százalék és 2015-ben 76-99 százalék
közötti volt. Az P2.3. ábra adatai jól szemléltetik, hogy hazánk a kiválóan teljesítõ
országok közé tartozik.

(Forrás: WHO, 2016)
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P2.3. ábra: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs és szamárköhögés (DTP)
elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya 25 EU-tagállamban (2014, százalék)

Limitációk
A területi védõnõk által szolgáltatott aggregált adatok teljességét befolyásolhatja az
is, hogy az oltási értesítõ nem jut el hozzájuk idõben, azaz a december havi oltási
jelentés elkészítéséig, illetve hogy a külföldön dolgozó szülõk csecsemõinek gondozását
nem õk végzik, így több esetben nem értesülnek arról, hogy a csecsemõt
beoltották-e.
Az EFRIR Védõoltási alrendszerének statisztikai programrésze nem teszi lehetõvé a
települési szintû elemzések elvégzését. Az oltásra kötelezettek számában tapasztalható
nagy eltérések miatt a települési szintû adatok egyébként is nehezen lennének értékelhetõk:
pl. ha egy településen adott évben öt gyermek kötelezett oltásra, és egy nem részesül
védõoltásban, akkor az átoltottság 80 százalék; egy városban pedig, ha a 100 oltásra
kötelezett közül öt nem részesül védõoltásban, akkor 95 százalék.

Igazságosság
A kötelezõ védõoltási rend esélyegyenlõséget biztosít valamennyi gyermek számára
az életkorhoz kötött védõoltásokhoz való hozzáférés tekintetében. Az ország egyes
földrajzi területei között csak minimális eltérések tapasztalhatók a DTPa+IPV+Hib
vakcináció harmadik részletének teljesítésében. A megyei és járási kormányhivatalok
éves közegészségügyi jelentései és a népegészségügyi feladatokat ellátó munkatársak
szóbeli közlései alapján megállapítható, hogy az átoltottsági értéket jelenleg még
érdemben nem befolyásoló oltásellenesség nem a hátrányos helyzetû családok körében
fordul elõ, a jelentés kiadásáig védõoltásban nem részesített csecsemõk általában a
jó anyagi körülmények között élõ, és/vagy magas iskolai végzettséggel rendelkezõ
szülõk gyermekei (Süveges, 2014).

A védõoltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek kiváló járványügyi helyzete az életkorhoz
kötött védõoltások magas szintû teljesítésével biztosítható. Az elsõ életévben, amikor
a csecsemõk még különösen fogékonyak a fertõzésekkel szemben, nagyon fontos a
torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás és b-típusú
Haemophilus influenzae okozta invazív megbetegedés elleni védelem biztosítása, amely
a három oltásból álló alapimmunizálással érhetõ el. A védõoltásokhoz való egyenlõ
hozzáférést a kötelezõ védõoltási rend biztosítja. Az egyes területeken tapasztalható
„alacsonyabb” átoltottság általában nem a hátrányos helyzetû lakosság körében
tapasztalható, hanem a magas iskolai végzettséggel rendelkezõ, a védõoltásokkal
kapcsolatosan sajátos nézeteket valló (oltásmegtagadó) szülõk gyermekei körében.
Az oltás elmaradásának másik leggyakoribb oka az oltási kontraindikáció.
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Megelõzhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma, P3
Összefoglaló
2014-ben Magyarországon 32 487 haláleset, azaz az összes halálozás negyede (26
százaléka) megelõzhetõ lett volna, ha korábban, hosszútávon, optimális népegészségügyi
beavatkozások folynak (NEFI 2016). Ez standardizált halálozási arányban kifejezve
10 000 fõre 33 megelõzhetõ halálozásnak felel meg. A 65 év alatti magyar lakosokra
vonatkozóan 17 905 halálesetet, az összes halálozás több mint felét (57 százalékát)
lehetett volna megfelelõ népegészségügyi beavatkozásokkal megelõzni. A standardizált
megelõzhetõ halálozási arány ebben a korcsoportban 10 000 fõre vetítve 21 volt. Az
Eurostat számításai szerint Magyarország a harmadik, a magyar nõk az elsõ, a
magyar férfiak pedig a harmadik helyen szerepeltek 2013-ban az EU 28 tagországának
megelõzhetõ halálozás szerinti csökkenõ rangsorában.
2011 óta enyhe csökkenés figyelhetõ meg a megelõzhetõ halálozás trendjében (10 000
fõre vetítve 34,5-rõl 32,7-re). A férfiak körében ugyanakkor több mint kétszer volt
nagyobb 2014-ben a megelõzhetõ halálozások lakosságarányos standardizált száma
(47,9/10 000), mint a nõknél (20,9/10 000). A 65 év alatti férfiaknál is jóval magasabb
volt a megelõzhetõ halálozás (30,3/10 000) mint a nõknél (12,8/10 000). A
gazdaságilag fejlettebb régiókban, mint például Közép-Magyarországon (28,8/10
000) tízzel kevesebb ilyen típusú halálozás jut 10 000 fõre, mint a gazdaságilag
fejletlenebb Észak-Magyarországon (37,7/10 000). A 65 év alattiakra vonatkozóan
ugyancsak Észak-Magyarországon (24,5/10 000) a legmagasabb a megelõzhetõ
halálozás, míg Közép-Magyarországon (17,8/10 000) a legalacsonyabb.
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P3.1. ábra: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya
Magyarországon (2011-2014)
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P3.1. táblázat: Megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya 10 000 fõre
vetítve, régió szerinti bontásban (2014)

P3.1. térkép: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási
aránya (férfiak) Magyarországon, megyénként összesen (2014)
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P3.2. térkép: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya
(nõk) Magyarországon, megyénként összesen (2014)
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P3.3. térkép: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya
(teljes lakosság) Magyarországon, megyénként összesen (2014)

Elemzés
Általános áttekintés
A megelõzhetõ halálozás az Eurostat által közölt indikátorok közé 2016-ban felvett
halálozási mutató, amely hozzájárulhat a vizsgált ország népegészségügyi rendszerének
értékeléséhez. Egy halálokot akkor tekintünk megelõzhetõnek, ha az egészségi állapotot
meghatározó tényezõkkel kapcsolatban a halálesetek bekövetkeztekor rendelkezésre
álló tudás fényében kijelenthetõ, hogy a legtágabb értelemben vett népegészségügyi
intézkedésekkel a halálesetek többsége vagy mindegyike megelõzhetõ lett volna (Eurostat,
2016).

2014-ben Magyarországon 32 487 haláleset, az összes halálozás 26 százaléka
megelõzhetõ lett volna megfelelõ népegészségügyi beavatkozással (NEFI, 2016). Ez
standardizált halálozási arányban kifejezve 10 000 fõre 33, népegészségügyi
beavatkozással megelõzhetõ halálozásnak felel meg. A 65 év alatti magyar lakosokra
vonatkozóan 17 905 haláleset, az összes halálozás több mint fele (57 százaléka) lett
volna megelõzhetõ megfelelõ népegészségügyi beavatkozásokkal. A standardizált
megelõzhetõ halálozási arány ebben a korcsoportban 10 000 fõre vetítve 21 volt.

382

Struktúra, elérés

A mutató értéke standardizált halálozási arányszám, amely alkalmas a területek
közötti különbségek kimutatására, ezzel támpontot nyújt a népegészségügyi
beavatkozások tervezéséhez, hatásosságuk értékeléséhez.

Az idõbeli változást vizsgálva enyhe csökkenés figyelhetõ meg a mutató értékeinél. A
teljes lakosságot vizsgálva az érték 2011-rõl 2015-re 34,5/10 000-rõl 32,7/10 000re csökkent (P3.1. ábra).
A megelõzhetõ halálozás a férfiak körében több mint kétszer akkora volt 2014-ben,
mint a nõk körében.
A régiók közötti különbséget vizsgálva a megelõzhetõ halálozás a gazdaságilag
fejlett régiókban alacsonyabb, mint a gazdaságilag fejletlenebb régiókban. A legjobb
értéket mutató Közép-Magyarországon (28,8/10 000) tízzel kevesebb ilyen típusú
halálozás jut 10 000 fõre, mint a gazdaságilag fejletlenebb Észak-Magyarországon
(37,7/10 000). A 65 év alattiakra vonatkozóan ugyancsak Észak-Magyarországon
(24,5/10 000) a legmagasabb a megelõzhetõ halálozás, míg Közép-Magyarországon
(17,8/10 000) a legalacsonyabb.
Megyei bontásban vizsgálva a mutatót, a legmagasabb halálozási arány férfiak estében
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (62,2/10 000), nõk esetében pedig Nógrád megyében
(25,0/ 10 000) figyelhetõ meg. A legalacsonyabb halálozási arány férfiaknál Budapesten
(36,4/10 000), nõknél Gyõr-Moson-Sopron megyében (16,8/ 10 000) látható (P3.12. térkép).
Kiegészítõ szempontok
Az elkerülhetõ halálozással, vagyis a megfelelõ egészségügyi ellátás igénybevételével
elkerülhetõ halálozással (A1 indikátor) összehasonlítva, a népegészségügyi
beavatkozásokkal megelõzhetõ halálozás közel kétszer nagyobb értéket mutat.

A férfiak és nõk megelõzhetõ halálozása közötti különbséget az indokolhatja, hogy
a nõk egészséggel kapcsolatos magatartása kedvezõbb, nagyobb arányban fogyasztanak
napi rendszerességgel zöldséget vagy gyümölcsöt (2014-ben nõk 71,6, illetve férfiak
61,6 százalékban), illetve kisebb közöttük a nagyivók (nõk 1,5, ill. férfiak 10 százalék)
és a rendszeresen cigarettázók (nõk 21, ill. férfiak 32 százalék) aránya (K3, K4 és K5
indikátorok).
Nemzetközi összehasonlítás
Az Eurostat által elfogadott számítási módszer alapján Magyarország összességében
a harmadik legrosszabb az EU megelõzhetõ halálozás rangsorában. A magyar férfiak
szintén a harmadik helyen szerepeltek a rangsorban, míg a magyar nõk az elsõ
helyen álltak 2013-ban (P3.2. táblázat).
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A megelõzhetõ halálozások regionális megoszlása a háztartások egy fõre jutó éves
átlagos jövedelmével (K9 indikátor) igen erõs, -0,82-es korrelációt mutat, erõsíti azt
a feltételezést, hogy a jövedelmi viszonyok és az ebbõl fakadó életkörülmények hatással
lehetnek a jelen mutató értékére (nem zárva ki valamely más, mindkét jelenség mögött
együttesen meghúzódó ok valós magyarázó voltát).

(Forrás: Eurostat)
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P3.2. táblázat: 100 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási
aránya (2013)

Befolyásoló tényezõk
A mutató értékét befolyásolhatja a lakosság életkor, nem, iskolai végzettség és
egészségmûveltség szerinti összetétele, mivel mindezek nagy szerepet játszanak az
életmód kialakításában. A lakosság gazdasági-szociális státusza, valamint a
népegészségügyi beavatkozásokra vagy azok hiányára visszavezethetõ területi
egyenlõtlenségek, amelyek az egyén egészségét közvetlenül és viselkedését közvetetten
befolyásoló környezeti tényezõknek tekinthetõk, szintén jelentõs hatással vannak a
mutatóra.
Limitációk
A felhasznált módszertan az újdonságából adódóan nem egységesen elfogadott, így
a bemutatott eredmények ennek ismeretében, kellõ óvatossággal kezelendõek.
Továbbá a mutató számításánál felhasznált halálozási adatokban az elsõdleges halálok
hibás megállapítását okozhatja a halottvizsgálati bizonyítvány helytelen kitöltése,
azonban ez vélhetõen elenyészõ számban fordul elõ. Ismeretlen életkor vagy lakóhely,
vagy kis gyakoriságú halálokok esetében a korcsoportokra és/vagy településekre
vonatkozóan adathiány léphet fel.

Igazságosság
A nem megfelelõ népegészségügyi beavatkozások miatt bekövetkezõ halálozásban
megfigyelhetõ egyenlõtlenségek igazságtalannak tekinthetõk, mert – a meghatározásból
következõen – megfelelõ beavatkozásokkal a nagy földrajzi különbségek csökkenthetõk
lennének.

Megfelelõ népegészségügyi beavatkozásokkal megelõzhetõ lenne az összes halálozás
negyede, a 65 év alattiak körében pedig az összes halálozás fele. Ez igen jelentõs
életév-nyereséget jelentene. A megelõzhetõ halálozás alakulása nemenként és területi
bontásban nagy különbségeket mutat. A népegészségügyi beavatkozások igazítása a
szükségletekhez, valamint a célcsoportok sajátosságaihoz várhatóan jelentõsen
csökkentené a megelõzhetõ halálozás nemzetközi viszonylatban kiemelkedõen magas
arányát. Továbbá, mivel a megelõzhetõ halálozás közel kétszerese az elkerülhetõ
halálozásnak, érdemes lenne a népegészségügyi beavatkozások tervezésére és
megvalósítására nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezek az eredmények is alátámasztják,
hogy összhangban a WHO számos ajánlásával (Health 2020, Global Action Plan for
the Prevention and Control of NCDs 2013-2020), szükség van a krónikus nem fertõzõ
betegségek megelõzésére, az életmódváltás elõsegítésére, a kockázati tényezõk
visszaszorítására irányuló korszerû, több szinten több szektor szereplõjével megvalósuló
beavatkozásokra, hogy biztosítsák mindenki számára az elérhetõ legjobb egészségi
állapotot, ezáltal az ország számára az elérhetõ legnagyobb termelékenységet.
Megfontolandó, hogy a rendelkezésre álló szûkös erõforrások elosztásánál az
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Megbeszélés

egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletû megújítása mellett nagyobb hangsúlyt
kapjon a bizonyítottan költséghatékony beavatkozások széleskörû alkalmazása. (National Prevention Strategy 2011, Office of the Surgeon General)
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GY. Gyógyító ellátások hozzáférhetõsége
A következõ alfejezet a gyógyító ellátások hozzáférhetõségét alapvetõen ellátási
szintek szerint (alap-, járóbeteg- és fekvõbeteg-ellátás) vizsgálja, külön kitérve a kapacitás
és az igénybevétel indikátoraira. Az elemzés a társadalombiztosítás természetbeni
ellátásra fordított kiadásainak egy fõre jutó értékével, a gyógyszerfogyasztás és a
hátrányos helyzetû csoportok hozzáférésének vizsgálatával egészül ki.
Az alapellátás tekintetében megállapítható, hogy egy felnõtt háziorvosra átlagosan
1 850 ellátandó lakos jut. A felnõtt praxisok lakosságarányos számában a megyék
közt mutatkozó relatív szórás (7,0 százalék) alacsonyabb a vegyes (10,9 százalék),
és különösen a gyermek praxisok hasonló értékénél (12,1 százalék). A növekvõ lakosságú
Közép-Magyarország régióban lakosságarányosan kevés a praxis, a negatív
demográfiájú területeken, pl. Nógrád megyében pedig jóval több, ugyanakkor ezek
közül számos betöltetlen. A háziorvosi esetszámnál a megyék közötti relatív szórás
10,8 százalék, a kapacitást nagy részben (76 százalék) követõ eloszlásban. (GY1GY2. indikátor)

A diagnosztikus kapacitás a járóbeteg-ellátás egyéb szakmáihoz hasonlóan földrajzilag
meglehetõsen koncentrált, fõleg ami a nagy értékû mûszereket: a CT-t és MRI-t illeti.
A koncentráció azonban kedvezõ kapacitás-kihasználtsággal párosul: bár a 2013-as
nemzetközi adatok szerint a környezõ országokkal összehasonlítva e gépek számában
hazánk rendkívül alacsony értéket mutat, a diagnosztikus esetszámban már a
középmezõnybe tartozik. A diagnosztikus óraszámok kb. egyharmada
magánfinanszírozású; ezek legnagyobb része a kevésbé technológia-igényes ultrahangdiagnosztikában található. (GY8. indikátor)
A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámai között meghatározó: 97,2 százalék a
közfinanszírozott kapacitások aránya. A tízezer lakosra jutó 44,2 aktív ágy nagyobb
koncentrációt mutatott a középsõ és keleti országrészben, míg a tízezer lakosra számított
28,7 krónikus ágy nagymértékben a Dunántúlon összpontosult. Az ágyszámok az
elmúlt évtizedet vizsgálva, a nemzetközi trendeknek megfelelõen, csökkentek, de a
csökkenések mindig egy-egy határozott egészségpolitikai beavatkozáshoz kötõdtek.
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A járóbeteg-szakellátás tekintetében jelentõs kapacitás-koncentráció figyelhetõ meg.
A tízezer lakosra jutó közfinanszírozott járóbeteg óraszám 2015-ben 307,7 volt, és
elsõ sorban az orvosegyetemmel rendelkezõ megyékben összpontosult. A
magánfinanszírozású engedélyezett óraszám ennél magasabb: tízezer lakosra számítva
342,8 volt, és még határozottabban koncentrálódott, az elõbbieken kívül még a nyugati
országrész megyéiben. A tízezer fõre jutó szakellátási esetszám, melynek értéke 2015ben 66 360 volt, az ellátottak lakhelye alapján számítva, vagyis a betegelvándorlás
hatásait is figyelembe véve, jóval kiegyenlítettebb képet mutat: a megyék közti relatív
szórás értéke csupán 10 százalék. (GY7 és GY3. indikátor)

A krónikus ágyszámok nemzetközi összehasonlításban még mindig igen magasak és
az össz-ágyszám is az EU átlaga felett található. A tízezer lakosra jutó 2 623 kórházi
osztályos eset eloszlása a kapacitásénál ismét jóval egyenletesebb: a megyék közötti
relatív szórás értéke 8 százalék. Az átlagos ápolási idõ rövidülésével párhuzamosan
az összes esetszám értéke csökkenõ lakosság mellett is növekszik. (GY6, GY4 és G7
indikátor)
A fekvõbeteg-ellátások meghatározó szerepének köszönhetõen a természetbeni
ellátásokra fordított egy fõre jutó társadalombiztosítási kiadások értéke erõteljesen
korrelál (0,66) a fekvõbeteg esetszámmal. A kiadások 35 év felett a korral párhuzamosan
meredeken növekszenek, de – a nyugat-európai trendekkel ellentétben – ez a növekedés
80 éves kor körül megáll. A biztosítottak 20 százalékára fordítódik a kiadások 88
százaléka. (GY5. indikátor)
Magyarországon 2015-ben 5 239 millió terápiás napra szóló közfinanszírozott
gyógyszerkiváltás történt. A csökkenõ lakosságszám ellenére a gyógyszerfogyasztás
stabil, évi kb. 2 százalékos mértékû növekedést mutat. A területi különbségek alacsonyak:
a megyék közti relatív szórás 7 százalék. A nõk egy fõre esõ gyógyszerfogyasztása
29 százalékkal meghaladja a férfiak hasonló értékét, azonban ez, legalább részben,
a magasabb várható élettartamnak is betudható. (GY10. indikátor)
A kötelezõen vezetett várólistákhoz kapcsolódó ellátási volumen 2014-2015 közötti
jelentõs (5,12 százalékos) növekedése ellenére a várólisták átlagos hossza ebben az
idõszakban nem rövidült: 53 nap volt. Különösen a szürkehályog-, térdprotézis- és
csípõprotézis-mûtétekre feliratkozottak tényleges várakozási ideje hosszú, bár nemzetközi
összehasonlításban nem kiemelkedõ. A regionális különbségek jelentõsek. (GY9. indikátor)
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A hajléktalan populációnak az a része, amely egészségügyi ellátást vesz igénybe,
mind járó, mind fekvõ formában lényegesen nagyobb arányban veszik igénybe a
sürgõsségi ellátást, mint a teljes populáció. Szükséges egészségügyi ellátás elmaradása
a KSH felmérése szerint a lakosság 7 százalékát érinti. Az alapfokú végzettségûeknek
a felsõfokúakhoz képest 1,75-szörörös, a romáknak a nem romákhoz viszonyítva
2,15-szörös, az elsõ jövedelmi ötödbe tartozóknak az utolsóhoz képest pedig 3,85szörös esélyük van erre. (GY11-GY12. indikátorok)
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Az alapellátás kapacitása (háziorvosi szolgálatok), GY1
Összefoglaló
2015-ben a 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma 5,4
volt országosan. A vizsgált idõszakban e mutató értéke nem változott jelentõsen. Az
egy felnõtt háziorvosi szolgálatra jutó ellátandó lakosok száma átlagosan 1850 fõ
volt. Budapesten a legmagasabb (6,3), Pest megyében pedig a legalacsonyabb (4,4)
a 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma.
A 10 000 ellátandó lakosra jutó házi gyermekorvosi praxisok száma 2015-ben átlagosan
15,45 volt. Nógrád megyében jelentkezett a legmagasabb érték (19,6), Pest megyében
pedig a legalacsonyabb (11,2).
A vegyes praxisok 10 000 fõre jutó száma 6,18 volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Gyõr-Moson-Sopron megyékben mutatta a legalacsonyabb (5,2), míg Békés megyében
a legmagasabb (7,4) értéket. Budapesten vegyes körzet nem került kialakításra.
GY1.1. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma típusonként
(2013-2015)
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GY1.1. táblázat: 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma
típusonként és régiónként (2015)
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GY1.1. térkép: 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma
megyei bontásban (2015)
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GY1. 2. térkép: 10 000 ellátandó lakosra jutó házi gyermekorvosi szolgálatok száma
megyei bontásban (2015)
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GY1. 3. térkép: 10 000 ellátandó lakosra jutó vegyes háziorvosi szolgálatok száma
megyei bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

A 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma 5,4 praxis
országosan, amely a vizsgált idõszak alatt nem változott jelentõsen. Egy felnõtt háziorvosi
szolgálatra jutó ellátandó lakosok száma átlagosan 1850 fõ. A megyei adatok alapján
(GY1.1. térkép és GY1.2. ábra) látszik, hogy 2015-ben Budapesten a legmagasabb
(6,3), Pest megyében a legalacsonyabb (4,4) a 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt
praxisok száma.
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A 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma és megoszlása az
önkormányzatok által alapvetõen demográfiai szempontok és a településszerkezet
figyelembevételével kerül meghatározásra. Kialakításuk alapja a jegyzõk által
nyilvántartatott ellátandó lakosságszám, amely az állandó lakcímmel rendelkezõk és
az ideiglenesen ott tartózkodók létszámát jelenti együttesen, ezért némileg eltér az
állandó lakcímet alapul vevõ KSH-népességadatoktól.

GY1.2. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma
megyénként (2013-2015)

Budapest esetében szükséges figyelembe venni ugyanakkor azt a tényt, hogy itt nincsenek
vegyes praxisok, azaz összességében a felnõtt lakosságnak jóval kisebb kapacitás áll
rendelkezésére, mint a vidéki megyékben. Pest megye alacsony értéke demográfiai
okokkal magyarázható: az ellátandó lakosok száma – a fõváros felõl észlelhetõ
szuburbanizációs folyamatok 2008-es megtorpanása ellenére – folyamatosan növekszik
(Bálint, Gödri, 2015), miközben az új háziorvosi körzetek kialakítása ezt nem követi
hasonló ütemben, ezért itt nagyon magas az egy szolgálatra jutó ellátandó lakosság
száma. A Pest megyei és fõvárosi értékek így kiegyenlítik egymást, ezzel KözépMagyarország csak a negyedik legmagasabb rátával rendelkezõ régió.
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GY1.3. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó házi gyermekorvosi szolgálatok száma
megyénként (2013-2015)
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A házi gyermekorvosi praxisok a 0-14 éves lakosság ellátására létrehozott szolgálatok.
Jellemzõen nagyobb településeken mûködnek, ahol magas a 14 év alatti gyermekek
száma, de elõfordulásuk nagymértékben függ az önkormányzatok döntésétõl és a
„rendelkezésükre álló” gyermekorvosok számától. A 10 000 lakosra jutó házi
gyermekorvosi praxisok száma 2015-ben Nógrád megyében volt a legmagasabb
(19,6), Pest megyében pedig a legalacsonyabb (11,2). Az okok itt is demográfiai
sajátosságok. A Pest megyei ellátandó gyermekek száma viszonylag magas, miközben
az új háziorvosi körzetek kialakítása ezt nem követi hasonló ütemben. Nógrád megyében
folyamatosan csökken az ellátandó gyermekek száma, a körzetek száma viszont nem
csökken.
GY1.4. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó vegyes háziorvosi szolgálatok száma
megyénként (2013-2015)

Kiegészítõ szempontok
Az E2. indikátor azt vizsgálja meg, hogy mekkora a sem felnõtt, sem vegyes háziorvosi
rendelõvel nem rendelkezõ településen élõk aránya, és mennyi ideig tart közúton
autóval ezekrõl a településekrõl a legközelebbi háziorvosi rendelõ elérése. A GY1.5.
ábrán látható, hogy a 10 000 fõre jutó felnõtt- és vegyes háziorvosi körzetek száma,
valamint a háziorvosi rendelõ nélküli településen élõ lakosság arányának megyénkénti
alakulása között nincs lényegi összefüggés.
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A vegyes praxisok, amelyek a teljes lakosságot ellátják, 2015-ben Szabolcs-SzatmárBereg és Gyõr-Moson-Sopron megyékben 5,2-es rátával a legalacsonyabb értéket
mutatták, míg Békésben a legmagasabb (7,4) a 10 000 lakosra jutó szolgálatok
száma. Budapesten vegyes körzet nem került kialakításra.

A két változó között intuitív módon negatív korreláció lenne várható: minél nagyobb
a körzetek lakossághoz viszonyított száma, annál kisebb a rendelõ nélküli településen
lakók aránya. A megyei adatsorokra vonatkozó Pearson-féle korrelációs együttható
értéke azonban pozitív: 0,27. Igaz, Budapest speciális esetét – kevés körzettel is
kiváló földrajzi lefedettség – nem számítva az összefüggés meglehetõsen gyenge,
értéke 0,10.
Az E2. indikátor elemzése továbbá megmutatja azt is, hogy a háziorvosi rendelõvel
nem rendelkezõ településekrõl is viszonylag könnyen, átlagosan 10 perc alatt elérhetõ
a legközelebbi rendelõ, legalábbis ami a közúti megközelíthetõséget illeti. (A
tömegközlekedési viszonyokra az elemzés nem terjed ki.)

Limitációk
A vizsgált adatok az OEP-szerzõdések és a jegyzõk által átadott ellátandó lakosságszám
alapján kerültek kiszámításra. A praxistípusonként történõ megosztás elsõdleges
fontosságú. A jegyzõk által nyilvántartatott ellátandó lakosságszám az állandó lakcímmel
rendelkezõk és az ideiglenesen ott tartózkodók létszámát jelenti együttesen, ezért
némileg eltér az állandó lakcímet alapul vevõ KSH-népességadatoktól.
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GY1.5. ábra: A felnõtt és vegyes háziorvosi praxisok 10 000 ellátandó lakosra jutó
összesített száma, illetve a sem felnõtt, sem vegyes háziorvosi rendelõvel nem
rendelkezõ településeken élõ lakosok aránya megyénként (2015)

Igazságosság
Az igazságosság szempontjából jellemzõen érzékeny dimenziók (kor, nem) ugyan
nem befolyásolják a mutatót, de meg kell említeni két szempontot is, amelyek
igazságossági kérdéseket vethetnek fel.
Az egyik szempont a vegyes praxisokban dolgozó orvosok képzettségével kapcsolatos
elvárás. Amíg a gyermekorvosi praxisban kötelezõ a gyermekorvosi szakvizsga,
addig a vegyes praxisokban ez nem elvárás. Tehát azok a gyermekek, akik – jellemzõen
a kevésbé elmaradott régiókban – specializálódott házi gyermekorvosi ellátást kapnak,
igényeiket jobban kielégítõ orvosi szolgáltatásban részesülnek.
Másik szempont a betöltetlen háziorvosi praxisok kérdése. A betöltetlen praxisokban
ugyan folyik háziorvosi ellátás, de csak helyettesítéssel, korlátozott rendelési idõben
érhetõ el. A 10 000 lakosra jutó betöltetlen szolgálatok száma Nógrád, Tolna, Békés
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben a legmagasabb, Budapesten, Veszprém és
Gyõr-Moson-Sopron megyékben pedig a legalacsonyabb (GY1.6. ábra).
GY1.6. ábra: 10 000 lakosra jutó betöltetlen háziorvosi praxisok száma (2015)

A népmozgalmi tényezõkön túl egyre nagyobb gondot jelent a háziorvosok
átlagéletkorának fokozatos emelkedése (GY1.7. ábra), a humán erõforrás (orvosok,
szakdolgozók) hiánya, amely fõleg a gazdaságilag és infrastrukturálisan elmaradottabb
területeken jelentkezik hatványozottan. Ennek hatása a teljes alapellátási területen
megmutatkozik: nõ a betöltetlen szolgálatok száma, ebbõl adódóan körzetek szûnnek
meg, kerülnek összevonásra, nagyobb ellátandó lakosságszámmal rendelkezõ
szolgálatok jönnek létre. Mindezek hosszú távon a háziorvosi ellátás színvonalát,
minõségének szinten tartását veszélyeztetik.
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Megbeszélés

GY1.7. ábra: A háziorvosok átlagéletkora (2006-2015)

Felhasznált irodalom

Struktúra, elérés

1. Bálint L, Gödri I. Belföldi vándorlás. In: Monostori J, Õri P, Spéder Zs. (eds.).
Demográfiai portré 2015. Budapest: KSH-NKI; 2015. p. 171-86.
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1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban,
GY2
Összefoglaló
A vizsgált idõszakban a mutató értéke folyamatos, lassú növekedést mutat: az
alapellátáson belül, a háziorvosi szolgálatoknál megjelent biztosítottak 1000 lakosra
jutó esetszáma 2013-ban átlagosan 6 657 volt a teljes lakosságra vetítve, 2015-ben
pedig 6 778. A területi eloszlást tekintve elmondható, hogy Közép-Magyarországon
jóval alacsonyabb az igénybevétel, vélhetõen a szakellátások közvetlenebb elérhetõsége
miatt. A legmagasabb értékek Észak-Magyarországon figyelhetõk meg, ami részben
a szakellátások nehezebb elérhetõségével, részben pedig az esetlegesen rosszabb
egészségi állapottal lehet összefüggésben.
A nemek szerinti megoszlást tekintve, a nõk gyakrabban veszik igénybe a háziorvosi
ellátást, mint a férfiak.

GY2.1. táblázat: 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban (2015)
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GY2.1. ábra: 1000 ellátandó lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban
(2013 -2015)

GY2.1. térkép: 1000 férfi lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban megyei
bontásban (2015)
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GY2.2. térkép: 1000 nõi lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban megyei
bontásban (2015)
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GY2.3. térkép: 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban megyei
bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Az alapellátás jellemzõen az elsõ belépési pont az egészségügyi ellátórendszerbe.
A háziorvosok státuszának és kapuõri funkciójának erõsítésével nemcsak a lakosságközeli
ellátások szerepe és szolgáltatási spektruma bõvülhet, hanem a magasabb szintû,
költségesebb egészségügyi szolgáltatások igénybevételének egy része is megtakarítható.

A 2013-2015 közötti idõszakban megállapítható, hogy az esetszámok mind a férfiak,
mind a nõk körében enyhe emelkedést mutattak. A területi adatokból látszik, hogy a
háziorvosi szolgáltatások igénybevétele Észak-Magyarországon a legmagasabb, KözépMagyarországon pedig a legalacsonyabb (GY2.1.táblázat). Megyei szinten vizsgálva
Budapesten volt a legalacsonyabb a háziorvosi vizitek száma (5 114) 1000 fõre
vetítve, Baranya megyében pedig a legmagasabb (8 222) (GY2.3.térkép). Az
esetszámok alakulása meglehetõsen erõs (0,76) korrelációt mutat a GY1 indikátor
által mért háziorvosi kapacitással. Ezzel szemben a GY3 indikátornál közölt, beteg
lakhelye szerint vizsgált szakellátási esetszámmal való korreláció negatív értékû
(-0,29).
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2015-ben országosan 6 778 háziorvosi vizit jutott 1000 fõre, ami nemenként vizsgálva
a nõknél 7 532, a férfiaknál 5 949 esetet jelentett 1000 nõi, ill. férfi lakosra, éves
szinten (GY2.1.ábra).

A korcsoportos elemzés alapján elmondható, hogy a nõk általánosságban magasabb
arányban veszik igénybe a háziorvosi szolgáltatásokat, mint a férfiak. Születéstõl
kezdve a férfiak esetében enyhén magasabb az 1000 fõre jutó esetszám. A nemek
közötti váltás 14 éves kor után jelentkezik, amikortól a nõk esetszáma minden korcsoportban
meghaladja a férfiakét. Ugyanakkor 60 éves korra a két nem közötti különbség minimálisra
csökken; legnagyobb mértékben a termékeny korú nõknél jelentkezik (GY2.2.ábra).
GY2.2. ábra: 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban korcsoport és
nemek szerinti bontásban (2015)

Limitációk
Az adatok finanszírozási alapcélú jelentésbõl származnak, a jelentett esetszámhoz
ugyanakkor csak nagyon alacsony arányú közvetlen finanszírozás kapcsolódik. Ezért
szándékos torzításra kevésbé, a valósnál alacsonyabb jelentett esetszámra azonban
lehet számítani. A torzítás mértékének körzetek közötti eloszlása nem ismert.

Az igazságosság szempontjából potenciálisan érzékeny dimenziók mentén megfigyelhetõ
egyenlõtlenségek jelenléte az alapellátás igénybevételét nem befolyásolja jelentõsen.
Elmondható, hogy az elmaradottabb területeken feltehetõen egyrészt a rosszabb
egészségi állapot, másrészt a szakellátás viszonylagos hiánya miatt magasabb az
alapellátás igénybevétele, mint más területeken.

Megbeszélés
2015-ben az 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma a háziorvosi ellátásban 6 778
volt. Az adatokból egyértelmûen látszik, hogy a nõk – különösen a 25-60 év közöttiek
– nagyobb arányban veszik igénybe a háziorvosi ellátást, mint a férfiak. A korcsoportos
megoszlásból megállapítható, hogy a legtöbb háziorvosi vizit az egy éves kor alatti
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Igazságosság

gyermekeknél történik (~18 000 eset / 1000 fõ). Késõbb, az 5-49 éves korig tartó
intervallumban az átlag 4000 esetre csökken, majd 50 év fölött újra emelkedést mutat.
80 év fölött mind a férfiak, mind a nõk körében 1000 fõre vetítve több mint 13 000
esetet regisztrálnak egy évben.

Struktúra, elérés

A háziorvosi ellátások igénybevétele függhet a szakellátások elérhetõségétõl, a háziorvos
elfogadottságától és természetesen a lakosság egészségi állapotától. Budapesten és
Pest megyében a jelentõs szakellátási kapacitás miatt gyakrabban fordulhat elõ, hogy
a betegek a háziorvost megkerülve mennek el szakellátásra.
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10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma, GY3
Összefoglaló
A járóbeteg-szakellátásban megjelent biztosítottak 10 000 lakosra jutó esetszáma
2015-ben átlagosan 66 360 volt a teljes lakosságra vetítve, ami nem jelent lényeges
eltérést a korábbi adatokhoz képest.
A nõk szinte minden életszakaszban nagyobb gyakorisággal vették igénybe a járóbetegszakellátást, mint a férfiak. Kivételt csak az ötéves kor alatti és a 75 éves kor feletti
csoportok képeztek.
A regionális eloszlást tekintve elmondható, hogy az ellátók székhelyének megfelelõ
lakosságadatokkal számolva a közép-magyarországi régióban a legmagasabbak
(81 600), Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabbak (53 280) a 10 000 fõre jutó esetszámok.
Megyei bontást vizsgálva megállapítható, hogy Budapest messze kimagasló értékei
(110 880) mellett az egyetemi városok megyéiben (Baranya, Csongrád, Hajdú-Bihar)
magas az igénybevétel, legalacsonyabb pedig Pest megyében (39 640).
A fenti, az ellátás helyének megfelelõ lakosságszámot használó területi felosztás azt
mutatja, hogy az ellátók által produkált esetszámok igen jól követik a rendelkezésre
álló kapacitást (GY7. indikátor). A beteg lakhelye szerinti lakosságszámmal osztva a
területi különbségek kisebbek. A két indikátor összevetésébõl az látható, hogy Budapest,
valamint Hajdú-Bihar és Csongrád kivételével minden megyében kevesebb járóbeteg
esetet látnak el, mint amennyi esete az adott megye lakóinak összesen keletkezik.
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GY3.1. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma idõsor teljes
lakosságra, nem szerinti bontásban (2013-2015)
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GY3.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az elláták
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, régiónkénti bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végzõ
orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri,
illetve alkalomszerû egészségügyi ellátás, továbbá fekvõbeteg-ellátást nem igénylõ
krónikus betegség esetén folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbetegszakellátást a beteg lakóhelyének közelében kell biztosítani.
2015-ben 10 000 lakosonként átlagosan 66 360 megjelenés volt a járóbetegszakellátásban. Ez nemenként vizsgálva a nõknél 78 630, a férfiaknál 52 880 esetet
jelentett éves szinten, 10 000 megfelelõ nemû lakosra vetítve (GY3.1.ábra).

Struktúra, elérés

GY3.1. térkép: 10 000 férfi lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az ellátó
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, megyei bontásban (2015)
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GY3.2. térkép: 10 000 nõi lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az ellátó
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, megyei bontásban (2015)

A vizsgált idõszakban megállapítható, hogy az esetszámarányok a 2013-as 65 500ról 2014-re kissé emelkedtek (67 000), majd 2015-ben enyhén csökkentek (66 360).
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GY3.3. térkép: 10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az ellátó
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, megyei bontásban (2015)

GY3.2.ábra: 1000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma kor és nem szerinti
bontásban (2015)

A nemek szerinti bontás alapján elmondható, hogy a nõk általánosságban magasabb
arányban veszik igénybe a szakellátási szolgáltatásokat, mint a férfiak. A korcsoportokat
vizsgálva az figyelhetõ meg, hogy a születéstõl kezdve a férfiaknál enyhén magasabb
az esetszám, majd ötéves kor felett a nõk esetében magasabb az érték egészen a 7074 éves korcsoportig, amely korcsoport után a férfiak esetaránya ismét meghaladja
a nõkét.
A területi adatokból látszik, hogy a járóbeteg-szolgáltatások igénybevétele KözépMagyarországon a legmagasabb, Nyugat-Dunántúlon pedig a legalacsonyabb
(GY3.1.táblázat). Megyei szinten kiemelkedik Budapest (110 880), illetve az
orvosegyetemekkel rendelkezõ megyék – Csongrád (78 570), Hajdú-Bihar (78 000)
és Baranya (75 630) – értéke, ami megfelel a várakozásoknak, hiszen az indikátor az
adott megyében ellátott esetek számát arányítja az adott megye lakosságszámához,
függetlenül attól, hogy az ellátott betegek honnan érkeztek. Ez magyarázhatja Pest
megye rendkívül alacsony értékét (39 640) is, hiszen a megye lakossága részére
számos ellátást Budapesten nyújtanak. Zala megye viszonylag magas értéke (62 370)
ugyanakkor feltûnõ (GY3.3.térkép).

A GY3.3. ábrán látható, hogy a járóbeteg esetszám szorosan összefügg az adott
megyében található közfinanszírozott kapacitás (rendelési órák) mennyiségével, amit
a GY7. indikátor mutat be részletesen. Az összefüggést leíró Pearson-féle korrelációs
együttható értéke 0,82. Ez annak is köszönhetõ, hogy az ellátási esetek az ellátók
székhelye, és nem a betegek lakhelye alapján lettek megyékhez sorolva, így a más
megyébõl ellátott esetek is az adott ellátó megyéjénél kerülnek feltüntetésre. A két
mutató közötti eltérések az egy rendelési órára jutó esetszám eltérõ értékeibõl fakadnak,
amelyeket a GY3.4. ábra mutat be, és a G7. indikátor elemez részletesen. Az indikátor
értékének megyénkénti eltérése közepes (relatív szórás: 0,11), de jellemzõ, hogy a
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Kiegészítõ szempontok

nagyobb lakosságarányos kapacitással bíró területeken a kihasználtság alacsonyabb.
A korrelációk természetesen nem jelentenek ok-okozati összefüggést a kapacitás és az
ellátás mennyisége között.
GY3.3.ábra: 10 000 megyei lakosra jutó járóbeteg rendelési órák (GY7) és 10 000
megyei lakosra jutó ellátott járóbeteg-esetek száma ellátó székhelye szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva (2015)

Struktúra, elérés

GY3.4. ábra: Egy rendelési órára jutó esetszám (G10) megyénkénti bontásban (2015)
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A GY3.5. ábra az egyes megyékben ellátott eseteknek a megye lakosságához viszonyított
számát – azaz az eddigiekben tárgyalt fõ indikátort – hasonlítja össze az adott megyében
lakók részére területi megkötés nélkül végzett ellátások megyei lakosságra arányosított
számával. A két arányszám közötti összefüggés erõs (0,76). Amint az ábrán is látszik:
a legtöbb megyében kevesebb járóbeteg esetet látnak el, mint amennyit a megye
lakosai összesen igénybe vesznek. Kivételt Csongrád és Hajdú-Bihar megyék, illetve
Budapest képeznek, vagyis ezekben a központokban látják el az összesített esettöbbletet.
Az „egyensúlytalanság” jelentõs részéért egyébként Nógrád és Pest megyék felelõsek,
amelyek lakosait feltehetõen Budapest igen jelentõs kapacitásai látják el. A megyék
között a beteg lakóhelye szerinti átlagos esetszámokban mutatkozó relatív szórás
(0,10) alacsonyabb, mint az ellátás helye szerinti mutató hasonló értéke (0,25), ami
azt jelenti, hogy a kapacitásban meglévõ, igen jelentõs egyenlõtlenségek nem képzõdnek
le teljes mértékben az ellátási teljesítményben.
A GY3.6. ábrán látható, hogy az egyes megyék lakosságarányos járó- és fekvõbeteg
esetszáma közötti korreláció, bár messze nem függvényszerû, azért jelentékeny (értéke
0,48). Tehát amíg az alapellátási és a járóbeteg-szakellátási esetszám között, ha
gyenge is, de negatív az összefüggés (-0,32; ld. GY2. indikátor), addig a fekvõbeteg414
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GY3.5. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg esetszám a beteg lakhelye és az ellátás
helye szerint, megyei bontásban (2015)

ellátással szemben a járóbeteg-szakellátás megyei aggregáltsági szinten nem gyakorol
semmiféle „kiváltási” hatást, sõt: amely megye lakosait arányosan többször vették fel
a járóbeteg-ellátásba, ott jellemzõen több volt a fekvõbeteg eset is.
GY3.6. ábra: 10 000 lakosra jutó járó- és fekvõbeteg esetszám, a beteg lakhelye
szerint, megyénkénti bontásban (2015)

Limitációk
Az esetszám alakulásánál sem az alapadatokban, sem a módszertanban nincs jelentõs
limitáció.

A GY3.7. ábrán bemutatott adatok arról tanúskodnak, hogy a hátrányos és nem
hátrányos helyzetû települések lakosságarányos esetszáma között lényeges – mintegy
20 százalékos – különbség volt 2015-ben. A GY3.8. ábra tanúsága szerint ugyanakkor
e különbség valószínûleg nem sajátosan a hátrányos helyzetbõl ered, hanem általában
fennáll a községek és a városi rangú települések között. (A hátrányos helyzetû települések
nagy része község.) A különbség valószínû oka, hogy a községekben a legtöbb
esetben nem található járóbeteg szakrendelõ. Az eredmény igazságossági probléma
felmerülésére enged következtetni.
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GY3.7. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg esetszám a beteg lakhelye szerint,
hátrányos és nem hátrányos helyzetû településeken (2015)
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GY3.8. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg esetszám a beteg lakhelye szerinti
településtípus alapján (2015)
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Megbeszélés
A 10 000 lakosra jutó ellátási esetek száma a járóbeteg-szakellátásban 2015-ben
66 360 volt.
Az adatokból egyértelmûen látszik, hogy a nõk általában nagyobb arányban veszik
igénybe a járóbeteg-szakellátást, mint a férfiak. Ez alól kivételt képeznek az ötéves
kor alatti és a 75 év feletti korcsoportok. A korcsoportos megoszlásból az is
megállapítható, hogy 35 év felett mindkét nem igénybevétele emelkedni kezd egészen
80 éves korig, amikor legmagasabb érték a férfiaknál 131 320, a nõknél 123 130
esetet jelent éves szinten, 10 000 lakosra vetítve. Majd 80 év felett a férfiak esetszáma
enyhébb, a nõk esetszáma erõteljesebb csökkenést mutat.
A járóbeteg-szakellátások igénybevételének területi megoszlásából látszik, hogy Budapest
mellett Baranya, Hajdú-Bihar és Csongrád megyékben a legmagasabbak az igénybevételi
adatok. Ennek egyik oka nagy valószínûséggel az egyetemi centrumokhoz kapcsolódó
szakellátó kapacitások jelentõs mértéke. A Nyugat-Dunántúl régió alacsony, ugyanakkor
ezen belül Zala megye viszonylag magas értékei további vizsgálat tárgyát képezhetik.
Nem kizárt, hogy a magánfinanszírozású járóbeteg-szakellátás elérhetõsége
magyarázza az – itt mért – alacsonyabb közfinanszírozású esetszámok egy részét.
Az esetszámot a beteg lakhelye szerinti lakosságszámmal osztva a területi különbségek
az elõbbieknél kisebbek. A két indikátor összevetésébõl az látható, hogy Budapest,
Hajdú-Bihar megye és Csongrád megye kivételével minden megyében kevesebb járóbeteg
esetet látnak el, mint ahány esete az adott megye lakóinak összesen keletkezik. A
többleteseteket tehát ezek az egyetemi centrumok látják el, ami különösen Budapest
és Pest megye vonatkozásában látványos.
A hátrányos helyzetû települések esetszámához képest a nem hátrányos településeken
élõk mintegy 20 százalékkal több járóbeteg-szakellátást vesznek igénybe, ami
igazságossági problémák lehetõségét veti fel. Vizsgálandó lenne, hogy az alapellátási
esetszám esetleges különbségei kompenzálják-e ezt.

Struktúra, elérés

A fekvõbeteg-ellátási esetszámmal összevetve a lakosságarányos járóbeteg-ellátás
teljesítménye pozitív korrelációt mutat, ami szintén kérdéseket vet fel abból a szempontból,
hogy a szükséglet, illetve a kapacitás mekkora részben felelõs a tapasztalt
egyenlõtlenségekért.
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Struktúra, elérés
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Struktúra, elérés

10 000 lakosra jutó osztályos esetszám, GY4
Összefoglaló
A 10 000 lakosra jutó aktív fekvõbeteg-osztályos esetszám Magyarországon 2015ben 2 623 volt. Ez 2013-hoz (2 602) képest lényegében stagnálást, 2011-hez (2 540)
képest 3,3 százalékos emelkedést jelent, a viszonyítási népesség enyhe csökkenése
mellett (az idõszakban 1,3 százalék).
10 000 nõi lakosra 2015-ben 2 894, ugyanennyi férfire pedig 2 324 aktív osztályos
eset jutott. A nõk esettöbblete a 15–50 éves korosztályban jelentkezik; gyermek- és
idõskorban a lakosságarányos férfi esetszám a magasabb. Az adott korcsoportra
vonatkozó, lakosságarányos esetszám korcsoportok szerint vett görbéje U alakú,
tehát a legmagasabb értékeket az életút elején és végén mutatja. Az összesített esetszám
ugyanakkor a 75 év feletti korcsoportokban – azok létszámából adódóan – erõs
csökkenésnek indul.
Regionális bontásban 2015-ben Dél-Dunántúlról történt lakosságarányosan a legtöbb
aktív fekvõbeteg osztályos felvétel (2 977), Nyugat-Dunántúlról pedig a legkevesebb
(2 367). A megyék közti relatív szórás értéke alacsony (0,08), két szélsõérték azonban
kiemelkedik: Baranya megye 3 183 esettel, illetve Gyõr-Moson-Sopron megye 2 151
esettel.

Struktúra, elérés

GY4.1. ábra: 10 000 megfelelõ nemû lakosra jutó aktív osztályos esetszám, teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2015)
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GY4.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó aktív osztályos esetszám a lakóhely régiója
szerinti bontásban (2015)

GY4.1. térkép: 10 000 férfi lakosra jutó aktív osztályos esetszám lakóhely szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva, megyék szerinti bontásban (2015)

Struktúra, elérés

GY4.2. térkép: 10 000 nõi lakosra jutó aktív osztályos esetszám lakóhely szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva, megyék szerinti bontásban (2015)
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GY4.3. térkép: 10 000 lakosra jutó aktív osztályos esetszám lakóhely szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva, megyék szerinti bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

2015-ben országos szinten 10 000 lakosra 2 623 aktív fekvõbeteg osztályos eset
jutott. 2013-hoz (2 602 eset) képest lényegében nem történt változás, 2011-hez képest
(2 540 eset) pedig mintegy 3,3 százalékos növekedés figyelhetõ meg. A népesség
létszámának egyidejû csökkenését (kb. 1,3 százalék) is figyelembe véve az ellátórendszer
összes teljesítménye alacsony mértékben (kb. 2 százalék) ugyan, de növekedett.

422

Struktúra, elérés

A kórházba felvett betegek az OEP-jelentésben osztályonként kerülnek rögzítésre.
Minden osztályos felvétel/átvétel külön rekordként jelenik meg, amelyen azonosítható
– többek között – az ellátó szervezeti egység szakmája és az ellátás fõdiagnózisa.
Ezért az osztályos esetek számát változatos szempontok mentén lehetséges elemezni,
ami a teljesebb ellátási eseményt leíró, de heterogenitása miatt szakmánként, ellátási
típusonként stb. nem besorolható kórházi eseteknél nem áll fenn. Tekintve pedig, hogy
a kórházi esetek 91 százaléka egyetlen osztályos esetbõl áll, az utóbbiak száma
viszonylag jó közelítése az elõbbiekének is.

GY4.2. ábra: 10 000 megfelelõ lakosra jutó aktív osztályos esetszám nem és
korcsoport szerinti bontásban (2015)

Struktúra, elérés

2015-ben 10 000 férfira 2 324, 10 000 nõre pedig 2 894 aktív osztályos felvétel
jutott. Az, hogy a nõi népességhez arányosan mintegy 25 százalékkal több fekvõbetegeset kapcsolódik, mint a férfiakhoz, idõben állandónak tûnik. A GY4.2. ábra adataiból
az is látható, hogy ez a többlet a 15-50 éves korosztályokban jelentkezik, jelentõs
részben feltételezhetõen a szüléshez kapcsolódó esetek miatt. A többi életkorban a
férfiak népességarányos esetszáma nagyobb, 65 éves kor felett pedig már jelentõsen
nagyobb (az egyre magasabb korosztályok ugyanakkor egyre csökkenõ létszámúak,
így az átlagban kisebb súllyal jelennek meg). Összességében, ahogy a GY4.3. ábrán
látható, a legtöbb egy korévnyi lakosra jutó aktív osztályos eset az újszülöttek mellett
a 65 és 75 év közötti korosztályban jelentkezik. Ez után az esetszám, a 10 000
megfelelõ korú lakosra jutó arány további növekedése ellenére, a korosztályok létszámának
zsugorodása miatt meredek csökkenésnek indul.

423

GY4.3. ábra: A betegek által teljesített összes aktív osztályos eset száma a teljes
lakosságra, korcsoportok szerinti bontásban, korévekre arányosítva (2011-2015)

Regionális megoszlásban 2015-ben Dél-Dunántúlon volt 10 000 lakosra vetítve a
legtöbb fekvõbeteg-osztályos eset (2 977), Nyugat-Dunántúlon pedig a legkevesebb
(2 366) (GY4.1. táblázat). A megyék közül Baranya lakosaihoz kapcsolódott a
legmagasabb érték (3 183), a Gyõr-Moson-Sopron megyében élõkhöz pedig a
legalacsonyabb (2 151). Összességében azonban a megyénkénti értékek közötti relatív
szórás meglehetõsen alacsony (0,08) volt (GY4.3. térkép).

Az egy betegre jutó aktív osztályos esetek száma (GY4.4. ábra), az összes osztályos
esethez hasonlóan, a 65-74 éves korcsoportban a legmagasabb. Ebben a korosztályban
elõfordul, hogy egy-egy betegnek évente idõszakban akár 20-nál is több osztályos
felvétele volt (legalsó adatsor az ábrán). Ez lehet gyakori visszavétel miatt, de azért
is, mert egy-egy kórházi eset ezeknél a betegeknél nagyon komplex, több különbözõ
szakmát felölelõ ellátási sorozatot jelent. A 30 napon belüli újrafelvételek aránya nem
ebben a korcsoportban, hanem a 80 év felettieknél kulminál (ld. Q3. indikátor).
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Struktúra, elérés

További bontások

GY4.4. ábra: Az egynél több osztályos esettel rendelkezõ betegek által teljesített összes
osztályos esetszám, az egy betegre jutó egy éven belüli felvételek száma szerint,
életkor szerinti bontásban, életévre arányosítva (2011-2015)

Az osztályra sokszor felvett betegeket diagnózis szerint vizsgálva az látszik, hogy
elsõsorban a daganatos betegségben szenvedõk (C és D BNO-fõcsoportok) azok,
akik hatnál többször kerülnek osztályos felvételre évente (GY4.5. ábra).

Struktúra, elérés

GY4.5. ábra: A legalább hatszor osztályra felvett betegek által teljesített összes
osztályos esetszám az egy betegre jutó egy éven belüli esetek száma szerint, BNO
szerinti bontásban (2011-2015)
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A GY4.6. ábrán az látható, hogy a rákkal kapcsolatos diagnózisok súlya a sokszor
osztályra felvett betegek orvosi szakma szerinti eloszlásában is tetten érhetõ: a
hematológia, klinikai onkológia, sugárterápia, onkoradiológia és a tüdõgyógyászat
szakma látja el az egy éven belül legtöbbször osztályra felvett betegeket.
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Struktúra, elérés

GY4.6. ábra: A legalább hatszor osztályra felvett betegek által teljesített összes
osztályos esetszám az egy betegre jutó egy éven belüli esetek száma szerint, szakma
szerinti bontásban (2011-2015)

Kiegészítõ szempontok
GY4.7. ábra: 10 000 lakosra jutó osztályos esetek száma ellátási típus szerinti
bontásban (2015)

A GY5 indikátor által vizsgált egy fõre jutó társadalombiztosítási kiadások viszonylag
szoros területi összefüggést mutatnak a jelen indikátor által mért fekvõbeteg-esetszámmal:
a megyei adatsorok közötti Pearson-féle korreláció értéke 0,66. Ez jelezheti, hogy a
fekvõbeteg-ellátás meghatározó súlyt képvisel a természetbeni egészségügyi
szolgáltatások elosztásánál.
A G6 indikátor által mért egy esetre jutó súlyszám értékével összehasonlítva enyhe
negatív korreláció (-0,23) figyelhetõ meg megyei szinten. Ennek ellenére az egyes
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Struktúra, elérés

A GY4.7. ábrán látható ellátási forma szerinti vizsgálatnál látható, hogy a hosszú
távú ellátásokban (krónikus és ápolási) kevés az osztályos – és ehhez kapcsolódóan
a kórházi – esetszám. Az esetek döntõ többségét (összesen 89 százalékát) az aktív (és
egynapos) esetek tették ki 2015-ben. Mindez összhangban van azzal, hogy egyrészt
a kórházi ágyak többsége az aktív ellátáshoz kapcsolódik (a 69 941 közfinanszírozott
ágyból 42 298, ld. GY6 indikátor), másrészt az esetek kezelésének hossza is jelentõsen
eltér. Míg az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma 2015-ben az aktív ellátásban
6, addig a hosszú távú ellátásban 38,8 volt (ld. G5 indikátor), így egy ágyon egy év
alatt lényegesen kevesebb esetet látnak el.

megyék betegeinek 10 000 fõre jutó esetszáma és 10 000 fõre jutó súlyszáma között
az összefüggés erõs (0,9), ami alátámasztja a kiadásokkal való szoros összefüggést
is (GY4.8. ábra).
GY4.8. ábra: 10 000 lakosra számított aktív fekvõbeteg-esetszám és súlyszám a beteg
lakhelye szerinti megyénként (2015)

Befolyásoló tényezõk

Másrészt az egynapos sebészet elterjedése (ld. G1 indikátor) azt befolyásolhatja,
hogy az eseteket aktív vagy egynapos formában látják-e el; illetve az egynapos arány
növekedése ágyakat szabadít fel, amelyeken potenciálisan újabb esetek láthatók el.
Az egyes orvosok és osztályok betegbiztonság iránti érzékenysége szintén hatással
lehet az ellátási esetek átlagos hosszára, és így közvetve az esetszámra is.
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Struktúra, elérés

Az indikátor értékét jelentõsen befolyásolhatja az egyes intézmények ellátási gyakorlata.
Pl. a mátrixosztályokra épülõ szervezeti formában gyakorlatilag nincs szükség osztályok
közötti áthelyezésre, így egy kórházi eset jellemzõen egy osztályos esetnek felel meg.

Limitációk
Az adatok korrekción átesett teljesítményjelentésekbõl származnak, de a kódolási
gyakorlatban lehetnek intézmények közti eltérések.
Mivel az indikátor a földrajzi bontásokat a beteg lakhelye szerint adja meg, a
kapacitásalapú indikátorokkal (ágyszám, ágykihasználtság stb.) való közvetlen
összehasonlításra nincs mód.

Igazságosság
A nemek közti különbségek az indikátor értékében jelentõsek (2015-ben mintegy 25
százalék), és további vizsgálatot tehetnek szükségessé. Az esetszámok koreloszlása
azonban azt sejteti, hogy a nõk esetszámtöbblete elsõsorban a gyermekvállalásból,
a férfiaké pedig az idõsebb korban jelentkezõ súlyos betegségekbõl fakadhat.
A földrajzi jellegû eltérések mérsékeltek, a megyék értékei közötti relatív szórás értéke
2015-ben 0,08 volt. Megyei szinten az ott található lakosságarányos ágyszám igen
gyenge (0,17) összefüggésben van a lakosságarányos esetszámmal, tehát a kapacitás
által indukált makroszintû, jelentõs ellátási egyenlõtlenségek nem mutatkoznak (GY4.9.
ábra).

Struktúra, elérés

GY4.9. ábra: A 10 000 lakosra jutó közfinanszírozott ágyszám és beteg lakhelye
szerinti osztályos esetszám megyei értékeinek összevetése (2015)
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Megbeszélés
A 10 000 lakosra jutó aktív osztályos esetszám értéke idõben mérsékelten növekszik,
amit a népesség számának csökkenése részben kompenzál. A férfi és a nõi népesség
értéke között jelentõs – mintegy 25 százalékos – különbség van, összességében az
utóbbiak javára. Azonban míg a nõk esetszámtöbblete a 15–50 éves korosztályban
jelentkezik, gyermek- és idõskorban a férfiak lakosságarányos esetszáma magasabb.
Mindez egyrészt a gyermekvállalással, másrészt a férfiak súlyosabb idõskori
megbetegedéseivel lehet összefüggésben, azonban az okok tisztázása alaposabb
vizsgálatot igényel.
A lakosságarányos esetszámokban megfigyelhetõ területi különbségek viszonylag
csekélyek, bár a szélsõértékeket mutató megyék – a skála alsó végén Gyõr-MosonSopron, felsõ végén pedig Baranya megye – esetszámai további vizsgálatot tehetnek
szükségessé. Az egy esetre jutó súlyszám értéke enyhe negatív korrelációban van a
lakosságarányos esetszámmal, így az egy lakosra jutó, súlyszámban kifejezett fekvõbetegellátási teljesítmény nem követi teljes mértékben az esetszám értékét (a korreláció
értéke 0,9). Ezzel együtt a fekvõbeteg-esetszám és az egy fõre jutó összes természetbeni
egészségügyi kiadás értéke viszonylag szorosan együtt mozog.

Struktúra, elérés

Az esetszám-értékek, legalábbis régiós szinten, csekély mértékben függenek össze az
adott földrajzi területen található ágyak számával (a korreláció értéke 0,15).
Mindazonáltal az ellátók belsõ szervezeti felépítése (pl. mátrixosztályok léte) és ellátási
gyakorlata az egészségügyi szükségleteken túlmenõen is befolyásolhatja a kapott
értékeket. A legtöbb kórházi eset (91 százalék) ugyanakkor egyetlen osztályos esetbõl
áll, és az egy betegnél egy éven belül jelentkezõ nagy osztályos esetszám jó része
néhány szakmában és diagnóziscsoportban összpontosul, melyek közül kiemelkedik
az onkológia.

430

431

Struktúra, elérés
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A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó
természetbeni kiadásai, GY5
Összefoglaló
A természetbeni ellátások egy fõre jutó kiadási összege a közfinanszírozott egészségügyi
ellátórendszer gyógyító-megelõzõ ellátásokra és ártámogatásra – közvetlenül beteghez
rendelhetõ, tehát teljesítményarányosan finanszírozott – kiadásait foglalja magában,
mindösszesen megközelítõleg 1 300 milliárd forintot. Az indikátort nemenkénti,
korcsoportonkénti és megyénkénti bontásban elemezzük.
A nemzetközi trendeknek megfelelõen a születés körüli értékek magasabbak, majd a
4-25 év közötti korosztályban csökkennek, végül a kor elõrehaladtával ismét egyre
növekednek. A növekedés üteme nemzetközi összehasonlításban nem túl nagy (az
idõsekre fordított kiadás az átlaghoz képest alig négyszeres), ráadásul az egy fõre
jutó kiadási görbe a 80 év fölöttiek esetében ismét negatív meredekségû. Ezt a jelenséget
láthatjuk a volt keleti blokk egyes országaiban is, míg Nyugat-Európában a kor
elõrehaladtával folyamatosan növekednek a kiadások.
Az egy fõre jutó átlagos kiadási érték a vizsgált idõszakban 130 ezer forint körül
mozog. Az egy fõre jutó kiadás abszolút értéke mindkét nem esetében növekvõ
tendenciájú: 2015-re 8,6 százalékkal haladta meg a 2013. évi értéket. A férfiak
esetében a kiadások összege és növekedési üteme a születéskor és az élet végén
magasabb, mint a nõk esetében. A 15-54 év közötti nõkre ugyanakkor többet fordítunk,
mint a hasonló korú férfiakra, amelyet az esetükben a szüléssel és gyermekvállalással
kapcsolatos kiadások, illetve esetleg nagyobb egészségtudatosság és fejlettebb
egészségmagatartás hatása is magyarázhat.

Struktúra, elérés

A regionális eloszlásból úgy tûnik, hogy a magasabb progresszivitási szintû
intézményekkel rendelkezõ megyék kiadásai magasabbak. Közép-Magyarország régió
átlaghoz közeli adatainak értékelésénél figyelembe kell venni, hogy feltehetõen a
magánfinanszírozású egészségügy is jelentõs szerepet játszik a fizetõképes lakosság
ellátásában.
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GY5.1. ábra: Természetbeni kiadások egy fõre jutó értéke nem szerinti bontásban,
forint (2013-2015)

GY5.1. táblázat: Egy fõre jutó természetbeni egészségügyi kiadás (2015, Ft)

Struktúra, elérés

GY5.1. térkép: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre (férfiak) jutó
természetbeni kiadásai megyénként (2015, Ft)
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GY5.2. térkép: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre (nõk) jutó
természetbeni kiadásai megyénként (2015, Ft)

Struktúra, elérés

GY5.3. térkép: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó természetbeni
kiadásai megyénként (2015, Ft)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az egy fõre jutó kiadási összeg jól érzékelteti, hogy az egészségügyi ágazat mekkora
összeget fordít nagyságrendileg a közfinanszírozott ellátásra jogosult személyekre.
A természetbeni ellátások egy fõre jutó kiadási összege a következõ OEP kasszák
kifizetéseit tartalmazza:
– A gyógyító-megelõzõ kasszából: járóbeteg- és fekvõbeteg-ellátás, fogászat,
CT-MRI, betegszállítás, otthoni szakápolás, ambuláns háziorvosi ellátás,
esetfinanszírozás, tételes gyógyszerkassza; méltányossági és
extrafinanszírozási összegek, valamint mûvese-ellátás.
– Az ártámogatási kasszából: gyógyszer- (méltányossági körben kifizetett
gyógyszer is), különkeretes gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és
gyógyfürdõellátás.
Az elemzésben az aggregálások a lakhely irányítószáma szerint történtek.

Az indikátor területi bontása esetében azt tapasztaljuk, hogy jellemzõen az egyetemi
városok értékei a kiugróak, közülük is országosan kiemelkedõ Baranya megye (GY5.3.
térkép). Az újszülöttekre, illetve az 1-4 év közötti korosztályra fordított kiadások
Hajdú-Bihar és Csongrád megyékben a legmagasabbak, illetve ebben a korosztályban
Békés és Fejér megyékben is az egyetemi városokat közelítõ értékeket kapunk. Az 5559 év közötti korosztályban azonban Heves megyében kiugróak – Baranya megyét
is meghaladóan – az értékek.
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Az egy fõre jutó kiadás mindkét nem esetében növekvõ tendenciájú, 2015-re 8,6
százalékkal haladta meg a 2013. évi értéket, ugyanakkor a férfiak esetében a kiadások
összege és növekedési üteme a születéskor és az élet végén is mintegy 10 százalékkal
magasabb, mint a nõk esetében. A 15-54 év közötti nõkre ugyanakkor közel 30-50
százalékkal többet fordítunk, mint a hasonló korú férfiakra, hiszen ebben az életkorban
adódnak hozzá az indikátorértékhez a speciálisan nõket érintõ terhesgondozással és
szüléssel összefüggõ kiadások, de a magasabb kifizetést a nõk esetében okozhatja az
esetükben egészségesebb életmód, tudatosság és egészségmagatartás is (GY5.2. ábra).
Lehetséges, hogy a férfiak esetében késõbbi magasabb kiadási arány pedig a korábban
elmaradt igénybevétel következménye (ld. pl. a háziorvosi és járóbeteg-ellátás
igénybevételének nemek közötti különbségeit).

GY5.2. ábra: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó természetbeni
kiadásai korcsoportonként, teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2015, Ft)
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GY5.2. táblázat: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó természetbeni
kiadásai korcsoportonként, a teljes lakosságra, illetve nem szerinti bontásban (2015, Ft)
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Budapesten az egy fõre jutó kiadások a nagyobb megyei kórházakkal rendelkezõ
megyékre jellemzõ szinten maradtak minden korosztályban (GY5.3. térkép). Ezzel
kapcsolatban azonban érdemes tekintetbe venni, hogy a fõváros környékén a
legmagasabbak a magánfinanszírozású egészségügyi ellátás kapacitásai, (ld. GY6,
GY7, GY8 indikátorok), és ezek is minden bizonnyal részt vesznek a lakosság
szükségleteinek kielégítésében.
Fontos megemlíteni, hogy az egészségügyi kiadások a koron túl bizonyos betegségek
mentén, esetleg egyes személyeknél koncentrálódnak, ez természetes és nemzetközileg
is ismert folyamat (ld. NHICM 2012). A természetbeni kiadások 2015. évi igénybevételi
görbéjét ötödökre (függõleges vonalak) osztva a következõ képet láthatjuk:

Egy ötödbe értelemszerûen kb. kétmillió ember tartozik. Tekintettel az ellátórendszert
fel nem keresõk magas számára, a jogosultak közel 15 százalékára egyáltalán nem
történt kifizetés. Az elsõ kétmillió emberbõl csupán félmillió olyan személy van, akire
az egészségbiztosító teljesítményjelentés alapján (tehát nem az alapellátásban) is
fizetett összeget a szolgáltatók/forgalmazók részére. A második ötödbe tartozókra
(20-40 százalék) százalékos arányban szintén minimális forráskiáramlás volt. A harmadik
ötödre fordította az OEP a forrásainak 2,5 százalékát. A negyedik ötödre 8,75 százalékot
költött, értelemszerûen tehát a források 88 százalékát a legfelsõ ötödre fordította. A
kifizetések 32 százaléka a legnagyobb felhasználók 1 százalékos körére történt,
ezeket az ábrán szaggatott vonallal jelöltük.
Az egyes ötödökre vonatkozóan megvizsgáltuk az átlagos igénybevételt és az átlagos
életkort, amelyet a GY5.3. táblázatban mutatunk be.
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GY5.3. ábra: Az OEP természetbeni kiadásainak koncentrációs görbéje, a jogosultak
kifizetés alapján sorba rendezve (2015)

GY5.3. táblázat: A felhasználás nagysága szerinti igénybevételi csoportok jellemzõi
(2015)

A 2015-ös év legnagyobb felhasználóiról a következõket lehet elmondani. A tízmillió
jogosult közül kb. tizenháromezer személy van, akinek az ellátására, kiváltásaira a
biztosító egy év alatt több mint ötmillió forintot fizetett ki. Közülük háromezer azoknak
a száma, akikre több mint tízmillió forintot költöttek. A legmagasabb felhasználásúak
azok voltak, akikre az egészségbiztosító több mint ötvenmillió forintot költött (59
személy), illetve azok, akiknek több mint 100 millió forintos volt az igénybevételük (21
személy). A legmagasabb egy fõre jutó kifizetés a 2015-ös évben meghaladta a 280
millió forintot. Amennyiben a legköltségesebb csoportot vizsgáljuk kor és nem szerinti
megoszlásban, azt láthatjuk, hogy jellemzõen az idõsebb korúakra költünk, és az 55
év feletti korcsoportokban a férfiak magasabb arányban fordulnak elõ.
Nemzetközi összehasonlítás
A kiadási görbék alakulását a következõ ábra szemlélteti:

Forrás: Eurostat (2016)
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GY5.4. ábra: Egészségügyi kiadások alakulása korcsoportonként néhány kiválasztott
országban (az adott ország átlagos kiadása = 1)

Bár a bemutatott ábra értékei részben a vizsgálati idõszak elõtti idõbõl származnak,
jól alkalmazhatóak a kiadási görbék összehasonlítására.
A nemzetközi trendeknek megfelelõen (ld. Eurostat 2016) a születés körüli értékek
viszonylag magasak, majd csökkennek (4-25 éves korosztály), végül a korral
párhuzamosan újra egyre növekszenek. A korral összefüggõ növekedés üteme nemzetközi
összehasonlításban hazánkban nem túl nagy (az idõsekre fordított kiadás az átlaghoz
képest alig négyszeres). Ennél jóval nagyobb arányban növekednek az idõskori kiadások
pl. Németországban, illetve Hollandiában, ahol az idõsek kiadásai az átlagos érték
hatszorosát, illetve tízszeresét jelentik.
Megfigyelhetõ továbbá a görbéken az is, hogy - eltérve a nyugat-európai országokban
látható trendtõl - hazánkban a 80 év feletti korosztálynál az egy fõre jutó kiadás
stagnál vagy csökken. Ez a helyzet Lettországban is, ahogyan az GY.5.4. ábra is
mutatja.
Befolyásoló tényezõk
Az egy fõre jutó kiadási összeget befolyásoló tényezõ elsõsorban értelemszerûen a
rendelkezésre álló források nagysága, tehát maga a természetbeni ellátási kassza
összege. A közfinanszírozott ellátásban alkalmazott finanszírozási-elszámolási technikák,
az egészségügyi infláció, az egészségügyi ellátórendszer paraméterei, a társadalom
korösszetétele, egészségi állapota, a gazdasági helyzet, illetve ez utóbbival
összefüggésben pl. a magánfinanszírozású rendszer nagysága, illetve a
magánfinanszírozású ellátás igénybevétele is hatással lehet az értékre. Ezen tényezõk
nehezítik a nemzetközi összehasoníthatóságot is, hiszen más országokban ezeknek a
tényezõknek más kombinációja hat a közfinanszírozott egészségügyi ellátások
igénybevételére.
Limitációk
Az idõsoros adatok nyomon követése az infláció figyelembe vételével lehetséges,
elsõdlegesen az egészségügyi árindexek használatával.

Beteghez köthetõ volt a természetbeni kiadási kassza 80 százaléka (2013, 2014),
illetve 79 százaléka (2015). A természetbeni kassza személyhez nem köthetõ kiadásai
a személyekhez köthetõ kiadások arányában kerültek visszaosztásra.
Az egy fõre jutó gyógyszerkiadásokat befolyásolják (csökkentik) még a gyártói
visszafizetések is, azonban ezeket nem vettük figyelembe. Ezek nagyságrendje éves
szinten 60 milliárd forint körül van, tehát a természetbeni kasszából kiosztott kb. 1300
milliárd forint közel 4 százalékára tehetõek.
440

Struktúra, elérés

A természetbeni kiadásokat csak a társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkezõ
lakosokra vetítve értelmezzük, mivel õk jogosultak a közfinanszírozott ellátásra (adott
évben a legalább egy napig érvényes jogosultsággal (TAJ) rendelkezõket vettük
figyelembe). Így viszont az indikátorérték nevezõjében nem a lakosságszám, hanem
az adott évben jogosultsággal rendelkezõk száma szerepel.

Igazságosság
A nemre és a korcsoportokra jellemzõ, eltérõ értékek önmagukban igazságossági
szempontokat nem vetnek fel, a tapasztalt területi eltéréseket azonban hozzáférési
eltérések, intézeti sajátosságok, az igénybevevõk jellemzõi (gazdasági helyzet) stb.
befolyásolhatják, ami az ellátási szerkezet mélyebb elemzését igényli. Vizsgálandó
ugyanakkor az is, hogy mi okozza az idõsekre fordított kiadások arányának a nyugateurópai országokhoz képesti alacsonyabb szintjét, és ez nem igazságossági problémára
utal-e.
Az egyes személyekre jutó kimagasló kiadási értékek a szolidaritás alapú
társadalombiztosításból fakadnak, az egyes betegségekkel járó kimagasló költségterhek
kockázatközösség általi viselésének, nem pedig igazságossági problémának a
megnyilvánulásai.

Megbeszélés
Az indikátor esetében az egyes kasszák korcsoportonkénti, nemenkénti, illetve megye
szerinti bontása is megadható további, mélyebb elemzési céllal. Jelen esetben
nagyságrendileg kívántuk érzékeltetni az egészségbiztosító természetbeni kiadásait.

Az egy fõre jutó átlagos érték a vizsgált idõszakban 130 ezer forint körül mozog. Az
egy fõre jutó kiadás abszolút értéke mindkét nem esetében növekvõ tendenciájú, 2015re 8,6 százalékkal haladta meg a 2013. évi értéket, ugyanakkor a férfiak esetében a
kiadás összege és növekedési üteme a születéskor és az élet végén magasabb, mint
a nõk esetében. A 15-54 év közötti nõkre ugyanakkor többet fordítunk, mint a hasonló
korú férfiakra, amelyet az esetükben a szüléssel és gyermekvállalással kapcsolatos
kiadások, illetve esetleg nagyobb egészségtudatosság és fejlettebb egészségmagatartás
is magyarázhat.
A regionális eloszlásból úgy tûnik, hogy a magasabb progresszivitási szintû
intézményekkel rendelkezõ megyék kiadásai magasabbak. Közép-Magyarország régió
mindössze átlagos értékei pedig arra utalhatnak, hogy itt a magánellátás is szerepet
játszik a fizetõképes lakosság szükségleteinek kielégítésében.
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A nemzetközi trendeknek megfelelõen a születés körüli értékek magasabbak, majd
csökkennek (4-25 év közötti korosztály), végül a korral egyre növekszenek. A növekedés
üteme nemzetközi összehasonlításban nem túl nagy (az idõsekre fordított kiadás az
átlaghoz képest alig négyszeres). A kiadási görbe értéke viszont az idõskorúakra (80
év fölöttiek) fordított átlagos kiadások esetében csökken. Ezt a jelenséget láthatjuk a
volt keleti blokk egyes országaiban is, míg Nyugat-Európában a kor elõrehaladtával
folyamatosan növekednek a kiadások.
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10 000 lakosra jutó engedélyezett fekvõbeteg-szakellátási
ágyszám, GY6
Összefoglaló
Hazánkban a fekvõbeteg-ellátásért felelõs szolgáltatók a vizsgálati idõszakban (20132015 között) nagyjából hetvenezer ágyat tartottak fent.
2015-ben a 10 000 lakosra jutó engedélyezett aktív ágyszám országos átlaga 44,2,
a közfinanszírozott aktív ágyszám 42,9 volt. A legmagasabb aktív ágyszám KözépMagyarországon (az országos átlag 104,3 százaléka), a legalacsonyabb pedig
Nyugat- és Közép-Dunántúlon (az országos átlag 88, illetve 87 százaléka) volt.
Ugyanebben az idõszakban a 10 000 lakosra jutó krónikus ágyszám országos átlaga
28,7, a közfinanszírozott krónikus ágyaké 28,0 volt. A legmagasabb értéket a dunántúli
régiók érték el (legmagasabb Nyugat-Dunántúlon volt, az országos átlag 124,4
százalékával), a legalacsonyabb ágyszámokat pedig a két alföldi régió produkálta
(legalacsonyabb Észak-Alföldön volt, az országos átlag 73,9 százalékával).

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.

1
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A finanszírozási formákat tekintve dominál a közfinanszírozott ellátás: 2015-ben a
teljes fekvõbeteg-kapacitásból a magánfinanszírozású ágyak aránya csupán 2,6 százalék
volt. A közfinanszírozott fekvõbeteg-ellátás 10 000 fõre jutó ágyszámainak régiónkénti
megoszlása kiegyenlítettebb, mint a magánfinanszírozásúaké: legmagasabb DélDunántúlon, az országos átlag 109,4 százalékával, legalacsonyabb Észak-Alföldön,
az országos átlag 92 százalékával. A magánfinanszírozású fekvõbeteg-ellátás
kapacitásai fõként a nyugati országrészben, illetve Közép-Magyarországon
koncentrálódtak. Magánfinanszírozáson azt értjük, hogy az adott szolgáltatónak adott
ellátásra, illetve kapacitásra az egészségbiztosítóval (OEP) nincsen finanszírozási
szerzõdése.1

GY6.1. ábra: A közfinanszírozott ágyak 10 000 fõre jutó száma ellátási formák
szerinti bontásban (2013-2015)

GY6.2. táblázat: A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámai ellátási forma és régió szerinti
bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)
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GY6.1. táblázat: A fekvõbeteg-szakellátás 10 000 fõre jutó ágyszámai ellátási forma
és régió szerinti bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)

GY6.1. térkép: Az aktív fekvõbeteg-szakellátás 10 000 lakosra jutó ágyszámai megye
szerinti bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)
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GY6.2. térkép: A krónikus fekvõbeteg-szakellátás 10 000 lakosra jutó ágyszámai
megye szerinti bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az elemzés az engedélyezett fekvõbeteg ágyszámot mutatja be. Az adatbázisban
szerepel az összes szolgáltató, akár magán-, akár közfinanszírozásban van regisztrálva,
és ennél fogva szerepelnek benne a közremûködõ szolgáltatók is.
Köz- és magánfinanszírozás alatt az OEP-pel való szerzõdéses jogviszony meglétét,
illetve hiányát értjük, tehát az OEP-pel szerzõdött szolgáltató közfinanszírozott, míg
más esetben a szolgáltatás magánfinanszírozású. Utóbbi jelentheti, hogy a szolgáltatásért
a páciens közvetlenül fizet, vagy pedig a költségeket egészségpénztár/
magánfinanszírozású egészségbiztosító téríti meg, esetleg a munkáltató állja.
A nemzetközi összehasonlíthatóság kedvéért a fekvõbeteg-szakellátás aktív és krónikus,
pszichiátriai és nem pszichiátriai, illetve magán- és közfinanszírozott ágyakra bontva
kerül bemutatásra.

A fenti diagramról (GY6.2. ábra) leolvasható, hogy 2015-ben országosan a fekvõbeteg
szakellátásban az ellátás jellege alapján az aktív ágyak domináltak – 60,7 százalékos
aránnyal – a krónikus ágyakkal szemben. Finanszírozási forma szerint bontva a
közfinanszírozott ágyak (97,4 százalék) messze felülmúlták a magánfinanszírozású
ágyak számát. Szakma szerinti bontásban a pszichiátria nélkül vett ágyszám az összes
89,7 százalékát tette ki.
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GY6.2. ábra: A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámainak alakulása 2015-ben az ellátás
típusa, a finanszírozás jellege és szakma szerinti bontásban
(pszichiátria – nem pszichiátria)

2015-ben a fekvõbeteg-ellátásban használt ágyak 39,3 százaléka tartozott a krónikus
fekvõbeteg-ellátáshoz. Az elemzési idõszak alatt a krónikus ágyak számában minimális
csökkenés tapasztalható (2013-hoz képest mindösszesen egy százalék). 2015-ben az
összes aktív ágy 31,5 százaléka, az összes krónikus ágy 31,3 százaléka KözépMagyarországon összpontosult (GY6.2. táblázat). Ezen belül a viszonylag alacsony
Pest megyei kapacitásértékeket a fõvárosiakkal együtt érdemes szemlélni. Az
agglomerációban élõk vélhetõen nagy arányban vesznek igénybe ellátást a fõvárosi
intézményekben (ld. pl. az igénybevételt jelzõ, lakhely szerinti adatokat bemutató
GY3, GY4 és GY5 indikátorokat).
2015-ben a tízezer lakosra jutó aktív ágyak száma Közép-Magyarországon és a két
alföldi régióban haladta meg az országos átlagot (44,2 ágy/10 000 lakos), a megyék
között messze kimagaslik a fõváros kapacitása (68,0 aktív ágy/10 000 lakos). Nyugatés Közép-Dunántúlon jóval az országos átlag alatt volt az aktív ágyszám – annak
rendre 88, illetve 87 százaléka – a többi régióban viszont az átlaghoz közeli értékek
voltak megfigyelhetõk (ld. GY6.1. táblázat).
A 10 000 lakosra jutó krónikus ágyakat tekintve jóval nagyobb regionális különbségek
találhatók. 2015-ben Nyugat-Dunántúl vezette a sort (35,7 ágy/10 000 lakos), amely
érték megközelíti a régió aktív ágyainak számát (38,9 ágy/10 000 lakos). KözépMagyarországon is országos átlag feletti volt a krónikus ágyak száma, ezzel szemben
az Alföldön jóval az országos átlag alatti, Észak-Magyarországon pedig az átlag
körüli érték volt látható. A legmagasabb adattal rendelkezõ régió (Nyugat-Dunántúl)
lakosságarányos ágyszáma 168,4 százaléka volt a legkevesebb ággyal rendelkezõ
régió (Észak-Alföld) értékének. A legmagasabb megyei érték Veszprém megyében
található (50,2) (GY6.2. térkép). A fenti adatok magukban foglalják a rehabilitációs
kapacitásokat is.
2015-ben az összes fekvõbeteg ágyszám 12 százalékát a pszichiátriai ágyak tették
ki. Közép-Magyarország mellett Észak-Alföldön és Közép-Dunántúlon az átlagosnál
magasabbak voltak a pszichiátriai ágyszámok, Dél-Dunántúlon pedig a legalacsonyabbak
(ld. GY6.3-4. táblázat).
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GY6.3. táblázat: A fekvõbeteg szakellátás pszichiátriai és nem pszichiátriai ágyszámai,
10 000 lakosra vetítve, régiós bontásban (2015)
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GY6.4. táblázat: A fekvõbeteg-szakellátás pszichiátriai és nem pszichiátriai ágyszámai,
régió szerinti bontásban (2015)

A 10 000 lakosra jutó pszichiátriai ágyak száma 2015-ben Közép- és Nyugat-Dunántúlon
haladta meg jelentõs mértékben az országos átlagot (annak rendre 127, illetve 109
százalékát elérõ értékkel), ezzel szemben átlag alatti értékeket találunk a Dél-Alföldön
(81 százalék) és a Dél-Dunántúlon (93 százalék) (GY6.4. táblázat).
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GY6.5. táblázat: A fekvõbeteg szakellátás pszichiátriai és nem pszichiátriai ágyszámai,
10 000 lakosra vetítve, megye szerinti bontásban (2015)

A 10 000 lakosra jutó általános (pszichiátria nélküli) fekvõbeteg-ellátásban használt
ágyakat figyelembe véve erõs Budapest-dominancia rajzolódik ki (az országos átlag
153,9 százaléka), míg a fõvárost övezõ Pest megyében a legkisebb ennek a mutatónak
az értéke (az országos átlag mindössze 33,2 százaléka). Feltételezhetõ, hogy a Pest
megyeiek jó részét fõvárosi kórházakban látták el. Budapest mellett Baranya megyében
volt magas ez a mutató (az országos átlag 134,9 százaléka), miközben a lakosság
arányához képest ez a megye a legkevesebb pszichiátriai ággyal rendelkezett (GY6.5.
táblázat).
Az erõs regionális különbségek a pszichiátriai ágyak esetében is jellemzõek, ha a
megyei bontást vizsgáljuk. Érdekes módon a 10 000 lakosra jutó pszichiátriai ágyak
száma a Közép-Dunántúl régió két megyéje (Fejér, Veszprém) mellett Nógrád megyében
is magas (az országos átlag 139,7 százaléka).
A 10 000 lakosra vetített legalacsonyabb pszichiátriai ágyszám Baranya megyében
volt (az országos átlag kétharmada), emellett Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében
is igen alacsony volt az ágyak száma (az országos átlag rendre 67,9 és 74,4 százaléka).
Budapesten ez a mutató az országos átlag 119,2 százalékán állt.
GY6.6. táblázat: Fekvõbeteg-szakellátási ágyszám finanszírozási forma és régió szerinti
bontásban (2013-2015)
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GY6.7. táblázat: 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-szakellátási ágyszám finanszírozási
forma szerint, régiós bontásban (2013-2015)
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GY6.8. táblázat: 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-szakellátási ágyszám finanszírozási
forma és megye szerinti bontásban (2015)

Ezzel ellentétben sokkal jelentõsebb területi különbség áll fenn a magánfinanszírozású
fekvõbeteg-szakellátás 10 000 lakosra jutó ágyszámaiban. 2015-ben a nyugati régiók
Dél-Dunántúl kivételével az országos átlag felett (Nyugat-Dunántúl: 121 százalék,
Közép-Dunántúl: 179 százalék), a keleti régiók az Észak-Alföld kivételével pedig az
országos átlag alatt voltak (Dél-Alföld: 53 százalék, Észak-Magyarország 21 százalék)
(GY6.7. táblázat). A megyei sorrendben elsõ Zala megye (5 magánfinanszírozású
ágy/10 000 lakos), Hajdú-Bihar (4,2 ágy/10 000 lakos) és Budapest (3,5 ágy/10
000 lakos). Ellenben egyáltalán nincsen magánfinanszírozású kapacitás Bács-Kiskun,
Békés és Tolna megyében (GY6.8. táblázat).
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A 10 000 lakosra esõ fekvõbeteg-kapacitás 2015-ben finanszírozási forma szerint
igen jelentõs regionális eltéréseket mutatott. A közfinanszírozott kapacitás messze
kiemelkedõ Budapesten (106 ágy/10 000 lakos), Baranya (90,9 ágy/10 000 lakos),
illetve Veszprém megyében (83,9 ágy/10 000 lakos). Az elemzési idõszak alatt (20132015) a közfinanszírozott fekvõbeteg-ellátás ágyszámaiban csekély változás történt,
így a korábban felvázolt területi különbség nem változott (GY6.8. táblázat).

További bontások
Szakma szerinti bontásban legtöbb közfinanszírozott fekvõbeteg-ágyszáma az elemzési
idõszak alatt a belgyógyászatnak, a sebészetnek, a traumatológiának és a pszichiátriának
volt. Jelentõs változás nem történt a szakmák között. Minimális (15 körüli) ágyszámmal
rendelkeztek olyan speciális szakmák, mint pl. az AIDS-betegek ellátása, trópusi
betegségek ellátása, fejlõdésneurológia, gyermek plasztikai sebészet,
gyermekszívsebészet stb (GY6.3. ábra).
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GY6.3. ábra: A közfinanszírozott ellátásban a legnagyobb ágyszámmal rendelkezõ
szakmák, ágyszám szerint növekvõ sorrendben (2013-2015)
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A magánszolgáltatást nyújtók ágyszám szerinti listájának elsõ helyein nagy, elsõsorban
közfinanszírozott intézmények, illetve egyetemek állnak. A 15 legnagyobb ágyszámú
ellátó csoportjában jelen levõ kórházak közül 2015-ben egyetlen olyan volt, amely
nem rendelkezett közfinanszírozott ágyakkal.
A magánfinanszírozású szolgáltatóknál a szakmákat illetõen leginkább a szülészetnõgyógyászat, a sebészet, a plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet, a neonatológia
és az ortopédia képviseltette magát.
GY6.4. ábra: Magán- és közfinanszírozott fekvõbeteg-szakellátást biztosító szolgáltatók
száma (2015)
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2015-ben összesen 142 intézmény végzett közfinanszírozott ellátást, míg 79 mûködött
magánfinanszírozásban (GY6.4. ábra). A szolgáltatói körbõl összesen kilencvenkilenc
szolgáltató nyújtott kizárólag közfinanszírozású fekvõbeteg-szakellátást, 43
szolgáltatónak volt köz- és magánfinanszírozott ágya is. Az országban 36 olyan
szolgáltató volt, amely kizárólag magánfinanszírozású kapacitással rendelkezett.
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Nemzetközi összehasonlítás
GY6.5. ábra: 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-ágyszámok hosszú távú változása
hazánkban és a környezõ országokban (2000-2013)

2007. április 1-jén lépett hatályba az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény, amelynek eredményeképpen jelentõs fekvõbeteg-ágyszám
csökkenés történt. 2007-ben a 10 000 lakosra vetített ágyszám 80-ról 72-re esett
vissza.
A 2012-es struktúraátalakítás után 2013-2015 között az ágyszámok alig változtak.
2013-ban a visegrádi országok közül – a korábbi években bekövetkezett jelentõs
ágyszám-csökkentés után is – nálunk volt a legmagasabb a lakosságarányos fekvõbeteg
kapacitás.
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A 2000-es évek elején hazánk fekvõbeteg-kapacitása a környezõ országokhoz képest
magasnak volt tekinthetõ – egyedül Németországban volt több ágy 10 000 lakosra
vetítve.

A 2000 és 2013 közötti idõszakot figyelembe véve 10 000 lakosra vetítve Szlovákiában
26,3 százalékkal, Szlovéniában 15,7 százalékkal, Csehországban 17,2 százalékkal,
Németországban 9,2 százalékkal, Ausztriában 3,8 százalékkal, Magyarországon
13,7 százalékkal csökkent a fekvõbeteg-kapacitás. Egyedül Lengyelországban stagnált
az ágyszám (GY6.5. ábra).
Az összes ágyszámhoz hasonlóan a környezõ országokban a 10 000 lakosra jutó
aktív ágyszám is folyamatos csökkenésen esett át, ám a csökkenés mértéke a volt keleti
blokk vizsgált országaiban nagyobb mértékû. Ezek közül is kiemelkedik Magyarország,
ahol az aktív ágyak száma a legnagyobb mértékben (30,6 százalékkal) csökkent. A
2013-as ágyszámok a 2000-es ágyszámokhoz képest Csehországban 23,9 százalékkal,
Szlovákiában 23,2 százalékkal, Szlovéniában 19,5 százalékkal, Lengyelországban
16,5 százalékkal, Ausztriában 13,3 százalékkal, Németországban 11,7 százalékkal
alacsonyabbak (GY6.5. ábra).
Az összehasonlítás alapjául szolgáló országok közül a legdrasztikusabb visszaesés
hazánkban következett be, az említett 2007-es intézkedéssorozattal. Ezen egy év alatt
25 százalékkal csökkent az aktív ágyak száma. A csökkenés részben krónikus kapacitássá
történõ átalakítással valósult meg, a krónikus ágyak száma 10 000 lakosra vetítve
ugyanezekben az években 24 ágyról (2006), 30 ágyra (2007) emelkedett.
2000-ben az aktív fekvõbeteg-ágyak száma Magyarországon hasonló volt a környezõ
országokéhoz, 2013-ra viszont – az erõteljes visszaesés következtében – Szlovéniát
követõen nálunk volt a legkisebb 10 000 lakosra vetített aktív fekvõbeteg-kapacitás.
Limitációk
Az ellátásban közremûködõk a nyilvántartásban zavaró elemként jelennek meg, mert
õk valójában más – akár köz-, akár magánfinanszírozott – ellátók munkájához járulnak
hozzá, a nyilvántartott kapacitások így, a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan, a
valóban elérhetõ ágyszámnál magasabb értéket mutathatnak. Ezt a hibát 2015-re
vonatkozóan az OTH adattisztítási tevékenysége jelentõs részben kiküszöbölte.
Az értékelést befolyásolhatja továbbá, hogy bizonyos piaci szegmensek nem kizárólag
a magyar lakosság, hanem esetlegesen a külföldiek ellátására szakosodtak, erre lehet
példa tipikusan a plasztikai sebészeti kapacitás is.

A 10 000 lakosra jutó közfinanszírozott ágyak megyei szinten vett számában a relatív
szórás jelentõs (0,21); a fõváros közelsége miatt különleges helyzetben lévõ Pest
megye nélkül azonban alacsonyabb (0,15). Ahogy pedig azt az esetszámokról szóló
GY4 indikátor bemutatja, az igénybevételben földrajzi viszonyai ennél kiegyenlítettebbek.
Az aktív és a krónikus ágykapacitás jelentõsen eltérõ földrajzi szerkezete azonban
arra enged következtetni, hogy részletesebb – pl. szakmaspecifikus – elemzés akár
jelentõs aránytalanságokat is feltárhat.
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Igazságosság

Megbeszélés
2015-ben a 10 000 lakosra jutó aktív ágyszám országos átlaga 44,2, a krónikus
ágyaké pedig 28,7 volt. A két ellátási forma területi eloszlásában igen jelentõs különbségek
figyelhetõk meg. Miközben az aktív ágyaknál a legmagasabb ágyszám KözépMagyarországon, a legalacsonyabb pedig Nyugat- és Közép-Dunántúlon volt, addig
a krónikus ágyaknál a legmagasabb értéket a dunántúli régiók érték el, a legalacsonyabb
ágyszámokat pedig a két alföldi régió mutatta. Az eltérések további, elsõsorban
szakmánkénti elemzése, illetve a krónikus, ápolási és rehabilitációs ágyszámok
szétválasztása, fontos kérdéseket tisztázhatna a hozzáférés egyenlõtlenségei tekintetében.
A finanszírozási formákat tekintve a fekvõbeteg-ellátásban a közfinanszírozott kapacitások
túlnyomó többségben vannak. 2015-ben a teljes fekvõbeteg-kapacitásból a
magánfinanszírozású ágyak aránya csupán 2,6 százalék volt. A közfinanszírozott
fekvõbeteg-ellátás ágyszámainak régiónkénti megoszlása kiegyenlítettebb, mint a
magánfinanszírozásúaké. A magánfinanszírozású fekvõbeteg-ellátás kapacitásai fõként
a nyugati országrészben, illetve Közép-Magyarországon koncentrálódnak.
Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy 2000 és 2013 között a környezõ
országokhoz hasonlóan Magyarországon is jelentõsen csökkent a fekvõbetegszakellátásban lévõ ágyak száma: 10 000 lakosra 2000-ben 81,6 darab ágy, 2013ban már csak 70,4 darab ágy jutott.

Struktúra, elérés

2013-ban a visegrádi országok közül még így is nálunk volt a legmagasabb az
ágyszám, amit – tekintettel arra, hogy a visegrádi országokkal történõ összehasonlításban
az aktív ágyszám viszont nálunk a legalacsonyabb – úgy lehet értelmezni, hogy a
fekvõbeteg-ágystruktúrában nálunk nagyobb a krónikus ágyak szerepe.
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10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám a járóbetegszakellátásban, GY7
Összefoglaló
Magyarországon a járóbeteg szakellátás - a képalkotó diagnosztikai (külön indikátor)
és fogászati kapacitás nélkül – heti szinten közel hatszáznegyvenezer óra engedélyezett
kapacitással bír.2
Az ország lakosságát ellátó ambuláns egészségügyi rendszer finanszírozási forma
szerint két részre osztható: a közfinanszírozású (OEP által fizetett) és magánfinanszírozású
rendszerre. Magánfinanszírozáson azt értjük, hogy az adott szolgáltatónak adott
ellátásra, illetve kapacitásra az egészségbiztosítóval (OEP) nincsen finanszírozási
szerzõdése.3
Figyelemreméltó, hogy az OTH adatai szerint a járóbeteg-ellátásban a
magánfinanszírozású kapacitás közel 10 százalékkal haladja meg a közfinanszírozású
ellátásét. A vizsgált idõszakban a közfinanszírozott óraszámok minimális növekedést
mutatnak, a magánfinanszírozású ellátók kapacitásai csökkentek.
Budapest túlsúlya érzõdik minden járóbeteg-szakma tekintetében. A közfinanszírozott
kapacitás a fõvárosban kétszerese az országos átlagnak, a magánellátásban pedig
a két és félszerese, habár Budapest vizsgálatakor az alacsonyabb Pest megyei
kapacitásokat is figyelembe kell venni. Az egyetemi városok megyéiben, illetve a
fejlett nyugat-magyarországi területeken magasabbak a magánpraxisok óraszámai,
az elmaradottabb kelet-magyarországi megyékben pedig a közfinanszírozott rendelések
a dominánsak.

A közfinanszírozott formában (OEP rendelések), illetve magánfinanszírozottan mûködõ rendelések
(magánpraxisok) óraszáma összeadva adja ezt a számot. Nem kizárt, hogy a magánkapacitások részben
a közellátás közremûködõiként, kvázi ’alvállalkozóiként” is mûködnek, ebben az esetben a tényleges
összkapacitás kisebb, mint a fent megjelölt.

2

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.

3
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A szakmánkénti bontást vizsgálva elmondható, hogy a közfinanszírozott ellátórendszer
jóval differenciáltabb, több szakmában nyújt ellátást, míg a magánfinanszírozású
ellátórendszer kevesebb szakmában koncentrálódik. Bizonyos szakmák viszont kizárólag
magánfinanszírozásban érhetõek el; ezek közül kiemelkedik a „kiegészítõ gyógyászati
tevékenységek” alternatív gyógymódokat nyújtó szakmája, amely közel heti 38 ezer
órás kapacitással (ami az összes magánfinanszírozott kapacitás 6 százaléka) várja a
betegeket. Bár közfinanszírozásban is elérhetõ, jelentõs a szerepe magánfinanszírozásban
a fizioterápiának, a fogászatnak és a szemészetnek, de tipikusan magánfinanszírozású
a plasztikai és égéssebészet, illetve a betegápolás is.

A fenti kapacitásadatokról leválasztott fogászati ellátást heti közel 70 ezer óra kapacitással
nyújtják a szolgáltatók, amelyek dominánsan magánfinanszírozásban mûködnek. A
közfinanszírozott szolgáltatók az összes kapacitásnak csupán egyhatodát nyújtják. A
magánszolgáltatók ráadásul a vizsgálati idõszakban 5 ezer órával növelték
kapacitásaikat. A területi elosztást szemlélve megállapítható, hogy a nyugati megyékben,
illetve Budapesten kiugróan magas a magánkapacitás.
GY7.1. ábra: 10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám a járóbeteg-szakellátásban,
finanszírozási forma szerint (2013-2015)
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GY7.2. ábra: Összes óraszám a járóbeteg-szakellátásban, finanszírozási forma szerint
(2013-2015)
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GY7.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti óraszám a járóbetegszakellátásban finanszírozási formák szerint, regionális bontásban (2013-2015)
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GY7.1. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti közfinanszírozott óraszám a
járóbeteg-szakellátásban megyei bontásban (2013-2015)
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GY7.2. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti magánfinanszírozott óraszám a
járóbeteg-szakellátásban megyei bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

Az országos szintû óraszámok bizonyos szakmáktól eltekintve kerültek összesítésre,
mert azok külön elemzés részét képezik. Ezek alapján az országos összesben nincs
benne a fogászati ellátás, amelyet külön mutatunk be, illetve a képalkotó diagnosztikai
kapacitások (nagyértékû képalkotó diagnosztika, röntgendiagnosztika és ultrahangdiagnosztika, valamint nukleáris medicina), melyet a GY8 indikátor elemez.
Köz- és magánfinanszírozás alatt az OEP-pel való szerzõdéses jogviszony meglétét,
illetve hiányát értjük, tehát az OEP-pel szerzõdött szolgáltató közfinanszírozott, míg
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A járóbeteg-szakellátás heti óraszámainak vizsgálata során a szakorvosi és nem
szakorvosi óraszámok között nem tettünk különbséget, együtt kezeltük azokat. Az
adatok forrása az Országos Tisztifõorvosi Hivatala által mûködtetett közhiteles mûködési
engedély (eGen), illetve kapacitásnyilvántartása. Jogszabályi alapjuk a 2/2004. (XI.
17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl (eGen), illetve a 337/
2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról (kapacitásnyilvántartás).

más esetben a szolgáltatás magánfinanszírozású. Ez jelentheti, hogy a szolgáltatásért
a páciens közvetlenül fizet, vagy pedig a költségeket egészségpénztár/
magánfinanszírozású egészségbiztosító téríti meg, esetleg a munkáltató állja.4
Az GY7.1-2. ábrákon látható, hogy Magyarországon a magánfinanszírozású járóbetegszakellátás engedélyezett óraszámai mintegy 10 százalékkal magasabbak a
közfinanszírozott órák számánál. A vizsgált idõszakban a magánpraxisok heti rendelési
óraszámai 359 ezerrõl 338 ezerre csökkentek, a közfinanszírozott óraszámok pedig
301 ezerrõl 303 ezerre emelkedtek.
Megfigyelhetõ, hogy a gazdasági és társadalmi teljesítmény, valamint a területi
elhelyezkedés jelentõs hatással van a járóbeteg-szakellátás teljesítményére. Ezt támasztja
alá egyes területeken a magánkapacitás aránya a közfinanszírozott kapacitáshoz
képest, amelyet a GY7.3. táblázat és a GY7.3. ábra szemléltet.

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.

4
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GY7.3. ábra: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti járóbeteg-szakellátási óraszámok
régiónként, magán- és közfinanszírozott forma szerinti bontásban (2015)

Struktúra, elérés

GY7.2. táblázat: Engedélyezett heti óraszám a járóbeteg-szakellátásban finanszírozási
formák szerint, megyei bontásban (2013-2015)
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Budapest kapacitása messze a legkiemelkedõbb az egész országban (kétszerese az
országos átlagnak), ami köszönhetõ Budapest fõvárosi szerepkörének és az országos
átlagot meghaladó infrastrukturális ellátottságának. A magánfinanszírozású járóbetegellátási óraszám is a fõvárosban a legnagyobb, közel két és félszerese az országos
átlagértéknek. A fõvárosban található kapacitásokat ugyanakkor a Pest megyei, viszonylag
alacsony kapacitásértékkel összefüggésben érdemes vizsgálni. Az agglomerációban
élõk vélhetõen nagy arányban vesznek igénybe ellátást a fõvárosi intézményekben
(ld. pl. az igénybevételt jelzõ, lakhely szerinti adatokat bemutató GY3, GY4 és GY5
indikátorokat.)
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GY7.3. táblázat: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti óraszám a járóbetegszakellátásban finanszírozási formák szerint, megyei bontásban (2013-2015)

Erõs ellentét érzõdik az ország keleti és nyugati régióiban található megyék értékei
között. A keleti régiókban érzékelhetõen alacsonyabb a magánpraxisok kapacitása,
míg a nyugati régiókban a magánpraxisok óraszáma meghaladja a közfinanszírozott
kapacitást. Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legfeltûnõbb a
közfinanszírozott ellátórendszer dominanciája, hiszen itt messze országos átlag alatt
marad a tízezer lakosra jutó magánkapacitás: Nógrádban az ötöde, Borsodban
pedig a harmada annak.
További bontások
Fontosnak tartjuk kiemelni a szakmák közül a fogászati ellátást, mivel országos szinten
a magánpraxisok rendelési óraszáma többszörösen meghaladja a közfinanszírozott
óraszámokat.
GY7.4. táblázat: Engedélyezett óraszám a fogászati szakellátásban finanszírozási
formák szerint (2013-2015)

Struktúra, elérés

GY7.4. ábra: A 10 000 lakosra jutó magán- és közfinanszírozott óraszámok aránya a
fogászati és az összes többi szakellátásban (2013-2015)
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GY7.5. ábra: 10 000 lakosra jutó magán- és közfinanszírozott óraszámok aránya a
fogászati szakellátásban (2015)

A GY7.5. ábrán a 10 000 lakosra vetített magán- és közfinanszírozott fogászati
óraszámok arányait láthatjuk, megyénként csökkenõ sorrendben. Gyõr-Moson-Sopron
megyében egyedülállóan magas a fogászati magánpraxisok rendelési óraszáma.
Békés, Veszprém, Baranya és Nógrád azok a megyék, ahol a közfinanszírozott fogászati
órák száma magasabb vagy közel azonos, mint a magánpraxisok óraszáma.
A GY7.6. ábra a legnagyobb közfinanszírozott, a GY7.7. ábra pedig a legnagyobb
magánfinanszírozott járóbeteg-kapacitással jellemezhetõ szakmaterületeket mutatja
be.
A tíz legnagyobb szakmaterület az összes közfinanszírozott kapacitás kétharmadát
adja (a csak ezeket tartalmazó Herfindahl-Hirschman index értéke 0,05).

Ez egy összetett szakmai terület, amelybe beletartozik a gyógytorna mellett a fizikoterápia, hidroterápia,
elektroterápia, stb. is. (Ld. 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és mûködési
engedélyük nyilvántartásáról, 57-es kezdetû szakmakódok)

5

A pszichiátriai szakmaterület az OEP nyilvántartásai szerint heti kb. 10 ezer óra kapacitással rendelkezik.
Az itt szereplõ magasabb érték elsõdleges oka, hogy az OEP-pel ellentétben az engedélyezési adatbázis
nem választja külön a pszichiátriai szakrendelõket és szakambulanciákat a pszichiátriai gondozóktól.

6
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Szakmák szerint vizsgálva elmondható, hogy a legmagasabb kapacitással a fizioterápia5
szakmaterület rendelkezik, ezt követi sorrendben a belgyógyászat, pszichiátria6,
laboratóriumi diagnosztikai, reumatológia, szülészet, szemészet, sebészet,
gyerekgyógyászat és ortopédia.

Struktúra, elérés

GY7.6. ábra: A tíz legnagyobb közfinanszírozott óraszámú szakmacsoport kapacitása
az összes többi szakma közfinanszírozott óraszáma mellett (2013-2015)
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GY7.7. ábra: A tíz legnagyobb magánfinanszírozású rendelési óraszámú
szakmacsoport az összes többi szakma magánfinanszírozású rendelési óraszáma
mellett (2013-2015)

A fizioterápia (gyógymasszázzsal együtt) a magánellátásban is messze a legnagyobb
kapacitású szakma, ennek az egy szakmaterületnek a kapacitása nagyobb a tíz
legnagyobb szakmaterületen kívül esõ összes szakma óraszámánál. A további szakmák
sorrendje viszont némileg eltér a közfinanszírozott sorrendtõl, mert jóval jelentõsebb
szerepet kap a szemészet, amelynél – a fizioterápiához és fogászathoz hasonlóan –
nagyobb a magánellátók kapacitása, mint a közfinanszírozott kapacitás. Kiemelendõ
az is, hogy közel heti 40 ezer órában mûködik az ún. „kiegészítõ gyógyászati
470
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A magánfinanszírozású ellátás esetében a legnagyobb tíz szakmaterület az összes
kapacitás háromnegyedét adja (a csak ezeket tartalmazó Herfindahl-Hirschman index értéke 0,09), tehát a magánkapacitások erõteljesebben koncentrálódnak bizonyos
szakmák köré (GY7.7. ábra).

tevékenység”, amely – kizárólag magánfinanszírozásban – alternatív gyógymódokat
kínál az betegek számára. Kizárólag magánfinanszírozásban mûködik – jelentõs
óraszámmal – az önálló betegápolási (heti 18 ezer óra), illetve dietetikai szakma is
(utóbbi heti 2 600 órával). 7
A vizsgált idõszakban a tíz legnagyobb „magánszakma” mindegyikében csökkent az
óraszám, viszont a kisebb szakmák közül jelentõsen emelkedett a plasztikai és
égéssebészet (42 százalékos növekedés), a repülõorvostan (24 százalékos növekedés),
a dietetika (15 százalékos növekedés), valamint a speciális terápia és a transzfúziológiai
és véradó szolgálat8 (12 százalékos növekedés) esetében.
Összesen hat olyan szakmacsoport van, amelyek mind a közfinanszírozott, mind pedig
a magánpraxisok rendelési óraszámaiban a tíz legmagasabb érték valamelyikével
rendelkeznek. A 2015-ös adatok alapján ezek a szemészet, a fizioterápia, a
belgyógyászat, a sebészet, a szülészet-nõgyógyászat, valamint a pszichiátria (ld.
GY7.8. ábra).
A szemészet és a fizioterápiás ellátások terén kiemelendõ, hogy itt a magánfinanszírozású
óraszámok messze meghaladják a közfinanszírozott óraszámokat.

Vita tárgyát képezheti, hogy a betegápolás, illetve a dietetikai szakma mennyiben része a járóbeteg
szakellátásnak. Az OTH-val történt egyeztetés után ezeket a szakmákat – az adatbázis egységességére
való tekintettel – megtartottuk jelen elemzés tárgyaként.

7

A transzfúziológiai és véradó szolgálat esetében gyanítható, hogy a kapacitások többségét a közfinanszírozott
ellátás magán-közremûködõi teszik ki.

8
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GY7.8. ábra: A tíz legnagyobb magán- és közfinanszírozott óraszámú szakmacsoport
közös szakmái (2015)

Limitációk
Az elemzést befolyásolja az adatbázisok hozzáférhetõsége, összehasonlíthatósága
és minõsége. Az ellátásban közremûködõk a nyilvántartásban zavaró elemként jelennek
meg, mert õk valójában más – akár köz-, akár magánfinanszírozott – ellátók munkájához
járulnak hozzá, a nyilvántartott kapacitások így a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan
a valóban elérhetõ rendelési idõnél magasabb értéket mutathatnak. Ezt a hibát 2015re vonatkozóan az OTH adattisztítási tevékenysége jelentõs részben kiküszöbölte.
Az értékelést befolyásolhatja továbbá, hogy bizonyos piaci szegmensek nem kizárólag
a magyar lakosság, hanem esetlegesen külföldiek ellátására is szakosodtak, erre
lehet példa tipikusan a fogászati ellátás vagy a plasztikai sebészeti kapacitás is. A
magánfinanszírozású ellátás tulajdonképpeni tevékenységérõl nem rendelkezünk
adatokkal.

Igazságosság
Az ország területén – különösen a magánellátási óraszámokban – megfigyelhetõ
különbségek egyedi szempontokat vetnek fel, így problémás lehet bizonyos szakmák
kapacitásainak területi egyenlõtlensége is, illetve az, hogy a gazdaságilag fejlettebb
területeken a magánellátás jelentõs szerepet kaphat.

Megbeszélés
Magyarországon a járóbeteg-szakellátás heti szinten közel hatszáznegyvenezer
engedélyezett órával bír.
Az ország lakosságát ellátó ambuláns egészségügyi rendszer finanszírozási forma
szerint két részre osztható: a közfinanszírozású (OEP által fizetett) és magánfinanszírozású
rendszerre. Figyelemreméltó, hogy a járóbeteg-ellátásban a magánfinanszírozású
engedélyezett kapacitás aránya közel 10 százalékkal haladja meg a közfinanszírozású
ellátásét. A vizsgált idõszakban a közfinanszírozott óraszámok minimális növekedést
mutatnak, a magánellátók kapacitásai csökkentek.

A szakmánkénti bontást vizsgálva elmondható, hogy a közfinanszírozott ellátórendszer
jóval differenciáltabb, több szakmában nyújt ellátást, míg a magánfinanszírozású
ellátórendszer kevesebb szakmában koncentrálódik. Bizonyos szakmák kizárólag
magánfinanszírozásban érhetõk el, ezek közül kiemelendõ pl. a „kiegészítõ gyógyászati
tevékenységek” alternatív gyógymódokat nyújtó szakmája, amely közel heti 38 ezer
órás kapacitással (tehát az összes kapacitás hat százalékával) várja a betegeket.
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Budapest túlsúlya érzõdik minden járóbeteg-szakma tekintetében. A közfinanszírozott
kapacitás a fõvárosban kétszerese az országos átlagnak, a magánellátásban pedig
a két és félszerese. Az egyetemi városok megyéiben, illetve a fejlett nyugat-magyarországi
területeken magasabbak a magánpraxisok óraszámai, az elmaradottabb keletmagyarországi megyékben pedig a közfinanszírozott rendelések a dominánsak.

Bár közfinanszírozásban is elérhetõ, jelentõs a szerepe magánfinanszírozásban a
fizioterápiának, a fogászatnak és a szemészetnek, de tipikusan magánfinanszírozású
a plasztikai és égéssebészet, illetve a betegápolás is. Úgy tûnik, hogy ez utóbbi két
szakma egyre bõvíti kapacitásait.

Struktúra, elérés

A fogászati ellátást közel heti 70 ezer óra kapacitással nyújtják a szolgáltatók, amelyek
dominánsan magánfinanszírozásban mûködnek, a közfinanszírozott szolgáltatók az
összes kapacitásnak csupán egyhatodát teszik ki. A fogászati ellátásban még ezen túl
is egyre erõsebb a magánszolgáltatók szerepe, õk a vizsgálati idõszakban ötezer
órával növelték kapacitásaikat. A területi elosztást szemlélve megállapítható, hogy a
nyugati megyékben, illetve Budapesten kiugróan magas a magánkapacitás.
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Képalkotó diagnosztikai eszközök 10 000 lakosra jutó, heti
engedélyezett óraszáma (CT/MRI), GY8
Összefoglaló
Magyarországon a vizsgált idõszakban a képalkotó diagnosztikai kapacitás heti
óraszáma 60 ezer körül mozgott, amelynek kb. kétharmada közfinanszírozott volt,
egyharmada pedig magánfinanszírozásban üzemelt.9 A viszonylag kevés
közfinanszírozott szolgáltató magas óraszámmal bír, míg a magánfinanszírozásban
résztvevõ szolgáltatók kisebb kapacitással mûködnek. Magánfinanszírozáson azt értjük,
hogy az adott szolgáltatónak adott ellátásra, illetve kapacitásra az egészségbiztosítóval
(OEP) nincsen finanszírozási szerzõdése.10
A képalkotó óraszámok oroszlánrészét az ultrahang adja (41 százalék), ezt követi a
röntgendiagnosztika (36 százalék), majd a komputertomográfia (továbbiakban CT)
(11 százalék), mágneses rezonancia vizsgálat (továbbiakban MRI) (7 százalék) és a
nukleáris medicina (5 százalék).
A nagy értékû képalkotó kapacitások közül a CT heti 6 500, az MRI pedig heti 4 000
óra körül mûködik. A nagy értékû (CT, MRI) szolgáltatók területi elrendezését vizsgálva
elmondható, hogy a tízezer lakosra vetített országos átlagkapacitás több mint kétszeresét
találjuk a fõvárosban. Budapesten kiemelkedõen magasak az óraszámok a magánés közfinanszírozott ellátásban egyaránt. A CT-kapacitás területi bontását szemlélve
kiemelkedik még Dél-Dunántúl (elsõsorban Baranya megye miatt) a közfinanszírozott
ellátásban, a magánfinanszírozású ellátásban pedig Közép-Dunántúl (Fejér megye
miatt) és Észak-Alföld (Hajdú-Bihar miatt).

A visegrádi országokkal történõ összehasonlításban még mindig jelentõs lemaradásaink
vannak. Kapacitásaink a szlovák, lengyel, illetve cseh kapacitásoknak körülbelül a
felét érik el.
A közfinanszírozott formában (OEP rendelések), illetve magánfinanszírozottan mûködõ rendelések
(magánpraxisok) óraszáma összeadva adja ki ezt a számot. Nem kizárt, hogy a magánkapacitások részben
a közellátás közremûködõiként, kvázi ’alvállalkozóiként” is mûködnek, ebben az esetben az összkapacitás
összességében kisebb, mint a fent megjelölt.

9

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.
10
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Az MRI-kapacitások tekintetében is érzékelhetõ Dél-Dunántúl kedvezõ helyzete,
köszönhetõen a pécsi egyetemi központ magas köz-, illetve magánfinanszírozott
kapacitásának. Mindkét nagy értékû mûszerekkel dolgozó szakma tekintetében alacsony
kapacitásúak az Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl régiók. A vizsgált idõszakban
a közfinanszírozott kapacitás olyan módon bõvült, hogy az idõszak végére Pest megye
kivételével (amely Budapest miatt sajátos helyzetben van) valamennyi megyében van
már közfinanszírozott MRI szolgáltató.

GY8.1. ábra: Képalkotó diagnosztikai szakmákra engedélyezett országos heti
óraszámok szakmánkénti bontásban (köz- és magánfinanszírozás együtt) (2013-2015)

A CT-kapacitásnál megfigyelhetõ csökkenés vélhetõen az adatbázis jellegébõl adódik. Korábbi években
ugyanis nem volt elkülönítve a közremûködõk kapacitása, így azok megtöbbszörözték a ténylegesen létezõ
kapacitást. A 2015-re bekövetkezett adattisztítás azonban ezeket jelentõs részben korrigálta, így erre az
évre megbízhatóbb adatok álltak elõ.

GY8.2. táblázat: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett óraszám MRI diagnosztikai
képalkotó mûszerekre finanszírozási formák szerint, régiós bontásban (2015)
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GY8.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett óraszám CT diagnosztikai
képalkotó mûszerekre finanszírozási formák szerint, régiós bontásban (2015)

GY8. 1. térkép: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett közfinanszírozott óraszám CT
diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.2. térkép: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett magánfinanszírozott óraszám CT
diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.3. térkép: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett óraszám CT diagnosztikai
képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.4. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett közfinanszírozott heti óraszám MRI
diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.5. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett magánfinanszírozott heti óraszám
MRI diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)

Struktúra, elérés

GY8.6. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti óraszám MRI diagnosztikai
képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az elemzés kiterjed az OTH adatbázisában szereplõ, mûködési engedéllyel rendelkezõ
valamennyi diagnosztikai szolgáltatóra, a definíciós adatlapon meghatározott
szakmacsoportokban. Köz- és magánfinanszírozás alatt az OEP-el való szerzõdéses
jogviszonyt értjük. A szolgáltató közfinanszírozott, ha van az OEP-el finanszírozási
szerzõdése, ennek hiányában viszont magánfinanszírozású szolgáltatónak tekintjük.

A képalkotó óraszámok oroszlánrészét az ultrahang adja (41 százalék), ezt követi a
röntgendiagnosztika (36 százalék), majd a CT (11 százalék), MRI (7 százalék) és a
nukleáris medicina (5 százalék). A finanszírozási forma szerinti bontásban azt láthatjuk,
hogy a közfinanszírozott ellátásban jelentõsebb a CT súlya (5 százalék a magán- és
13 százalék közfinanszírozásban). A magánfinanszírozású ellátásban a legnagyobb
arányt az ultrahang-szolgáltatás képviseli (62 százalék), míg a közellátásban a
röntgendiagnosztika rendelkezik a legnagyobb kapacitással (az összes óraszám 40
százaléka).
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GY8.2. ábra: Képalkotó diagnosztikai szakmákban az engedélyezett heti óraszámok
szakmák és finanszírozási forma szerint (2015)

GY8.3. ábra: Engedélyezett heti óraszámok képalkotó diagnosztikai mûszerekre
finanszírozási forma szerinti bontásban (2013-2015)

A GY8.3. számú ábra az öt képalkotó diagnosztikai szakmacsoport engedélyezett
heti óraszámait mutatja. A közfinanszírozott kapacitások a vizsgált idõszakban növekedtek
a nukleáris medicina, CT és MRI szakmákban, viszont csökkentek az ultrahang- és
röntgendiagnosztika szakmákban.

Struktúra, elérés

GY8.4. ábra: Engedélyezett heti óraszám CT és MRI diagnosztikai képalkotó
mûszerekre finanszírozási forma szerint (2013-2015)
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A GY8.4. számú ábrán látható adatok szerint Magyarországon a közfinanszírozott
CT és MRI heti óraszámok jelentõs mértékben meghaladják a magánfinanszírozott
órák számát. A közfinanszírozott kapacitás a CT-nél a teljes óraszám 87 százalékát,
az MRI-nél pedig annak 74 százalékát adja.
A CT-szolgáltatók körében összesen 54 olyan intézmény van, ahol kizárólag
közfinanszírozott órákra szerzõdtek 2015-ben. Összesen 25 szolgáltató van, amelyek
esetében kizárólag magánfinanszírozásban mûködik a szolgáltatás, valamint 12 olyan
szolgáltató van, ahol köz- és magánfinanszírozott formában is nyújtanak CT-szolgáltatást.
A magánfinanszírozású MRI-kapacitás a közfinanszírozott kapacitásnak a harmada,
összesen 1 062 magánfinanszírozott óra volt hetente. Ennek az óraszámnak (hasonlóan
a CT-hez) közel a háromnegyedét (74,2 százalékát) a tíz legmagasabb óraszámú
szolgáltató adta.
Az ultrahang-diagnosztikában 2015-ben az országos kapacitás 29,8 százalékát tette
ki a tíz legnagyobb, közfinanszírozott heti óraszámmal dolgozó intézmény. Az ultrahangdiagnosztikai magánszolgáltatók kapacitása 11 045 óra volt hetente, amely a teljes
országos kapacitás közel fele. A több száz magánfinanszírozású szolgáltató vélhetõen
elaprózódott kapacitással rendelkezik.
A röntgendiagnosztika szakma tíz legnagyobb közfinanszírozott óraszámú intézménye
az országos kapacitás 28,5 százalékát teszi ki. Az országos kapacitás a
magánfinanszírozásban 4 419 óra volt, amely a teljes országos kapacitás 21 százaléka.
A tíz legmagasabb heti óraszámmal rendelkezõ magánintézmény az összes óraszám
42,6 százalékát tette ki (1 884 óra/hét).

A GY8.1-3. számú térképeken megyei szinten 10 000 lakosra vetítve láthatjuk a CTdiagnosztika óraszámait. Budapesten kiemelkedõen magasak az óraszámok mind a
magán-, mind pedig a közfinanszírozott ellátásban: a lakosságszámra vetített országos
kapacitás közel kétszerese van jelen a fõvárosban. 11 Ezzel szemben Gyõr-MosonSopron, Vas, Bács-Kiskun, Tolna, Nógrád és Pest megyékben rendkívül alacsony a
kapacitás: az országos átlag fele körül mozog.

A budapesti értékeket a viszonylag alacsony Pest megyei kapacitásokkal együtt érdemes vizsgálni. Az
agglomerációban élõk vélhetõen nagy arányban vesznek igénybe ellátást a fõvárosi intézményekben (ld.
pl. az igénybevételt jelzõ, lakhely szerinti adatokat bemutató GY3, GY4 és GY5 indikátorokat.)
11
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A nukleáris medicina szakma tíz legnagyobb óraszámmal rendelkezõ közszolgáltatója
az országos kapacitás 63,3 százalékát tette ki 2015-ben. Ebben a szakmában viszonylag
alacsony magánfinanszírozású óraszámokról beszélhetünk. Az öt legnagyobb
magánfinanszírozási szolgáltató több mint négyötödét adta a teljes magánfinanszírozású
kapacitásnak (81,6 százalék).

A közfinanszírozott CT diagnosztikai heti óraszámok Baranya (8,9 óra/10 000 lakos),
Csongrád (7 óra/10 000 lakos), Jász-Nagykun-Szolnok (7,4 óra/10 000 lakos),
Somogy (6,3 óra/10 000 lakos) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (6 óra/10 000 lakos)
megyékben haladták meg az országos átlagot (5,7 óra/10 000 lakos) 2015-ben.
A magánfinanszírozott CT-diagnosztikában Budapest kiemelt szerepén túl mindenképpen
érdekes Fejér megye (4,8 óra/10 000 lakos), ahol a magán-finanszírozású óraszám
meghaladja a közfinanszírozású kapacitást (3,4 óra/10 000 lakos), illetve HajdúBihar megye helyzete, ahol a magánfinanszírozású órák aránya ugyancsak kiemelkedõ
(3,5 óra/10 000 lakos). Komárom-Esztergom megyében is átlag feletti
magánfinanszírozású kapacitás üzemel (2 óra/10 000 lakos).
Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyékben egyáltalán
nem volt magánfinanszírozott CT- diagnosztikai órákra engedély a vizsgált idõszakban.
A GY8.4-6. számú térképeken látható megyei szintû, 10 000 lakosra jutó heti MRIóraszámok is hasonlóképpen alakultak, mint a CT-diagnosztika. A fõváros itt is
kiemelkedõen magas (az országos átlag kétszeresét elérõ) óraszámmal rendelkezik
mind a magán-, mind pedig a közfinanszírozásban. Emellett említendõ még Baranya
megye, ahol a kapacitás mindkét finanszírozási formában jelentõsnek mondható.
A közfinanszírozott MRI-diagnosztikai órák Békés, Nógrád, Vas és Zala megyékben
is meghaladták az országos átlagot. Örvendetes fejlemény, hogy a közfinanszírozott
ellátók száma olyan módon bõvült, hogy az idõszak végére Pest megye kivételével
(amely Budapest miatt különleges helyzetben van) valamennyi megyében van már
közfinanszírozott MRI-szolgáltató.

Struktúra, elérés

A magánfinanszírozású MRI-kapacitás viszont több megyébõl (Bács-Kiskun, Békés,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád,
Tolna, Vas és Veszprém megyék) teljességgel hiányzik.
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Nemzetközi összehasonlítás
Gy8.5. ábra: 1 000 000 lakosra jutó CT-MRI- berendezések száma a Visegrádi
Együttmûködés országaiban (2003-2013)

Az 1 000 000 lakosra jutó CT-MRI- berendezések számában jelentõs változások
mentek végbe a V4-országokban 2003 és 2013 között. Összességében minden országban
nõtt a CT-MRI géppark, de országonként igen különbözõ mértékben. Csehország és
Szlovákia közel azonos mértékben bõvítette gépparkját. Lengyelország és Magyarország
egymásnak két ellentmondó utat járt be a vizsgált idõszakban. 2003-ban Lengyelország
CT-MRI gépparkja kisebb volt, mint Magyarországé a lakossághoz viszonyítva, azonban
két év alatt a nagy ütemû CT-MRI- berendezések bõvítésével megelõzte, majd le is
hagyta Magyarországot. Lengyelország 11 év alatt megháromszorozta gépparkját,
így jelenleg a V4-ek közt Lengyelország rendelkezik a legnagyobb CT-MRI gépparkkal
1 000 000 lakosra nézve.
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(Forrás: OECD Statistics)

GY8.3. táblázat: Az 1 000 000 lakosra jutó CT- és MRI-berendezések száma a
Visegrádi Együttmûködés országaiban (2003-2013)

Ha külön vizsgáljuk a CT- és az MRI- berendezések számát, azt látjuk, hogy mindkét
szakmában csekély géppark-bõvülés történt Magyarországon. Jelenleg is hazánkban
a legalacsonyabb az egymillió fõre jutó CT- és MRI- gépek száma egyaránt a V4-ek
között.
A CT-MRI- berendezések bõvítése mellett beszédes mutató a vizsgálatok száma 1000
lakosra vetítve. Ebbõl az derül ki, hogy a CT-MRI- vizsgálatok száma, valamint az
azokra való igény minden országban nõtt.

Struktúra, elérés

GY8.4. táblázat: Az 1 000 lakosra jutó CT-és MRI- vizsgálatok száma a Visegrádi
Együttmûködés országaiban (2003-2013)
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A vizsgálatszámot a két szakmára bontva (GY8.4. táblázat) azt figyelhetjük meg,
hogy a CT-vizsgálatok száma közel azonos mértékben nõtt Magyarországon, mint
Csehországban. Az MRI szakma vizsgálatszámait nézve jelentõsen elmaradunk a
csehektõl és a szlovákoktól, azonban a Lengyelországban tapasztaltnál hazánkban
12-vel több vizsgálat jut 1 000 lakosra.
Limitációk
Az elemzést befolyásolja az adatbázisok hozzáférhetõsége, összehasonlíthatósága
és minõsége. Az ellátásban közremûködõk a nyilvántartásban zavaró elemként jelennek
meg, mert õk valójában más – akár köz-, akár magánfinanszírozott – ellátók munkájához
járulnak hozzá, a nyilvántartott kapacitások így, a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan,
a valóban elérhetõ rendelési idõnél magasabb értéket mutathatnak. Ezt a hibát 2015re vonatkozóan az OTH adattisztítási tevékenysége jelentõs részben kiküszöbölte.
Talán informatívabb lenne a lekötött óraszámok helyett a gépek számát bemutatni,
azonban a rendelkezésre álló adatok egy ilyen elemzést nem tesznek lehetõvé.
Megjegyzendõ az is, hogy a „Nemzetközi összehasonlítás” alfejezetben az OECD
által közölt CT-MRI- vizsgálatok számai fenntartásokkal kezelendõk, ugyanis nehezen
összevethetõ az egyes országok által közölt adatok módszertana.

Igazságosság
A területi szempont szerint vizsgálva a közfinanszírozott kapacitáskülönbségek esetleg
hozzáférési problémákra utalhatnak, ugyanakkor ezeket kizárólag jóval részletesebb,
szakmánkénti, progresszivitási szinteket, ellátási igényeket és teljesítményadatokat
figyelembe vevõ elemzéssel lehetne feltárni.

Megbeszélés

A vizsgálat idõszakban a közfinanszírozott kapacitás olyan módon bõvült, hogy az
idõszak végére Pest megye kivételével valamennyi megyében van már közfinanszírozott
MRI szolgáltató. Ezzel a bõvüléssel a vizsgálati idõszakban sikerült javítani az MRI
kapacitásban lévõ hiányokat, ám a visegrádi országokkal történõ összehasonlításban
még mindig jelentõs lemaradásaink vannak. Kapacitásaink a szlovák, lengyel, illetve
cseh kapacitásoknak körülbelül a felét érik el.
Annak ellenére, hogy a közfinanszírozás dominál minden diagnosztikai szakmában,
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Magyarországon a vizsgált idõszakban a képalkotó diagnosztikai kapacitás heti
óraszáma 60 ezer körül mozgott; ennek nagyjából kétharmada közfinanszírozott
volt, egyharmada pedig magánfinanszírozásban üzemelt. Jellemzõ, hogy a viszonylag
kevés közfinanszírozott szolgáltató magas óraszámmal bír, míg a magánfinanszírozásban
résztvevõ intézmények kisebb kapacitással mûködnek.

az egyes alszakmákat annak eltérõ kapacitás-aránya jellemzi. A lekötött heti óraszámokat
vizsgálva elmondható, hogy a nukleáris medicina 88 százalékban, a CT 87 százalékban,
a röntgen 80 százalékban, az MRI 74 százalékban, az ultrahang azonban csak 56
százalékban közfinanszírozott.
A nagy értékû (CT, MRI) szolgáltatók területi elrendezését vizsgálva elmondható,
hogy a 10 000 lakosra vetített országos átlagkapacitás több mint kétszeresét találjuk
a fõvárosban. Budapesten kiemelkedõen magasak az óraszámok a magán- és
közfinanszírozott ellátásban egyaránt.

Struktúra, elérés

A CT-kapacitás területi bontását szemlélve kiemelkedik még Dél-Dunántúl (elsõsorban
Baranya megye miatt) a közfinanszírozott ellátásban, a magánfinanszírozású ellátásban
pedig Közép-Dunántúl (Fejér megye miatt) és Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye miatt).
Az MRI-kapacitások tekintetében is érzékelhetõ Dél-Dunántúl kedvezõ helyzete,
köszönhetõen a pécsi egyetemi központ magas köz-, illetve magánfinanszírozott
kapacitásának. Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl mindkét nagy értékû
mûszerekkel dolgozó szakma tekintetében alacsony kapacitású.
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Várólisták átlagos tényleges hossza a közfinanszírozott
ellátásban, GY9
Összefoglaló
A 2014. és 2015. évek vonatkozásában megállapítható, hogy nem volt jelentõs változás
az országos átlagos tényleges várakozási idõben, az értéke kerekítéssel alig változott
(2014: 52 nap, 2015: 53 nap). Ez annak ellenére alakult így, hogy a várólista-köteles
ellátások körében 2015-ben jelentõsen magasabb volt a teljesített ellátási esetszám
(átlagosan 5,12 százalékkal emelkedett). A különösen kedvezõtlen várakozási idõvel
rendelkezõ várólisták esetén még ennél is magasabb emelkedés következett be
(térdprotézis-mûtét: 20,78 százalékos, csípõprotézis-mûtét: 8,52 százalékos emelkedés).
A várólistákon a tényleges várakozási idõ (három várólista kivételével, mint
csípõprotézis-, térdprotézis-, ill. szürkehályog-mûtétek) 2014-ben és 2015-ben nem
érte el a 30 napot, így a várakozási idõ ezekre a várakozási sorokra kedvezõ mértékû.
A jelenleg is magas várakozási idõvel rendelkezõ csípõprotézis- és térdprotézis-mûtétek
várólistái esetén a változás iránya kedvezõ. A csípõprotézis-mûtétek esetén közel
nyolc százalékos volt a tényleges várakozási idõ csökkenése a 2014. évrõl a 2015.
évre, így az országos átlagérték már nem éri el a nemzetközi szinten középmezõnyös
féléves szintet (146 nap). A térdprotézis-mûtét esetén a várakozási idõ hat százalékkal
csökkent 2014-rõl 2015-re, azonban az értéke 2015-ben még mindig 226 nap volt.
A két várólista esetén az indikátor országos csökkenése valószínûleg a 2014. és a
2015. évi várólista-csökkentési többletforrások eredménye.
A mutató értéke nemek szerinti eltérése jelentõs: a nõk esetén mindkét évben összegében
magasabb a férfiakhoz képest. Az országostól kiugróan magasabb érték a Dél- és
Nyugat-Dunántúl régiókat jellemzi.
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GY9.1. ábra: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
országosan és nem szerinti bontásban (2014 és 2015)
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GY9.1. táblázat: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok
száma országosan és a beteg régiója szerinti bontásban (2015)

GY9.1. térkép: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
a beteg megyéje szerint, férfiak esetében (2015)

Struktúra, elérés

* Nem besorolható jelzést 21 eset kapott, mert hibás volt az irányítószám adata.
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GY9.2. térkép: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
a beteg megyéje szerint, nõk esetében (2015)

* Nem besorolható jelzést 37 eset kapott, mert hibás volt az irányítószám adata.
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GY9.3. térkép: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
a beteg megyéje szerint, összesen (2015)

* Nem besorolható jelzést 29 eset kapott, mert hibás volt az irányítószám adata.
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Elemzés
Általános áttekintés
Magyarországon kétféle intézményi várólista mûködik. Az ún. kötelezõ várólistákon
az ellátást végzõ valamennyi szolgáltató minden ellátott esetet köteles regisztrálni az
országos várólista-nyilvántartási rendszerben.
Emellett minden olyan beavatkozás esetén, ahol a várható várakozási idõ meghaladja
a 60 napot, a szolgáltató köteles az országos egységes rendszerben a várólistát
megnyitni. Ezeket a listákat kapacitáshiány miatt vezetett várólistáknak nevezzük. A
regisztrációs kötelezettség az egyes várólistatípusok esetén kiterjed valamennyi, az
adott beavatkozással ellátott vagy tervezett esetre, függetlenül attól, hogy halasztható,
tervezett ellátásról, vagy akut, sürgõsségi ellátásról van szó. A fentieken túl a rendszerben
a nyilvántartott eseteknek két fõ típusa kerül megkülönböztetésre.
Várakozó betegek: az ellátásra várók azon listája, akiknek az ellátását az ellátási
igény meghatározásakor a belépés sorrendjében, a kapacitáslekötési szabályok alapján,
soron legkorábban kiadható következõ ellátási idõpontra ütemezték.
Elõjegyzett betegek: az ellátásra várók azon listája, akiknek az ellátását a beteg
kérésére az ellátási igény meghatározásakor a legkorábban kiadható ellátási idõponthoz
képest legalább 14 nappal késõbbi idõpontra ütemezték.
A várólisták átlagos tényleges hossza mutató a kötelezõen várólista alapján igénybe
vehetõ kórházi beavatkozások – a várakozások sorból és nem az elõjegyzési sorból
ellátással lezárt esetek – tényleges várakozási idejét mutatja.
A 2014. és a 2015. év vonatkozásában megállapítható, hogy jelentõs változás az
országos átlagos tényleges várakozási idõben nem volt. A várakozási idõ hossza
enyhén megnõtt (52-rõl 53 napra).

Az indikátor értéke, valamint a változás iránya régiók szerinti bontásban eltérõ jellemzõket
mutat. A várólisták hossza mindkét évben Közép-Magyarországon a legkedvezõbb,
mindössze 61,5 százaléka az országos átlagnak, ugyanakkor kiemelkedõen magas
– csaknem kétszerese az országos értéknek – Dél-Dunántúl (2015-ben 110 nap) és
Nyugat-Dunántúl esetén (2015-ben 87 nap) (GY9.1. táblázat).
A két év között a legnagyobb változás is a kiugróan magas tényleges várakozási
idõvel rendelkezõ régiókban következett be – Dél-Dunántúl esetén növekedett, NyugatDunántúl esetén csökkent a tényleges várakozási idõ – a változás azonban az összesített
pozícióban elfoglalt legkedvezõtlenebb státuszon nem változtatott.
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Az indikátor valamennyi beavatkozási típusra szóló várólista – ellátási esetszámokkal
súlyozott – együttes értékét mutatja. Egyes beavatkozásoknál a várakozási idõ nem
volt magas, és az összesített érték 2014-2015 közötti kismértékû romlása jellemzõen
ezeknek tudható be.

A tényleges várakozási idõ Dél-Dunántúl régión belül Baranya megyében (154 nap),
Nyugat-Dunántúl régión belül pedig Vas megyében (125 nap) volt a legmagasabb.
A megyék között kifejezetten magas értékkel még Somogy megye rendelkezett (93
nap). A kedvezõ értékkel rendelkezõ Közép-Magyarország régió, ezen belül Budapest
(33 nap) mellé felsorakoztak Hajdú-Bihar (34 nap) és Jász-Nagykun-Szolnok megyék
(34 nap) is (GY9. 1-3. térkép). Az ellátott esetszámok azonban megyénként jelentõsen
eltérõek lehetnek (vö. GY9.3. táblázat).
További bontások
A GY9.2. táblázat azt mutatja, hogy 2015-ben jelentõsen magasabb volt a
várólistavezetésre kötelezett beavatkozások körében a teljesített ellátási esetszám
(átlagosan 5,12 százalékkal emelkedett), ezen belül a kedvezõtlen várakozási idõvel
rendelkezõ várólisták esetén következett be jelentõs emelkedés (térdprotézis-mûtét:
20,78 százalék, csípõprotézis-mûtét: 8,52 százalék).

Struktúra, elérés

GY9.2. táblázat: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok
száma várólistatípusonként (2014 és 2015)
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A szürkehályog-mûtétek esetén az igénybevétel országos átlaga 95,47 eset/10 000
lakos, az ellátott esetek tényleges várakozási ideje pedig 88 nap volt. A tényleges
várakozási idõ országos szinten összesítve nem változott. A szórás a megyei és a
regionális adatok alapján jelentõs, de megállapítható, hogy egyes magas várakozási
idõvel rendelkezõ területeken (pl. Baranya megye) az igénybevétel mértéke az országos
átlaghoz viszonyítva kiemelkedõen magas (2015-ben 36,8 százalékkal magasabb az
országos átlagnál).

A csípõprotézis-mûtétek esetén közel nyolc százalékos mértékû a tényleges várakozási
idõ csökkenése. Ez utóbbi országos átlagban jelenleg nem éri el a nemzetközi szinten
középmezõnybe sorolhatók féléves szintjét.
A legkedvezõtlenebb helyzet – a jelentõs javulás mellett – továbbra is a térdprotézismûtétekre jellemzõ. A tényleges várakozási idõ országos szinten nem csökkent 180
nap alá: a mintegy hat százalékos csökkenés ellenére 226 nap. Az igénybevétel
jelentõsen, 20 százalékkal növekedett; a kritikus helyzetû Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben több mint 40 százalékkal.
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A GY9.3. táblázat azt mutatja, hogy egyes megyéknél az országos átlagot jelentõsen
meghaladó igénybevett esetszám mellett magas a várakozási idõ (pl. Baranya megye
esetén: igénybevétel 2015-ben 145,16 eset/10 000 fõ; tényleges átlagos várakozási
idõ 2015-ben 328 nap). Ezzel szemben olyan is elõfordult, hogy egy jelentõs mértékben
országos átlag alatti ellátási volumennel rendelkezõ megyében (Jász-Nagykun-Szolnok
megye: 72,15 eset/10 000 fõ) a tényleges várakozási idõ (57 nap) alacsonyabb volt
az országos átlagnál.

GY9.3. táblázat: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje
szürkehályog-mûtéteknél, napok száma a beteg megyéje szerinti bontásban (2015)

A lezárt esetekre vonatkozó statisztika minden regisztrációköteles, finanszírozott ellátási
esetet tartalmaz. Az adatminõség megfelelõ, mert az E. Alap kizárólag a hibátlan
regisztrációval rendelkezõ eseteket finanszírozza.
A statisztikai értékelés kizárólag az ún. kötelezõ várólistákra készült, tekintettel arra,
hogy a kapacitáshiányos várólisták esetén nincs országos adat, jellemzõen egy-két
intézet vezeti a listákat. Az adatok megfelelõ minõsége egész éves idõszakra a 2014.
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Limitációk

évtõl kezdõdõen biztosított, ezért az indikátorértékek a 2014. és a 2015. évekre
adhatóak meg hitelt érdemlõ pontossággal, így az indikátorértékelés is ezt az idõszakot
öleli fel.
A tényleges várakozási idõ jelentõsen eltér a tervezett várakozási idõtõl (ld. GY9.4.
táblázat). A várakozási sorok értékelésénél jellemzõen a még várakozók tervezett
várakozási idejére összpontosul a figyelem.

Struktúra, elérés

GY9.4. táblázat: Az ellátott esetek 2015. évi tényleges várakozási ideje és a 2016.
január 5-i tervezett várakozási idõ (nap)
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Igazságosság
A tényleges átlagos várakozási idõkön belül jelentõs szórások tapasztalhatók. Magas
a rövid várakozási idõvel ellátottak aránya is. Egyes várólisták esetén a sürgõsségi ok
miatt magas a rövid idõn belül (kevesebb, mint nyolc nap várakozás a regisztrációt
követõen) ellátottak aránya, így pl. a coronária intervenciók esetén. Ezzel szemben
olyan várólisták esetén is elõfordul magas arány, ahol a sürgõsség a számított magas
arányban nem indokolt (szürkehályog-mûtétek, nagyízületi protézismûtétek).
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GY9.5. táblázat: A 2015. évi ellátott összes eset és a regisztrációt követõen 8 napnál
rövidebb idõn belül ellátottak adatai

500

A csípõprotézis-mûtétek esetén – ahol országos szinten már viszonylag kedvezõ trendek
jelennek meg – egyes megyékben ettõl eltérõ speciális tendenciák is kimutathatók. A
2014-ben a tényleges várakozási idõ és a 10 000 lakosra jutó esetszám alapján
egyaránt kedvezõtlen helyzetû Borsod-Abaúj-Zemplén megye indikátorértékei 2015re minden tekintetben jelentõsen javultak, ugyanakkor a hasonlóan kedvezõtlen helyzetû
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a várakozási idõ csökkent, az ellátási volumen
azonban nem változott.
A tényleges várakozási idõk nemenkénti értéke régiónként, megyénként és várólistánként
is jelentõs eltéréseket mutat. Jellemzõen a nõk esetén magasabb a tényleges várakozási
idõ: a nõk tényleges várakozási ideje mindkét évben mintegy 33-34 százalékkal volt
magasabb a férfiak várakozási idejénél.
Megyék szerint legnagyobb az eltérés Baranya megyében (a nõk tényleges várakozási
ideje 69,2 százalékkal meghaladja a férfiak értékét), a legalacsonyabb pedig HajdúBihar megyében (mindössze 9,4 százalékkal haladja meg a nõk tényleges várakozási
ideje a férfiak tényleges várakozási idejét).
A mutató nemek szerinti eltérése a protézismûtéteknél igazán jelentõs. A térdprotézismûtéteknél a nõk esetén 2015-ben 231 nap, a férfiak esetén mindössze 215 nap volt
a szükséges várakozás. A csípõprotézis-mûtétek esetén fordított sorrend alakult ki
(nõk: 137 nap, férfiak: 160 nap).
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GY9.6. táblázat: Tényleges várakozási idõ 2014-ben és 2015-ben ellátással lezárt
eseteknél, várólistatípusonkénti és nemenkénti bontásban (nap)
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A nõk számára a kedvezõtlenebb várakozási idõ három kiemelt várólistatípusnál –
szürkehályog-mûtétek, gerincstabilizációs mûtétek, térdprotézis-mûtétek esetén –
jelentkezett. Ez az eredmény felveti további vizsgálat igényét, amelyet egy hosszabb
idõsávban lenne célszerû elvégezni a jövõben.

Megbeszélés
A várólistákon a tényleges várakozási idõ – három várólista kivételével, mint csípõprotézisés térdprotézis-mûtétek, szürkehályog-mûtétek – 2014-ben és 2015-ben nem érte el a
30 napot, így a várakozási idõ ezekre a várakozási sorokra kedvezõ mértékû. A
jelenleg is magas várakozási idõvel rendelkezõ csípõprotézis- és térdprotézis-várólisták
esetén a változás iránya kedvezõ.

A mutató nemek szerinti eltérése jelentõs: mindkét évben összegében a nõk esetén
magasabb az értéke a férfiakhoz képest. Az országostól kiugróan magasabb érték
Dél- és Nyugat-Dunántúl régiókat jellemzi.
Egy kiegészítõ vizsgálatban érdemes lehet – mint ezen elemzésben is történt – a
tényleges ellátási esetszámot területieltérés-elemzéssel és a sorrendiségi elv betartásának
vizsgálatával kiegészíteni.
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A csípõprotézis-mûtétek esetén közel nyolc százalékos a tényleges várakozási idõ
csökkenése 2014-rõl 2015-re, így az országos átlagérték már nem éri el a nemzetközi
szinten középmezõnyös féléves szintet (146 nap). A térdprotézis-mûtét esetén a várakozási
idõ hat százalékkal csökkent 2014-rõl 2015-re, azonban az értéke 2015-ben még
mindig 226 nap volt. A két várólista esetén az indikátor országos csökkenése valószínûleg
a 2014. és a 2015. évi várólista-csökkentési többletforrások eredménye.

Szintén javasolt, hogy a jövõben a nemzetközi gyakorlatot követve a medián érték
szerinti értékelés, valamint a várakozási sorba lépés sorrendjének és az ellátási sorrendek
eltérésének vizsgálata is megtörténjen.
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A gyógyszerfogyasztás terápiás napokban mért
forgalmának alakulása, GY10
Összefoglaló
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban a vényköteles és OEP
támogatott gyógyszerfogyasztás alakulása mentes volt a jelentõs ingadozásoktól.
Napjainkra Magyarországon az egészségügyi rendszer fejlõdésének köszönhetõen
a betegek gyógyszerekhez való hozzáférése kiegyenlítõdött az ország egész területén.
Az egy fõre esõ terápiás napokra vetített gyógyszerfogyasztás megoszlása a megyék
és régiók között viszonylag kiegyenlítettnek mondható, a szükséglet ismeretének hiányában
az ugyanakkor nem állapítható meg, hogy milyen eloszlás lenne kívánatos.
A nõkre és férfiakra vonatkoztatott egy fõre esõ gyógyszerforgalom vizsgálatából
kitûnik, hogy országos átlagban a nõk gyógyszerfogyasztása mintegy 28 százalékkal
haladja meg a férfiakra számított értéket.
Az egy fõre jutó gyógyszerfogyasztás korcsoportos vizsgálatában látható különbségek
az eltérõ korosztályok különbözõ igényeibõl adódhatnak, hiszen különbözõ életkorokban
az egyes betegségek gyakorisága és súlyossága eltérõ.
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GY10.1. ábra: Gyógyszerfogyasztás teljes lakosságra és nemek szerinti bontásban –
millió terápiás nap (2011-2015)
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GY10.1. táblázat: Egy fõre esõ terápiás napok száma régió szerinti bontásban

Gy10.1. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerfogyasztás megyénként, férfiak esetében
– egy fõre esõ terápiás napok száma (2015)
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Gy10.2. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerfogyasztás megyénként, nõk esetében –
egy fõre esõ terápiás napok száma (2015)
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Gy10.3. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerfogyasztás megyénként, összesen – egy
fõre esõ terápiás napok száma (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Elemzésünkben a receptköteles és OEP támogatott gyógyszerfogyasztás terápiás
napokban (DOT) mért forgalmának elmúlt öt évben történõ alakulását mutatjuk be. Az
összes gyógyszerfogyasztás a megyei és korcsoportos bontás alapján kapott kiugró
értékeit tovább elemezzük terápiás területenként, ATC5 hatástani csoportonként és
BNO3 kódok alapján.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban a gyógyszerfogyasztás
alakulása mentes volt a számottevõ ingadozástól (GY10.1. táblázat és ábra).
A gyógyszerfogyasztás alakulását jelentõsen befolyásolják a jogszabályváltozások,
amelyek meghatározzák az elérhetõ gyógyszerkört, valamint a különbözõ kormányzati
programok, amelyek hatással vannak a gyógyszerek TB-támogatására és térítési díjára.
Fontos szempont még a betegek fizetõképessége is, hisz a jobb anyagi helyzetben
lévõ betegek meg tudnak venni drágább térítési díjú gyógyszereket is.
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Az elemzés a járóbeteg-gyógyszerellátás (vényes, patikai gyógyszerek) körét öleli
fel, nem foglalkozik a kórházakban felhasznált - a HBCS keretében, valamint a tételes
elszámolású gyógyszerek körében finanszírozott-gyógyszerek forgalmával.

A 2011. évet követõ kisebb (1,5 százalékos) csökkenés jelentõs része a Széll Kálmán
terv azon intézkedésének következménye, amely a kórházakban alkalmazott, magas
költségû parenterális gyógyszereket a járóbeteg-gyógyszerellátás körébõl a kórházi,
tételes elszámolású gyógyszerek körébe sorolta át.
A 2012. évet követõ négyéves idõszakban az egy lakosra vetített terápiás napokban
mért gyógyszerfogyasztás lassú (évi mintegy két százalékos) növekedését részben az
átlagéletkor emelkedése (mintegy 0,2 év/év) magyarázhatja, részben pedig az, hogy
a generikus program árcsökkentõ – ezáltal térítésidíj-csökkentõ – hatásának
eredményeképpen nõtt a gyógyszerekhez való hozzáférés.
2015-re Magyarországon a betegek gyógyszerekhez való hozzáférése kiegyenlítettnek
tekinthetõ az ország egész területén. Lakosságszám alapján az egy fõre esõ terápiás
napokra vetített gyógyszerfogyasztás megoszlása a megyék és régiók között
kiegyenlítettnek mondható, mivel az egy fõre vetített gyógyszerfogyasztás értékeinek
az országos átlaghoz viszonyított eltérése a régiók esetében 8,5 százalék alatt, míg
a megyék esetében 15 százalék alatt van, az adatok relatív szórása pedig mindkét
esetben 7 százalék alatti (GY10.2. táblázat). A gyógyszerfogyasztási szükségletek
ismeretének hiányában azonban nem állapítható meg, hogy ez az eloszlás-e a kívánatos.
A nõkre és férfiakra vonatkoztatott gyógyszerforgalomban a GY10.1. ábra szerinti
különbség (a nõk összesen kb. 40 százalékkal több terápiás napnak megfelelõ gyógyszert
fogyasztanak el) egyrészt a nemek lakosságban képviselt arányából adódik, hiszen
hazánkban mintegy 500 000-rel (kb. 10 százalékkal) több nõ él, mint férfi. Másrészt
az egy fõre esõ gyógyszerforgalom vizsgálatából kitûnik, hogy országos átlagban a
nõk gyógyszerfogyasztása 29 százalékkal meghaladja a férfiakra számított hasonló
mutatót. A mért különbség a két nem gyógyszerhasználata között Szabolcs-Szatmár
megyében a legnagyobb (kb. 38 százalék) és Gyõr-Moson-Sopron megyében a legkisebb
(kb. 21 százalék). A korstruktúra szintén befolyásolhatja a nemek értékeit (ld. GY10.2.
ábra).

A korcsoportok vizsgálata (GY10.2. ábra) során szem elõtt kell tartani, hogy az
egyes életkorokban jelentõsen eltérõ a gyógyszerek iránti igény, így az egy fõre jutó
gyógyszerfogyasztás korcsoportos vizsgálatában látható különbségek természetesek,
az eltérõ korosztályok eltérõ szükségleteibõl adódhatnak, hiszen az egyes életkorokban
az egyes betegségek gyakorisága és súlyossága eltérõ.
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További bontások

GY10.2. ábra: Gyógyszerfogyasztás a 2011-2015 közötti idõszakban, korcsoport
szerinti bontásban – egy fõre esõ terápiás napok száma

Az egy fõre esõ terápiás napokban mért gyógyszerforgalom a 75-79 éves korcsoporttól
telítõdni látszik. Az itt elért egy fõre esõ terápiás napokra számított gyógyszerfelhasználás
több, mint kétszerese az 55-59 évesek gyógyszerfogyasztásának. Ezt követõen a 80
éven felüliek körében a napi terápiában mért gyógyszerfelhasználás mennyisége
stabilizálódni látszik.

Struktúra, elérés

Ha az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztás korcsoportos bontását idõsorosan nézzük,
azt látjuk, hogy 2011 után a legnagyobb mértékû növekedések a 65 év feletti
korcsoportokban jelentkeztek.
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Az egyenlõ hozzáférés vizsgálata során szükséges figyelembe venni, hogyan alakul
az egyes korcsoportok gyógyszerfogyasztása megyénként, hol van jelentõs eltérés az
országos átlaghoz képest. A 2015. évet bemutató GY10.3. ábra alapján megállapítható,
hogy míg az 50 év alatti korcsoportokban az egy fõre jutó gyógyszerfogyasztás
alakulásában megyénként nincs érdemi különbség, addig az 50 év feletti korcsoportok
között fokozatosan egyre nagyobb különbségek alakulnak ki egyes megyék között.
(Arányait tekintve a fiatal korcsoportok területi eltérése a nagyobb, de a fogyasztás
szintje ott jóval alacsonyabb.) A legnagyobb egy fõre esõ gyógyszerfogyasztás Baranya
megyében, míg a legalacsonyabb Zala megyében alakult ki, így további bontásokban
e két megye 50 év feletti korcsoportjai kerültek együttes vizsgálatra.
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GY10.3. ábra: Gyógyszerfogyasztás korcsoportok szerinti bontásban: országos átlag és
a különbözõ korcsoportok szélsõértékeit generáló megyék – egy fõre esõ terápiás
napok száma (2015)

Struktúra, elérés

GY10.4. ábra: Az 50 év feletti korosztályok egy lakosra esõ gyógyszerfogyasztásának
százalékos eltérése Baranya és Zala megye között egy fõre esõ terápiás napok száma
alapján, BNO3 csoportok szerinti bontásban (2015, százalék)
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GY10.5. ábra: Az 50 év feletti korosztályok egy lakosra esõ gyógyszerfogyasztásának
százalékos eltérése Baranya és Zala megyék között az egy fõre esõ terápiás napok
száma alapján, ATC5 csoportok szerinti bontásban (2015, százalék)
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A fentiek szerint kiválasztott Baranya és Zala megyék vonatkozásában az egymástól
való eltérések alapján a két megye 50 év feletti korcsoportjainak gyógyszerfogyasztását
vizsgálva azok a BNO3, illetve ATC5 csoportok kerültek kiválasztásra, amelyek a két
megye gyógyszerfogyasztásában lévõ különbség háromnegyedét tették ki. E csoportok
esetében meghatározásra került az összes eltéréshez való hozzájárulás mértéke
(Összeltérés - százalék), valamint az adott csoport – BNO3 vagy ATC5 – eltérésének
a két megye átlagértékéhez való viszonya (Érték - százalék).
Mindkét szempont szerinti vizsgálat alapján fõként a széles rétegeket érintõ népbetegségek
– szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz és társbetegségei, gasztrointesztinális,
neurológiai és reumatológiai kórképek, valamint az asztma és a COPD –, illetve az
ezek kezelésére szolgáló gyógyszerek terápiás csoportjai voltak meghatározhatók.
Összességében megállapítható, hogy az egy fõre esõ terápiás napokban mért
gyógyszerforgalomban az egyes megyék között található különbségek nem köthetõk
egy-egy területhez, hanem több terület egyirányú hatásainak eredményeképpen jöttek
létre (az, hogy a két megyében az 50 év feletti korosztályok gyógyszerfogyasztásának
21 százalékát antihipertenzívumok teszik ki, azzal magyarázható, hogy a
magasvérnyomás-betegség széles rétegeket érint).
Kiegészítõ szempontok
Összevetve az itt bemutatott, gyógyszerfogyasztásban tapasztalható növekedést az
ártámogatási kiadások alakulását bemutató elemzéssel (F5) megállapítható, hogy a
TB-támogatás kiadásainak csökkenése nem járt együtt az összes gyógyszerfogyasztás
csökkenésével.
A TB-támogatás 60 év feletti korcsoportokban tapasztalt csökkenésével összefüggésben
feltételezhetõ, hogy ezek a korosztályok valószínûleg inkább a népbetegségek kezelésére
szolgáló, nagyrészt generikus készítményeket használják, mivel ezek árszínvonala –
ennek következtében TB-támogatása – csökkent a Széll Kálmán terv során bevezetett
intézkedések hatására.

Az elemzés során kizárólag a járóbeteg-ellátás keretében, vényre felírt, OEP támogatott,
patikában kiváltott gyógyszerkört vizsgáltuk. Az elemzés nem terjed ki a C jogcímen
elszámolt, ún. különkeretes gyógyszerekre (hemofília, hepatitis kezelése) és nem része
az elemzésnek a kórházakban alkalmazott, ún. tételes elszámolású gyógyszerkör
sem.
A KSH lakossági adataiban és az OEP adatbázisában az életkor kezelése eltérõ
szemléletû, illetve a KSH adatbázisai adott év január 1-i állapotot tükröznek, míg az
OEP december 31-re állította össze a betegekre vonatkozó személyes adatokat.
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Limitációk

Igazságosság
A gyógyszerfogyasztás eloszlása földrajzilag egyenletesnek mondható, az egyes
korosztályok között tapasztalható eltérés a gyógyszerek felhasználásában természetes
okokra vezethetõ vissza, így ezekkel kapcsolatosan – TB-támogatásból eredõ –
igazságossági kérdések nem feltétlenül merülnek fel. A gyógyszerkiváltás pénzügyi
védelemmel kapcsolatos összefüggéseit a V3 indikátor vizsgálja.
Az egy fõre esõ terápiás napokban mért gyógyszerforgalom vizsgálatából kitûnik,
hogy országos átlagban a nõk gyógyszerfogyasztása mintegy 29 százalékkal meghaladja
a férfiakra számított hasonló mutatót.

Megbeszélés
Elemzésünkben a vényköteles gyógyszerek terápiás napok számában (DOT) mért
fogyasztásának alakulását vizsgáltuk 2011-2015-ös idõtávon. A gyógyszerfogyasztás
a vizsgált idõszakban mentes volt a nagyobb ingadozásoktól. A 2012. évet követõ
négyéves idõszakban az egy lakosra vetített terápiás napokban mért gyógyszerfogyasztás
lassú (évi mintegy két százalékos) növekedését részben az átlagéletkor emelkedése
(mintegy 0,2 év/év) magyarázhatja, részben pedig az, hogy a generikus program
árcsökkentõ – ezáltal térítési díjat csökkentõ – hatása pozitív a gyógyszerekhez való
hozzáférésre.
A gyógyszerfogyasztásban nem található érdemi különbség a megyék között. Az
egyes korcsoportok közötti különbségek természetesek, az eltérõ igényekbõl adódnak.

Struktúra, elérés

Az egy fõre esõ terápiás napokban mért gyógyszerforgalom vizsgálatából kitûnik,
hogy országos átlagban a nõk gyógyszerfogyasztása mintegy 29 százalékkal meghaladja
a férfiakra számított hasonló mutatót. A nemek gyógyszerfogyasztása közötti különbség
okainak – és lehetséges következményeinek – meghatározásához további vizsgálatok
szükségesek.
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Hajléktalanok hozzáférése az egészségügyi ellátáshoz, GY11
Összefoglaló
A hajléktalanok egészségügyi ellátására vonatkozó indikátor kialakításánál az
egészségügyi ellátást igénybe venni kívánó, ezért az egészségbiztosítónál hajléktalan
jogviszonnyal bejelentett személyeket vizsgáltuk, akik bizonyosan csak a töredékét
képezik a teljes hajléktalan-populációnak, ami az indikátor fontos limitációja.
A kialakításnál két szempontot vizsgáltunk: az elemzésbe bevontuk a sürgõsségi járóbetegés fekvõbeteg-osztályokon megjelent betegek számát. A sürgõsségi ellátás esetében
az igénybevételi arány járóbeteg-ellátásban háromszorosa, fekvõbeteg-ellátásban
pedig tízszerese az átlag populáció hasonló értékeinek.
GY11.1. ábra: Hajléktalanok közül kikerülõ sürgõsségi betegszám a teljes lakossághoz
viszonyítva (közelítõ relatív kockázat) nemek és ellátási formák szerint, százalék
(2013-2015)

Struktúra, elérés

GY11.1. táblázat: Hajléktalanok körébõl kikerülõ betegszám a járóbeteg- sürgõsségi
ellátásban a teljes populáció betegszámához viszonyítva, nem és korcsoport szerinti
bontásban (2013-2015)
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GY11.2. táblázat: Hajléktalanok körébõl kikerülõ betegszám a fekvõbeteg- sürgõsségi
ellátásban a teljes populáció betegszámához képest, nem és korcsoport szerinti
bontásban (2013-2015)

Elemzés
Általános áttekintés
A hajléktalanok egészségügyi ellátásával kapcsolatos indikátor az egészségpolitika
számára fontos információt nyújthat társadalmunk egyik leghátrányosabb, legnagyobb
egészségügyi kockázatnak kitett csoportja, a hajléktalanok által igénybe vett egészségügyi
ellátásról, ezáltal közvetve e csoport egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésérõl
is. Az indikátor az azonos korosztályban lévõ teljes populáció általi igénybevételhez
hasonlítja a hajléktalan populációt, tehát a száznál alacsonyabb érték kevesebb
igénybevételt mutat, a száznál magasabb érték pedig gyakoribb sürgõsségi ellátásra
utal.

A hajléktalan populáció az egészségbiztosító jogviszony-nyilvántartási adatbázisából
származik és azokat a személyeket tartja nyilván, akik a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.
évi LXXX. törvény (Tbj.) 16. § (1.) t) pontja szerint a jogviszony rögzítésével válnak
jogosulttá az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A bejelentési és
adatszolgáltatási kötelezettséget a Tbj. 44/A § (10.) bekezdése szabályozza, bejelentõ
intézmények lehetnek tipikusan a hajléktalanellátók, hajléktalanszállók stb. Egy-egy
személy újra és újra bekerülhet a nyilvántartásba, amennyiben a bejelentés újból
megtörténik.
Tehát a vizsgált populáció azokat a személyeket tartalmazza, akiket az egészségügyi
szolgáltató hajléktalan élethelyzetben lel fel, ezért hajléktalanként jelenti be õket.
Mindez azt jelenti, hogy a vizsgált populáció biztosan nem fedi le a teljes hajléktalan
populációt, amelyre vonatkozóan csak becslések ismertek (24.hu, 2012), illetve kizárólag
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Az indikátor kialakításánál két szempontot vizsgáltunk: az elemzésbe bevontuk a
sürgõsségi járó- és fekvõbeteg-ellátásban megjelent betegek számát.

olyan személyekre vonatkozik, akik már valamilyen okból az ellátórendszer közelébe
kerültek, és így érvényes TAJ-számhoz jutottak.
A vizsgált idõszakban a lbejelentett személyek száma meghaladja a 17 ezret. A
populáció létszáma azonban évenként csak hat és fél ezer körül mozog – az ellátóhelyek
tehát ennyi embert jelentenek be újonnan; ennek háromnegyede férfi, egynegyede nõ
(GY11.2. ábra).
GY11.2. ábra: Hajléktalan jogviszonyú személyek számának alakulása (2013-2015)

A górcsõ alá került személyek átlagéletkora a férfiak esetében 49, a nõk esetében 47
év. A vizsgált legalacsonyabb életkor 18 év volt, a legmagasabb életkorú személy
pedig mindhárom évben 80 év fölötti, ami – tekintettel az életmódra – pozitív értelemben
meglepõ. A hajléktalan jogviszonyú személyek korosztály szerinti megoszlását az
egyes vizsgált években a GY11.3. ábra szemlélteti.
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Megvizsgáltuk a bejelentõk szerinti területi megoszlást, és azt találtuk, hogy a bejelentettek
közel kétharmadát Budapesten jelentik be, és ez az elérhetõ információk szerint (BMSZKI,
2016) nem tükrözi hajléktalanok valódi megoszlását, mert a szakértõk szerint a többségük
nem a fõvárosban él. Ezek alapján a területi megoszlásra vonatkozóan nem közlünk
adatot.

GY11.3. ábra: Hajléktalanok12 száma korcsoport és nemek szerinti bontásban
(2013-2015)

Bár az indikátor elsõsorban nem a mortalitást vizsgálata, fontosnak tartjuk bemutatni,
hogy a vizsgált populáció 10 százaléka a vizsgálati idõszak végére (2015. december
31.) már elhalálozott. Az elhunytak átlagos életkora a férfiak körében 55, a nõk
körében pedig 54 év volt.

Hangsúlyozzuk, hogy itt kizárólag azokról a személyekrõl beszélünk, akik az OEP nyilvántartásában
hajléktalan jogviszonnyal szerepelnek.
12
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GY11.4. ábra: A sürgõsségi járóbeteg-ellátást igénybe vevõ hajléktalanok számának
aránya a teljes lakosság igénybevételéhez képest (2015)

A sürgõsségi járóbeteg-ellátáshoz (GY11.4. ábra) a hajléktalanok háromszor nagyobb
valószínûséggel fordulnak, mint a standard populáció. A férfiaknál összességében
még magasabb ez az arány, de az értékek korosztályonként különböznek. Az
indikátorértéket másként kifejezve elmondható, hogy míg a teljes populációból minden
tizedik, addig a vizsgált hajléktalanok közül minden harmadik jelentkezett a sürgõsségi
járóbeteg-ellátásban egy év alatt.
GY11.5. ábra: A sürgõsségi fekvõbeteg-ellátást igénybe vevõ hajléktalanok számának
aránya a teljes lakosság igénybevételéhez képest (2015)

Befolyásoló tényezõk
Az indikátor értékét bizonyosan befolyásolhatják a hajléktalan-ellátás jellegzetességei
(kapacitások), a jogszabályi környezet (bejelentési kötelezettség szabályozása), illetve
pl. az idõjárási viszonyok is.
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A sürgõsségi fekvõbeteg-osztályokon még az elõbbinél is nagyobbak a különbségek
a teljes populáció igénybevételéhez képest (GY11.5. ábra). Míg a teljes populációból
egy év alatt közel minden századik ember kerül felvételre fekvõbetegként sürgõsségi
osztályra, addig a hajléktalanok közül minden nyolcadik. Ugyan országos átlagban
a hajléktalanok közül a férfiak magasabb arányban veszik igénybe a sürgõsségi
ellátást, mint a nõk, a nemek sorrendje az 50-64 éves korcsoportban 2015-ben
felcserélõdött.

Limitációk
Mint azt leírtuk, az egészségbiztosító nyilvántartásaiban szereplõ személyek bizonyosan
nem fedik le a hajléktalan populációt. Vélhetõen eleve a rosszabb egészségi állapotú
személyek kerülnek a vizsgálat látókörébe, így önmagában az indikátor nem is annyira
hozzáférésre vonatkozó információt nyújt, hanem sokkal inkább arra utal, hogy ez a
populáció értelemszerûen az átlagosnál jóval sérülékenyebb, betegebb.

Igazságosság
Az igazságossági szempontokat vizsgáló tanulmányhoz egy, a hajléktalanok
egészségügyi szükségleteit részletesen feltáró vizsgálatra lenne szükség. Az itt bemutatott
értékeket a szükséglethez nem lehetséges viszonyítani, hiszen a populáció teljes
megragadása nem történt meg. E sérülékeny csoport hozzáférésének vizsgálatához
szükség lenne az egyéb ellátási formák igénybevételét is elemezni.

Megbeszélés
A hajléktalanok egészségügyi ellátására vonatkozó indikátor kialakításánál az
egészségbiztosítónál hajléktalan jogviszonnyal bejelentett személyeket vizsgáltuk, akik
bizonyosan csak a töredékét képezik a teljes hajléktalan populációnak, ami az indikátor
fontos limitációja.
A sürgõsségi ellátás esetében az igénybevételi arány járóbeteg-ellátásban háromszorosa,
fekvõbeteg-ellátásban pedig tízszerese az átlag populációnak.
Érdemes lenne a vizsgálatnál a késõbbiekben a hajléktalanok ellátására specializálódott
ellátóhelyek országos megoszlását is figyelembe venni.

Felhasznált irodalom
1. 24.hu 2012. „Növekedik: Már harmincezer a hajléktalanok száma hazánkban”
http://24.hu/belfold/2012/05/09/novekedik-mar-harmincezer-ahajlektalanok-szama-hazankban/
Letöltve: 2016. 11. 08.
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2. BMSZKI 2016. Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2016. február 3-i
kérdõíves adatfelvételérõl
http://www.bmszki.hu/sites/default/files/field/uploads/f-3-2016-sajtovegleges.pdf
Letöltve: 2016. 11. 08.
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Kielégítetlen orvosi ellátási szükséglet, GY12
Összefoglaló
Magyarországon a lakosság hét százaléka nyilatkozta 2014-ben, hogy volt kielégítetlen
orvosi szükséglete a megelõzõ 12 hónapban. Az adat közelítõleg megfelel az EU-28
átlagának (6,7 százalék), idõben pedig 2011-hez képest csökkenõ trendet mutat.
A kielégítetlen egészségügyi szükséglet leggyakoribb okaiként a következõk említhetõk:
a válaszadó várni akart, hátha problémája magától is elmúlik (az összlakosság 2,1
százaléka); a kezelés magas költségei miatt nem fért hozzá az ellátáshoz (szintén 2,1
százalék); nem volt ideje az ellátás igénybevételére (1,6 százalék). Az ellátás helyszínétõl
való távolság az idõsebb korosztály körében bizonyult viszonylag fontos szempontnak.
Korcsoport szerinti megoszlást tekintve a 16-24 év közötti megkérdezettek válaszolták
legkevesebben (2,4 százalék), hogy szükséges orvosi ellátásuk maradt el, a 45-54 év
közötti korosztályból pedig a legtöbben (11,2 százalék). A nemek szerinti különbség
nem volt jelentõs (nõk: 6,9 százalék, férfiak: 7,1 százalék). A munkanélkülieknek
ugyanakkor 14,4 százaléka számolt be elmaradt orvosi ellátásról, amelybõl 7,9
százalék esetén az ok az ellátás túl magas költsége volt.
2015-ben a szükségesnek vélt, de igénybe nem vett ellátás esélyét statisztikailag
szignifikánsan növelte a roma nemzetiség (215 százalék a nem romákhoz viszonyítva),
csökkentette a felsõfokú végzettség (57 százalék az alapfokú iskolázottsághoz viszonyítva)
és a magas ekvivalens háztartási jövedelem (26 százalék az alsó jövedelmi ötödhöz
viszonyítva). Utóbbiakból következik, hogy az alacsony végzettség és jövedelmi szint
egymástól függetlenül is komoly hátrányos tényezõt jelent. A korlátozottság nem
befolyásolta szignifikánsan az egészségügyi ellátás elmaradásának esélyét.
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GY12.1. ábra: Kielégítetlen orvosi szükségletrõl beszámolók aránya (2011-2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
2014-ben a megkérdezettek hét százaléka számolt be arról, hogy volt kielégítetlen
orvosi szükséglete a megkérdezést megelõzõ 12 hónapban. Ez 2011-hez képest 1,9
százalékponttal alacsonyabb érték.
A válaszadók 2,1 százaléka nyilatkozta, hogy az orvosi ellátást azért nem vette
igénybe, mert várni akart, hátha a probléma magától is elmúlik. Hasonlóan a
megkérdezettek 2,1 százaléka számolt be arról, hogy a kezelés magas költsége miatt
nem fért hozzá az ellátáshoz, 1,6 százalék hivatkozott arra, hogy nem volt ideje az
orvosi ellátás igénybevételére, 0,4 százalék pedig az orvostól, kórháztól, kezeléstõl
vagy vizsgálattól való félelme miatt nem vette igénybe az ellátást. A megkérdezettek
0,2-0,2 százalékának jelentett problémát a várólista, ill. az ellátás helyszínétõl való
távolság, 0,3 százalék pedig egyéb indokra hivatkozott. A válaszadók számára az
ellátáshoz való hozzáférésben nem okozott gondot, hogy nem ismertek jó orvost vagy
szakorvost. A nõk és férfiak által adott válaszok tekintetében számottevõ különbség
nem mutatkozott, habár a férfiak nagyobb arányban jelölték meg indokként a kezeléstõl,
vizsgálattól való félelmet, valamint azt, hogy arra vártak, hogy problémájuk magától
elmúljon, a nõknek pedig nagyobb gondot okoztak az ellátás költségei (GY12.1.
táblázat). E különbségek statisztikai szignifikanciáját nem vizsgáltuk.
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GY12.1. táblázat: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, országosan és nem
szerinti bontásban (2014)
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További bontások
A korcsoport szerinti megoszlást tekintve (GY12.2. ábra), a 16-24 év közötti
megkérdezettek válaszolták legkevesebben (2,4 százalék), hogy volt kielégítetlen orvosi
szükségletük a megelõzõ 12 hónapban, legtöbben pedig a 45-54 év közötti korosztályból
(11,2 százalék).

A 45-54 év közötti korosztályból nyilatkozták a legtöbben (3,5 százalék), hogy azért
nem vették igénybe az orvosi ellátást, mert az túlságosan drága volt, legkevesebben
pedig a 16-24 év közötti korosztályból (0,6 százalék). Az 55-64 év közöttiek közül
válaszolták legtöbben (3,2 százalék), hogy várakozni akartak, amíg a probléma
magától elmúlik, a 75-84 év közöttiek közül pedig a legkevesebben (0,8 százalék).
A 45-54 év közötti korosztályból nyilatkozták a legtöbben, hogy nem volt idejük
igénybe venni az ellátást (3,1 százalék), 65 év felett pedig gyakorlatilag senki. Az
ellátás helyszínétõl való nagyobb távolság leginkább a 85 év fölöttieknek okozott
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GY12.2. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet, indokonként, korcsoport szerinti
bontásban (2014)

gondot (0,8 százalékban), miközben a 45 év alatti válaszadók ezt egyáltalán nem
jelölték meg. A várólista 35 és 84 éves kor között nagyjából egyforma mértékben
(0,2-0,3 százalékban) okozott gondot. Az orvostól, kezeléstõl való félelem, mint ok
leginkább a 45-64 év közöttiek körében volt jellemzõ (0,7 százalék), legkevésbé a 6574 év, valamint a 16-24 év közöttiek esetében (0,2 százalék). Megjegyzendõ, hogy
az ilyen alacsony szintre lebontott adatok az egyes évek között jelentõs volatilitást
mutathatnak.

A GY12.3. ábra alapján kiemelendõ, hogy minél magasabb a válaszadók
jövedelemszintje, annál kisebb arányban jelölték meg kielégítetlen szükségletük
indokaként, hogy túl drága volt az ellátás. Különösen az elsõ kvintilis értéke magas
az összes többihez viszonyítva. Az elsõ és az ötödik kvintilisbe tartozók között 6,6
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GY12.3. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, jövedelmi kvintilis szerinti
bontásban, teljes lakosságra (2014)

százalékpontos különbség volt e mutatót illetõen. A várólista is az elsõ kvintilisbe
tartozók számára bizonyult különösen fontosnak (0,5 százalék); a jövedelem
növekedésével jelentõsége csökkent. Az ellátás helyszínétõl való távolság az elsõ és
a második kvintilisbe tartozók számára bizonyult lényeges szempontnak (rendre 0,3
és 0,4 százalék), az ennél magasabb jövedelmi szinteknél alacsonyabb volt ennek
fontossága. Mindegyik jövedelmi kvintilisben viszonylag magas (0,7 százalék) volt
viszont azon válaszadók aránya, akik várakoztak, hátha a probléma magától is
elmúlik.

Amint a 12.4. ábrából kitûnik, az iskolai végzettséggel párhuzamosan csökkent azon
válaszadók aránya, akik azt nyilatkozták, hogy volt kielégítetlen egészségügyi
szükségletük a megelõzõ 12 hónapban: a diplomás megkérdezettek körében ez az
arány 3,1 százalék volt, szemben a középfokú végzettségûeknél tapasztalt 6,7 százalékkal,
valamint az alapfokú végzettségûeknél mért 10,3 százalékkal.
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GY12.4. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, iskolai végzettség szerinti
bontásban, teljes lakosságra (2014)

Az ábra alapján elmondható az is, hogy az alapfokú végzettségûek közül a legtöbben
az ellátás túlságosan magas költsége miatt nem fértek hozzá a vizsgálathoz vagy
kezeléshez: közülük 2,7 százalékponttal nagyobb arányban válaszolták ezt, mint a
középfokú végzettségûek esetében, és 4,1 százalékponttal többen, mint a felsõfokú
végzettségûek körében. A válaszadók iskolai végzettségtõl függetlenül viszonylag
nagy arányban jelölték meg indokként azt, hogy várakozni akartak, míg elmúlik a
problémájuk: az alapfokú végzettségûek körében ez az arány 2,8 százalék volt, a
középfokú végzettségûeknél 2,1 százalék, a felsõfokú végzettségûek esetében pedig
1,2 százalék. A középfokú végzettségûek viszonylag nagy arányban jelölték meg
indokként azt is, hogy nem volt idejük a kezelésre: 0,8 százalékponttal többen, mint
a felsõfokú, és 1,2 százalékponttal többen, mint az alapfokú végzettségûek esetében.

A GY12.5. ábra alapján jól látható, hogy a munkanélküliek körében válaszolták a
legtöbben, hogy volt kielégítetlen orvosi szükségletük a megelõzõ 12 hónapban (14,4
százalék), a nyugdíjasok közül pedig a legkevesebben (5,2 százalék).
Amint az ábra is mutatja, a munkanélküliek jelölték meg messze legnagyobb arányban
(7,9 százalék), hogy az ellátást annak túlzottan magas költségei miatt nem vették
igénybe, a foglalkoztatottak közül pedig a legkisebb arányban (1 százalék). Szintén
a munkanélküliek közül válaszolták a legtöbben, hogy várakozni akartak, hátha elmúlik
a problémájuk, a nyugdíjasok közül pedig a legkevesebben (3,6, illetve 1,7 százalék).
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GY12.5. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, munkaerõpiaci státusz
szerint, teljes lakosságra (2014)

A foglalkoztatottak körében nyilatkozták arányaiban a legtöbben, hogy nem volt
idejük az ellátásra (3 százalék), és a nyugdíjasok közül a legkevesebben (0,1 százalék).
A munkanélküliek 0,9 százaléka válaszolta, hogy félt a vizsgálattól vagy kezeléstõl,
a foglalkoztatottaknak viszont csak 0,3 százaléka. Az ellátás helyszínének távolsága
a nyugdíjasok számára okozott leginkább gondot (0,4 százalék jelölte meg), a
foglalkoztatottak és munkanélküliek számára egyáltalán nem. A várólistát leginkább
a nyugdíjasok az egyéb okból inaktívak értékelték problémaként, 0,6 százalékos
arányban.
Kiegészítõ szempontok
Az ellátás elmaradásának esélyét13 egyes hátrányos helyzetû csoportokra vonatkozóan
a 2014-2015-ös évekre is meg tudtuk vizsgálni, logisztikus regresszió segítségével
esélyhányadost (EH) számolva a válaszolók szocio-demografikus jellemzõi alapján
képzett csoportokra.
Az elmaradás esélye négy vizsgált tényezõre (független változók) lett kiszámolva:
roma származás, iskolai végzettség, korlátozottság, jövedelmi státusz. Az elemzésben
további ún. zavaró tényezõk (független változók) is szerepeltek: nem, életkor, gazdasági
aktivitás, településméret, vélt egészségi állapot. Minden vizsgált és zavaró tényezõre
egy ún. referenciacsoport lett kiválasztva (pl. az alapfokú iskolai végzettség), és az
erre a csoportra számolt esély szerepelt az esélyhányados nevezõjében, míg a
számlálóban a többi csoportra számított esély. Az elemzéshez választott többváltozós
logisztikus regresszió módszere biztosítja, hogy mindegyik vizsgált mutatóra a többitõl
független hatás becsülhetõ legyen.

(Forrás: KSH; saját számítás)

esély=igen/nem válaszok egy adott kérdésben; itt: szükségesnek vélt egészségügyi ellátás elmaradt az
elmúlt 12 hónapban?
13
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GY12.6. ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása a magukat
romának vallók körében a nem romákhoz viszonyítva (2014-2015)

GY12.7. ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása a közép- és a
felsõfokú iskolai végzettségûek körében az alapfokú végzettséghez viszonyítva
(2011-2015)

(Forrás: KSH; saját számítás)

(Forrás: KSH; saját számítás)
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GY12.8.ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása az ekvivalens
háztartási jövedelmi ötödökben a legalacsonyabb jövedelemi ötödhöz viszonyítva
(2011-2015)

GY12.9. ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása a korlátozottak
körében a nem korlátozottakhoz viszonyítva (2011-2015)

(Forrás: KSH; saját számítás)

1. Roma státusz: 2015-ben az, aki saját bevallása alapján roma származású, több,
mint kétszer nagyobb eséllyel nem vette igénybe az általa szükségesnek vélt ellátást
valamilyen okból, azokhoz képest, akik nem vallották magukat roma származásúnak
(Esélyhányados (EH) = 2,15; 95 százalékos megbízhatósági tartomány
(MT95%)=1,45-3,18). 2014-hez viszonyítva ez az érték jelentõsen, 52 százalékkal
emelkedett. (GY12.6. ábra)

3. Jövedelem: A jövedelmi státusz emelkedésével csökken a szükségesnek vélt ellátás
elmaradásának esélye. Az ekvivalens háztartási jövedelmi ötödök szerint az alsó,
vagyis a legszegényebb ötödhöz képest a felsõ ötödnek negyed akkora esélye volt
2015-ben arra, hogy ne vegye igénybe a szükségesnek vélt egészségügyi ellátást
(EH=0,26; MT95%=0,2-0,34). A legszegényebbeknek a mindegyik más jövedelmi
csoporthoz viszonyított helyzete 2011 óta tovább romlott. (GY12.8. ábra)
4. Korlátozottság: A valamilyen betegség vagy egészségprobléma miatt korlátozottak
esélye 2015-ben nem különbözött szignifikánsan a nem korlátozottakéhoz viszonyítva,
vagyis azoknál, akik korlátozottak, nem maradt el nagyobb eséllyel a szükségesnek
vélt egészségügyi ellátás (EH=1,26; MT95%=0,98-0,1,62). A korlátozottságnak
az erre a mutatóra való hatása 2011 óta fokozatosan lecsökkent, és 2015-re
statisztikai szempontból már nem volt jelentõs. (GY12.9. ábra)
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2. Iskolázottság: A felsõfokú végzettséggel rendelkezõk esetében fele akkora eséllyel
maradt el 2015-ben a szükségesnek vélt ellátás, mint az alapfokú végzettségûeknél
(EH=0,57; MT95%=0,34-0,96). 2011 óta az ellátás elmaradásának esélye az
alapfokú végzettségûeknél mind a közép-, mind a felsõfokú végzettségûekhez
viszonyítva megnõtt. (GY12.7. ábra)

Nemzetközi összehasonlítás
GY12.10. ábra: Kielégítetlen orvosi szükségletet nem jelzõk aránya nemzetközi
összehasonlításban (2011-2014)

(Forrás: Eurostat)

Az idõsoros elemzésbõl az állapítható meg, hogy a kielégítetlen orvosi szükségletet
nem jelzõk aránya a vizsgált országok közül Magyarországon volt a legalacsonyabb
2011-2014 között (0,3 százalékponttal alacsonyabb, mint az EU-28 átlag), de a
vizsgált idõszakban növekedett ez az arány.

A vizsgált idõszakban Magyarországon volt a legmagasabb azok aránya, akik a
kezelés túlságosan magas költségei miatt nem vették igénybe az orvosi ellátást: 2014ben 0,3 százalékponttal magasabb, mint az EU-28 átlaga, 1,6 százalékponttal
magasabb, mint Csehországban, és 2 százalékponttal magasabb, mint Ausztriában.
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Az önbevalláson alapuló adatok nemzetközi összehasonlítását jelentõsen megnehezíti
az a tényezõ, hogy az egyes országokban, kultúrákban különbözõ annak megítélése,
hogy mit tartanak optimálisnak az egészségügyi szükségletek kielégítése, az egészségi
állapot megítélése vonatkozásában.

GY12.11. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet a kezelés túlságosan magas költségei
miatt, nemzetközi összehasonlításban (2011-2014)

(Forrás: Eurostat)

Limitációk
Az adatok mintából származnak, a minta nagysága azonban közel 20 000 fõ, akik
kiválasztása kétszintû rétegzéssel történt.
Az önbevalláson alapuló adatok érvényességét befolyásolhatja az, hogy a
megkérdezettek egyrészt nem emlékeznek pontosan a múltra vonatkozó kérdéseknél,
és emiatt tévesen adnak meg adatokat, másrészt válaszaikat az általuk feltételezett
elvárásokhoz igazíthatják.
A roma státuszra vonatkozó kérdés a 2014-es felmérésben jelent meg elõször, így
ennek hatását csupán két évre volt lehetõségünk elemezni. A 2011-2015 idõtartamra
vonatkozó elemzéseknél az összehasonlíthatóság érdekében az utolsó két évre a
roma státusz nélküli modell volt alkalmazva.

Az elemzésben bemutatott, a kielégítetlen orvosi szükséget elõfordulási arányában
jelentkezõ, jövedelem, munkaerõpiaci helyzet és iskolázottság szerinti különbségek
szisztematikus igazságossági problémák lehetséges meglétére hívják fel a figyelmet.
A jövedelem és az iskolai végzettség közötti összefüggés (K9. indikátor), valamint a
születéskor várható élettartamban (M1. indikátor) az iskolázottság szerint látható
különbségek fényében feltehetõ, hogy az alacsony iskolai végzettség populációs szinten
rosszabb egészségi állapottal párosul. Ennek életmóddal és egészségmagatartással
összefüggõ vonatkozásait mutatja a K1. (túlsúlyosak és elhízottak aránya), a K2.
(rendszeres testmozgást végzõk aránya), a K4. (naponta dohányzók), valamint a K5.
(túlzott alkoholfogyasztók) indikátor. Jelen indikátor adataiból azonban az a feltételezés
adódik, hogy a fenti tényezõk mellett ennek a csoportnak az egészségügyi
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Igazságosság

ellátórendszerhez való hozzáférése is felelõs a rosszabb kimenetekért, ami súlyos
igazságossági problémát jelenthet. A munkanélküliek hátrányos helyzete szintén komoly
odafigyelést érdemel.
A regressziós elemzés megerõsítette ezeket a feltevéseket a jövedelmi és az iskolázottsági
szint vonatkozásában, sõt romló tendenciákra hívta fel a figyelmet. A romák esetében
az adatok ugyan csupán két évre vonatkozóan állnak rendelkezésre, de különösen
aggasztó helyzetre utalnak. Ennek alapján állítható, hogy az ellátórendszernek nagyobb
figyelmet kellene szentelnie e hátrányos helyzetû csoportok esélyegyenlõségének
javítására.

Megbeszélés

Az általunk végzett logisztikus regressziós számítások szerint a romáknak több mint
kétszeres esélyük volt arra 2015-ben a teljes populációhoz képest, hogy kielégítetlen
egészségügyi szükségletük legyen. Jövedelmi szint és iskolai végzettség szerint is nagy
és növekvõ különbségek láthatók. Hangsúlyozni kell, hogy az egyes mutatókra kimutatott
hatások egymástól függetlenek, azaz például a roma származás önmagában, tehát
az iskolázottságtól és a jövedelemtõl függetlenül is növeli az esélyt a szükségesnek vélt
ellátás igénybevételének elmaradására. Mindezek fényében az ellátórendszerhez
való hozzáférés igazságossági kérdései kiemelt figyelmet érdemelnek.
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Magyarországon a felmérésben részt vevõk hét százaléka nyilatkozta, hogy a
megkérdezést megelõzõ 12 hónapban volt kielégítetlen orvosi szükséglete, ami nagyjából
megfelel az EU-28 átlagának. Érdekes, hogy a kielégítetlen orvosi szükséglet okaként
a legtöbb válaszadó azt jelölte meg, hogy várakozni akart, hátha magától is elmúlik
a problémája. A kezelés túlzottan magas költségei a második leggyakoribb indoknak
bizonyultak. Az ellátás helyszínétõl való távolság, illetve a várólista az idõsebb korosztály
körében bizonyult fontos szempontnak. Összességében véve elmondható, hogy az
életkor, a jövedelem, az iskolai végzettség, a munkaerõpiaci státusz egyaránt befolyásolja
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést: a magasabb jövedelmû, magasabb
képzettségû válaszadók nagyobb arányban számoltak be arról, hogy nem volt kielégítetlen
szükségletük a megelõzõ 12 hónapban, valamint kisebb arányban jelölték meg
kielégítetlen szükségletük indokaként, hogy az orvosi ellátást annak magas költségei
miatt nem vették igénybe. A munkaerõpiaci helyzetet tekintve, a munkanélküli
megkérdezettek válaszolták legnagyobb arányban, hogy számukra az orvosi ellátás
túl drága volt.

Függelék

(Forrás: KSH; saját számítás)
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GY12.3. táblázat: A 2015-ös adatokra elvégzett logisztikus regressziónak a vizsgált és
a zavaró tényezõkre vonatkozó eredményei
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E. Elérési idõk
Magyarországon a háziorvosi és a sürgõsségi ellátás országos szintû földrajzi
hozzáférése jónak mondható, a regionális különbségek azonban jelentõsek. Viszonylag
magas arányban érvényesül a területi ellátási kötelezettség 2012-ben, az optimális
elérési idõk figyelembe vételével megtervezett rendszere.
Az alapellátás földrajzi hozzáférése (E2. indikátor) jónak mondható. A népesség
88,4 százaléka olyan településen él, ahol van – legalább helyettesítéssel betöltött –
háziorvosi rendelõ. A településszerkezetbõl adódó különbségek jelentõsek: az aprófalvas
dél-dunántúli és nyugat-magyarországi területek lényegesen rosszabb helyzetben vannak,
mint Közép-Magyarország és az Alföld. Ugyanakkor a rendelõ nélküli településeken
élõ népesség is átlagosan 10,1 perc alatt, 57 százalékban pedig 10 percen belül eléri
a legközelebbi háziorvosi rendelõt.
A lakosság 83,2 százaléka él sürgõsségi fekvõbeteg-ellátó intézménytõl 30 percen
belüli távolságban (E3. indikátor), a mentõk kiérési ideje pedig 79,6 százalékban 15
percen belüli (E4. indikátor). Mindazonáltal ebben a tekintetben is jelentõs földrajzi
különbségek érzékelhetõk. Egyrészt a kisebb települések – kisvárosok, községek –
hátrányban vannak az urbanizált területekhez képest, másrészt Dél-Dunántúl, ÉszakAlföld, Észak-Magyarország az ország többi részéhez képest jelentõsen alacsonyabb
értékekkel bír.
Az egészségügyi ellátók területi ellátási kötelezettségének (TEK) rendszere 2012-ben
az elérési idõket nagy súllyal figyelembe vevõ matematikai optimalizációs modell
segítségével került kialakításra (Ruzsa-Borbás, 2014). A lakosság, rövid alkalmazkodási
idõ után, 2013 végétõl kezdve viszonylag magas arányban követi a modellnek megfelelõ
betegutakat, a regionális különbségek azonban itt is jelentõsek. Az E1. indikátor által
mért, a tényleges TEK szerinti ellátást módszertani okokból biztosan alulbecslõ mutató
értéke 2015-ben 69 százalék volt, a Közép-Magyarország régió kiugróan alacsony
értékei (51 százalék) nélkül azonban 78 százalék.

1. Ruzsa Z, Borbás F. 2014. Az ellátási területek újratervezése a közúti elérési
idõk figyelembevételével és több szempontú matematikai modellezéssel.
Egészségügyi Gazdasági Szemle 2014;52(1):42-46.
http://www.weborvos.hu/adat/files/2014_aprilis/egsz.pdf
Letöltve: 2016. 11. 08.
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Felhasznált irodalom

Saját területi ellátási kötelezettségen belül ellátott aktív
fekvõbeteg-esetek aránya, E1
Összefoglaló
2015-ben a magyar lakosság 69,38 százaléka az aktív fekvõbeteg-ellátást a lakóhelye
szerint megállapított intézményben vette igénybe. A nemek közötti megoszlásban
szignifikáns eltérés nem volt tapasztalható. Közép-Magyarország régiót (51,15 százalék)
kivéve jelentõs eltérés nem mutatkozott a régiók szolgáltatói között (74,65 százalék–
81,10 százalék). A lakosság 2013 folyamán látszólag növekvõ arányban vette igénybe
a 2012-ben kialakított betegutakat, de a növekmény jelentõs része néhány megyére
korlátozódott. A 2013. év végén kialakult igénybevételi szokások 2014-2015 folyamán
sem a teljes lakosságra, sem a nemekre vonatkozóan már nem változtak érdemben.
2013-hoz képest 2015-re 12 százalékponttal nagyobb arányban vették igénybe a
lakosok a szolgáltatást a lakóhelyük szerint megállapított intézményekben.
A lakosság a TEK-en belüli ellátást nemenként gyakorlatilag azonos arányban vette
igénybe a vizsgált idõszakban.
A szolgáltatókat megyénként vizsgálva megállapítható, hogy a TEK-en belüli igénybevétel
két megyében (Tolna, Pest) és Budapesten nem érte el az országos átlagot. Öt megyében
(Baranya, Csongrád, Gyõr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas) legalább
15 százalékkal meghaladta az országos átlagot a megyék szolgáltatóinak TEK-en
belüli ellátási aránya.

Struktúra, elérés

E1.1. ábra: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban,
2013-2015 között félévenként, teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (százalék)
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E1.1. táblázat: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya aktív fekvõbeteg ellátásban a
szolgáltatók régió szerinti bontásában (2015, százalék)

E1.1. térkép: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltató megyéje szerint férfiakra vizsgálva (2015, százalék)
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E1.2. térkép: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltató megyéje szerint nõkre vizsgálva (2015, százalék)
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E1.3. térkép: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltató megyéje szerint összesen (2015, százalék)

Elemzés
Általános áttekintés
A TEK a 2012. évben, az optimális elérési idõ figyelembevételével, hatósági eljárás
során megállapított szolgáltatóhoz rendelt illetékesség. Az elemzés megmutatja, hogy
egy adott intézmény adott szakmájának legalacsonyabb progresszivitási szintjén –
kivéve kardiológia, szülészet – a területi ellátási kötelezettségébe tartozó összes aktív
osztályos eset mekkora részét látta el. Az indikátor a lakossági oldalról vizsgálva
megmutatja, hogy a szolgáltató számára meghatározott TEK-et a lakosság milyen
arányban vette igénybe adott szakmában a számára kijelölt szolgáltatónál.

A lakosság a TEK-en belüli ellátást nemenként gyakorlatilag azonos arányban vette
igénybe 2013-2015 folyamán. A lakosság 2013-ban egyre nagyobb arányban vette
igénybe az optimálisan kialakított betegutakat, a növekmény jelentõs része azonban
hat megyére összpontosult, és felmerül, hogy ennek egy része látszólagos: az intézmények
összevonásából fakadhatott. Néhány más megyében eközben kismértékû csökkenés is
megfigyelhetõ volt. Közép-Magyarországon, és különösen Budapesten, a TEK szerinti
ellátás aránya alacsony, és nem is változott érdemben 2012-höz képest.
A betegutak kialakításánál figyelembe vették az adott térség morbiditási, mortalitási
mutatóit, az ellátandó lakosság számát, a szóba jöhetõ intézetek betegforgalmi mutatóit
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2015-ben az ellátók a területükön keletkezett eseteknek átlagosan a 69,38 százalékát
látták el. A nemek közötti megoszlásban szignifikáns eltérés nem volt tapasztalható.

szakmánként és progresszivitási szintenként, illetve a tömegközlekedési elérhetõségi
viszonyokat. A 2013. év végére kialakult igénybevételi szokások 2014 és 2015 folyamán
sem a teljes lakosságra, sem a nemekre vonatkozóan nem változtak. A 2013. évi több
mint 40 százalékos TEK-en kívüli igénybevétel mögött a párhuzamos szolgáltatások
mûködése, vagyis az átfedéses ellátási területek és a szabad választási gyakorlat
állhatott. Hangsúlyos lehet továbbá, hogy 2012-ben az ellátásszervezés szintje a
megyérõl az egészségügyi térségek szintjére helyezõdött.
Közép-Magyarország régiót (51,15 százalék) kivéve szignifikáns eltérés nem látható
a régiók között (74,65-81,10 százalék). A szolgáltatókat megyénként vizsgálva
megállapítható, hogy a TEK-en belüli igénybevétel két megyében (Tolna, Pest) és
Budapesten nem érte el az országos átlagot. Öt megyében (Baranya, Csongrád,
Gyõr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas) legalább 15 százalékkal
meghaladta az országos átlagot a megyék szolgáltatóinak TEK-en belüli ellátási aránya.
Az arányszámok 49,13 százalék (Budapest) és 87,39 százalék (Baranya megye)
között változtak.
A mutató alacsony értékei lényegi eltérést jelentenek a jogszabályban rögzített ellátási
utak betartásától. A 100 százalékos célértéktõl való eltérés korrelál a szolgáltatók
közötti választás lehetõségének fennállásával és annak mértékével. Megfigyelhetõ,
hogy ahol alacsonyabb volt a TEK-en belül ellátottak aránya, ott a szolgáltatók száma
magasabb, és könnyebben megközelíthetõek is. A mutató alakulásában szerepet játszhat
még az adott szolgáltatói paletta szélesebb kínálata. Ezen alapul, hogy Budapesten
a szolgáltatók mindössze 49,13 százalékban látták el TEK-en belül az eseteket. Leginkább
a fõvárosban érvényesül az a jelenség is, hogy a betegek – legalábbis az alacsony
progresszivitási szint vonatkozásában – a specializált országos intézetek helyett a
más ellátások során is látogatott, többszakmás kórházakat részesítik elõnyben.

Az intézményenkénti teljesítményarányos, felsõkorlátos finanszírozás mindkét irányba
befolyásolhatja a szolgáltató vállalását, felmerülõ lakossági igény esetén. Az intézmények
részére megállapított TVK történelmileg az intézkedés bevezetésekor (2003-2004)
általuk nyújtott ellátás volumenéhez, nem pedig a területi ellátási kötelezettségükbõl
eredõ feladataik mennyiségéhez igazodik. Indokolt esetben ennek korrekciója a
késõbbiekben megtörténhet, és részben meg is történt. A kétféle szabályozás eltérõ
logikájából következõen azonban elõfordulhat, hogy alacsony TVK esetén a betegek
kénytelenek egy adott szolgáltatótól elvándorolni, miközben egy, a saját területéhez
képest magas TVK-val rendelkezõ intézmény képes lehet elvonni az eseteket más
szolgáltatók területérõl.
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A hatályos szabályozás szerint hazánkban jelenleg az elõírt betegutak elhagyása
nem jár szankcióval, sem a szolgáltató, sem az igénybevevõ részérõl. A meglévõ
szolgáltatói struktúra választási lehetõséget biztosít szakmai palettájával és telephelyeivel.
A közlekedési infrastruktúra megyénként eltérõ kiépítettsége azonban meghatározza
a megközelíthetõséget.

További bontások
Szakmafõcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a sebészeti
jellegû szakmákban a TEK-en belüli igénybevétel aránya alacsonyabb volt, mint a
belgyógyászati jellegû szakmákban. A belgyógyászat (01), bõrgyógyászat (08),
tüdõgyógyászat (19), pszichiátria (18), fertõzõbeteg-ellátás (16) szakmafõcsoportokban
80 százalék feletti TEK-en belüli ellátást találtunk. Az országos átlag alatti és egyben
a 65 százalékot el nem érõ szakmafõcsoportok: sebészet (02), szülészet-nõgyógyászat
(04), onkológia (12), kardiológia (40). Az invazív, nagyobb kockázattal járó, nagyobb
technikai és manuális igényû ellátások igénybevétele a lakosságot gyakrabban ösztönzi
a kijelölt betegutak felülírására.

Korcsoportos bontásban kismértékben megjelenik a nemenkénti eltérés a TEK-en belüli
ellátás arányát tekintve. A 18 év alatti korosztályban nemenkénti összehasonlításban
nem volt eltérés, ez egy speciális ellátást igénylõ és nagy érzékenységû terület. A 1824 év közötti korosztályt külön vizsgáltuk a felsõoktatásban való részvételük miatt. A
férfiak ebben a korcsoportban voltak legkevésbé TEK-követõk, míg magasabb
korcsoportokban jobban igazodtak a számukra meghatározott szolgáltatóhoz. A nõk
a 25-64 éves korcsoportban választották legtöbbször a TEK-en kívüli szolgáltatót. Az
idõsebb korosztályban egyre inkább elfogadták õk is a kijelölt szolgáltatót.
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E1.2. ábra: TEK-en belül ellátott esetek aránya szakmafõcsoportonként (százalék)

E1.3. ábra: TEK-en belül ellátott esetek aránya korcsoportos és nemenkénti bontásban
(2015, százalék)

Magyarországon a szakellátás egészségszervezési szintje a nyolc egészségügyi térség.
További bontásként vizsgáltuk az egészségügyi térségek szerinti TEK-igénybevétel
alakulását a legalacsonyabb progresszivitási szinten (E1.2. táblázat). A legkisebb
értékek a három közép-magyarországi térségben jelennek meg, miközben a többi
térség között jelentõs eltérés nem mutatkozik.

Az indikátort Közép-Magyarország régió tekintetében külön is megvizsgáltuk. A 20132015 közötti idõszakban az intézmények TEK-en belül ellátott eseteinek aránya KözépMagyarország régióban csupán 1 százalékos változást mutatott. A fõvárosi szolgáltatók
a könnyû hozzáférhetõség, a jó megközelíthetõség, a szolgáltatók magas száma és
széles szakmai palettája miatt széles választási lehetõségeket kínálnak a betegek számára,
amivel az adatok alapján él is a lakosság. A mutató alakulását befolyásolhatja továbbá
az ellátási területek nem megfelelõ kommunikációja a szakma és a lakosság felé
egyaránt.
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E1.2. táblázat: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban
a szolgáltatók egészségügyi térségek szerinti bontásában (2015, százalék)

E1.4. ábra: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya Közép-Magyarország régió külön
vizsgálatában (2013-2015, százalék)

Kiegészítõ szempontok
A TEK szerinti ellátás vizsgálatakor komoly nehézséget okoz, hogy az ellátókkal
ellentétben az esetek progresszivitási szintje nem határozható meg. Ezért egy olyan
szervezeti egységnél, amelynek adott szakmában többféle progresszivitási szintû TEKje is van, választani kell, hogy melyik szintnek megfelelõ TEK szerinti ellátást vizsgálunk.
Az elemzésben vizsgált fõ indikátor csak a legalacsonyabb progresszivitási szintû
TEK-bõl érkezõ eseteket minõsíti megfelelõnek, ezáltal azonban negatív irányba torzítja
az értéket. Ezért kiegészítõ indikátorként megvizsgálható az a számítás, amely a
legmagasabb szintû – ezáltal legkiterjedtebb – ellátási területrõl érkezõ valamennyi
esetet megfelelõként kezel.

E1.3. táblázat: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltatók egészségügyi térségek szerinti bontásában, évközepi TEK-adatok alapján, a
legmagasabb progresszivitási szinttel számolva (2015, százalék)
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Ezzel a módszertannal értelemszerûen kedvezõbb képet kapunk a TEK szerinti
igénybevételi gyakorlatra vonatkozóan (E1.3. táblázat). Meglepõ módon az összes
progresszivitási szintet figyelembe véve a két szélsõérték a közép-magyarországi
egészségügyi térségekben jelenik meg: Dél-Közép-Magyarországon (65,27 százalék),
illetve Észak-Közép-Magyarországon (93,28 százalék).

Limitációk
Az elemzés az aktív fekvõbeteg-ellátási formán belül az adott szakma legalacsonyabb
progresszivitási szintû TEK-jére történt. Egy magas progresszivitási szintû osztály esetében
az adatbázis sajnos nem teszi lehetõvé a távolról érkezõ eseteken belül az alacsonyabb
szintû TEK-et átlépõ, magasabb szintû ellátást igénylõ, a nagyobb progresszivitású
ellátót a szabályoknak megfelelõ módon felkeresõ eseteket.
A fõ indikátor elemzése mindig az adott év legkésõbbi TEK-adatát használta, így az
esetleges év közbeni változásokat figyelmen kívül hagyja. A legmagasabb szintû TEK
felhasználásával készült adatok az év közepi állapotot rögzítik.
Nem kizárt, hogy a TEK szerinti ellátásban megfigyelhetõ idõbeli változások egy
része az intézmények összevonásából eredõ, látszólagos hatás. Nem vizsgáltuk, hogy
egy ellátó TEK-je adott szakmában hány különbözõ telephelyen való ellátásra ad
lehetõséget, és ezek milyen távolságra vannak egymástól.
Az egynapos ellátások esetében az ellátási területek 30 perces szabállyal történõ
lefedése nem teszi lehetõvé a TEK szerinti vizsgálatot. A 30 perces szabály elõírja,
hogy az egynapos sebészeti ellátás keretében mûtét akkor végezhetõ, ha a beteg
tartózkodási helyétõl az ellátó egészségügyi intézmény személygépkocsival (mentõvel)
– átlagos forgalmat figyelembe véve – 30 perc alatt elérhetõ. A 30 perces szabály a
szolgáltatók többségében a fekvõbeteg-ellátási területnek csak egy részét fedi le.
A sürgõsségi és intenzív szakmákban, valamint a nappali kórházi ellátás keretében
ellátott esetek nem képezték a vizsgálat tárgyát. A kúraszerû ellátások esetében a
jelentési szabályok miatt nem állnak rendelkezésre önállóan elemezhetõ adatok. A
teljes kép kialakításához mindezeken túlmenõen a járóbeteg-ellátás eseteit is figyelembe
kellene venni.

Igazságosság

Hazánk földrajzi egységei általában nem mutatnak igazságosság szempontjából
megfigyelhetõ egyenlõtlenségeket, kivéve Közép-Magyarország régiót. Itt az országos
átlagnál alacsonyabb az indikátor értéke, miközben Pest megyében (61,70 százalék)
megközelíti az országos átlagot. Budapesten 49,13 százalék volt a TEK-en belüli
igénybevétel aránya, ami a régió alacsony értékét is magyarázza. A jelenséget feltehetõleg
a szolgáltatók nagyobb száma okozhatja, hiszen az összes szolgáltató közel egyharmada
Közép-Magyarországon található. Továbbá a szolgáltatók jellemzõen széles szakmai
palettával is rendelkeznek, emellett tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetõk.
Korábban már tárgyalásra került a TVK hatása. Az intézményenkénti teljesítményarányos,
felsõkorlátos finanszírozás, a lakossági igényekhez való nem tökéletes illeszkedése
esetén, akadályozhatja a lakóhelyhez közeli ellátás és az optimálisan kialakított betegutak
megvalósulását.
Korcsoportos vizsgálat igazságossági problémára nem utal.
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A lakóhely szerint kijelölt ellátó igénybevételét tekintve nemek közötti szignifikáns
eltérést nem találtunk, így ez igazságosság szempontjából nem releváns.

Megbeszélés
A magyar lakosság 69,38 százalékban a lakóhelye szerint megállapított intézményben
vette igénybe a szolgáltatást 2015-ben. A 2013. év végére kialakult igénybevételi
szokások 2014-2015 folyamán sem a teljes lakosságra, sem a nemekre vonatkozóan
nem változtak.
A szolgáltatókat megyénként vizsgálva megállapítható, hogy a TEK-en belüli igénybevétel
két megyében (Tolna, Pest) és Budapesten nem éri el az országos átlagot. Öt megyében
(Baranya, Csongrád, Gyõr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas) legalább
15 százalékkal meghaladja az országos átlagot a megyék szolgáltatóinak TEK-en
belüli ellátási aránya. A mutató értékei 49,13 százalék (Budapest) és 87,39 százalék
(Baranya megye) között változnak.
A lakóhely szerint kijelölt ellátó igénybevétele tekintetében nemek között szignifikáns
eltérést nem találtunk, igazságosság szempontjából a nemenkénti vizsgálódás nem
releváns. Korcsoportos vizsgálat igazságossági problémára nem utal.
Az alacsony érték a jogszabályban rögzített ellátási utaktól lényegi eltérést jelez, ami
ismerethiányból vagy nem optimális kijelölésbõl is eredhet. A fõvárosban abból is
adódhat az eltérés, hogy ott lehetõség van a szolgáltatók közötti választásra, amit a
kiépült tömegközlekedés is támogat. A mutató alakulásában általában szerepet játszhat
még a szolgáltatói paletta szélesebb kínálata, vagyis az egy helyen igénybe vehetõ
szakmák száma, a multidiszciplinaritás és a beteg kedvezõ tapasztalatai. Jellemzõen
a más szakmában már igénybe vett szolgáltatót részesíti elõnyben a beteg, még ha
az adott szakmában nem is ahhoz az ellátóhoz tartozik.
A szakmafõcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a sebészeti
jellegû szakmákban a TEK-en belüli igénybevétel aránya alacsonyabb, mint a
belgyógyászati jellegûekben. Az invazív, nagyobb kockázattal járó, nagyobb technikai
és manuális igényû ellátások a lakosságot gyakrabban ösztönzik a kijelölt betegutak
felülírására. Az elõírt betegutak elhagyása nem jár szankcióval sem a szolgáltató,
sem az igénybevevõ részérõl, ami gátat szabhatna az indokolatlan területen kívüli
ellátásoknak. Az intézményenkénti teljesítményarányos, felsõkorlátos finanszírozás
mindkét irányba befolyásolhatja a szolgáltató vállalását felmerülõ lakossági igény
esetén.

1. 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
2. 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerûen
végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl
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A háziorvos nélküli településeken a háziorvost 10 perc alatt
elérõk aránya, E2
Összefoglaló
2015-ben Magyarországon 11,63 százalék volt az olyan településeken lakó, 18 év
fölötti lakosság aránya, ahol nincs felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõ. Különösen
magas ez az arány az aprófalvas településszerkezettel rendelkezõ Nyugat- és DélDunántúlon, elsõsorban pedig Vas (21,1 százalék), Zala (18,7 százalék) és Somogy
(16,8 százalék) megyékben.
Jelen indikátor ezeken a településeken vizsgálja meg a legközelebbi felnõtt- vagy
vegyes háziorvosi rendelõ elérési idejét. Az átlagos elérési idõ országos szinten
10,12 perc. A regionális különbségek viszonylag alacsonyak: a legrövidebb átlagos
idõvel jellemezhetõ Közép-Dunántúl (9,73 perc) és a leghosszabbat mutató Dél-Alföld
(11,1 perc) között a differencia mindössze 1,37 perc. A felnõtt lakosság 57,32 százaléka
ér el háziorvost 10 percen belül, és ez az arány csupán egyetlen régióban, a DélDunántúlon esik 50 százalék alá (48,36 százalék).

Elemzés
Általános áttekintés
Az E2 indikátor azoknak a településeknek az alapellátáshoz való hozzáférését vizsgálja,
amelyeken nem található felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõ. Az indikátor az
ezekhez a településekhez legközelebb esõ alapellátási egység megközelítési idejét
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E2.1. táblázat: 10 percen belüli háziorvosi elérési arány: átlagos elérési idõ percben és
felnõtt vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ települések népességaránya
régiók szerinti bontásban (2015)

veszi alapul autóúton, és azt vizsgálja, hogy az ott lakók hány százaléka éri el az
ellátást 10 percen belül. A településeknél nagyobb földrajzi egységek (megyék, régiók
stb.) értékeinek meghatározásához a településekre jellemzõ arányok és idõk az adott
település 18 év feletti lakosainak számával súlyozva kerülnek beszámításra.
2015-ben a 18 év feletti magyar lakosság 11,63 százaléka élt a vizsgálati kritériumnak
megfelelõ, felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ településen. A
mért átlagos elérési idõ országos szinten az érintett településeken a 2015. év adatai
alapján alig haladta meg a 10 percet (10,12 perc). Az érintett települések lakosságának
57 százaléka ér el egy alapellátó intézményt 10 percen belül.
A vizsgált településeken élõ 18 év feletti lakosság részaránya regionális bontásban
igen nagy különbségeket mutat. A nagyfalvakkal és kisvárosokkal jellemezhetõ DélAlföldön az ilyen településen élõ népesség aránya csupán 0,48 százalék, a legnagyobb
arányban urbanizált Közép-Magyarországon pedig 1,08 százalék. Ugyanakkor az
aprófalvas Dél-Dunántúlon ugyanez az arány 14,53 százalék, Nyugat-Dunántúlon
pedig 15,69 százalék (vö. KSH, 2016). Az alföldi tanyák és egyéb külterületi
településrészek helyzetét az elemzés nem vizsgálta.

Struktúra, elérés

E2.1. ábra: Felnõtt- vagy vegyes alapellátási rendelõvel nem rendelkezõ települések
népességaránya megyék szerinti bontásban (2015, százalék)
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A háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ településeken élõ 18 év feletti népesség
aránya megyénként szintén igen eltérõ (E2.2. ábra). Budapest kerületei közt nincs
ilyen, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar és Pest megye esetében
a lakosság kevesebb mint egy százaléka lakik olyan településen, ahol nincsen háziorvos,
Vas megyében ezen lakosok aránya 21 százalék, Zala megyében 19 százalék, Somogy
megyében pedig 17 százalék.
Regionális szinten vizsgálva, a felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ
települések lakosságához viszonyítva a legalacsonyabb arányú 10 percen belüli elérés
Dél-Dunántúlon (48,38 százalék) és Közép-Magyarországon (50,42 százalék) volt
tapasztalható. Érdemes megjegyezni, hogy Budapest és kerületei – tekintve, hogy
minden kerülethez tartozik háziorvosi praxis – kiestek a vizsgált települések körébõl.
A legmagasabb 10 percen belüli elérési arány Észak-Alföldön (62 százalék), KözépDunántúlon (62,32 százalék) és Nyugat-Dunántúlon (61,88 százalék) volt tapasztalható.

Struktúra, elérés

E2.2. ábra: A vizsgált településeken az alapellátást 10 percen belül elérõk aránya és az
átlagos elérési idõ megyék szerinti bontásban (2015, százalék, perc)
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E2.1. térkép: A vizsgált településeken az alapellátást 10 percen belül elérõk aránya
megyék szerinti bontásban (2015, százalék)
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E2.2. térkép: A vizsgált településeken az alapellátás átlagos elérési ideje megyék
szerinti bontásban (2015,perc)

560

Megyei szinten vizsgálva (E2.3. ábra) a legalacsonyabb 10 percen belüli elérési
arány az érintett települések esetében Békés megyében volt (27,46 százalék), melyet
Hajdú-Bihar (35,73 százalék) és Tolna megye (35,58 százalék) követett. A legkedvezõbb
elérési arány Csongrád megyében volt tapasztalható (81,78 százalék), ezt követte
Komárom-Esztergom (76,66 százalék), Szabolcs-Szatmár-Bereg (67,08 százalék) és
Zala megye (66,94 százalék).
A saját háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ települések lakossággal súlyozott átlagos
elérési ideje tekintetében a fenti lakosságarányoknak megfelelõ kép rajzolódik ki.
Némi közelítéssel megállapítható, hogy minél nagyobb egy adott területen a 10 percen
belüli elérés aránya, annál kisebb az átlagos elérési idõ. Regionális szinten DélAlföld mutatta a legmagasabb értéket (11,1 perc), melyet Dél-Dunántúl (10,61 perc)
követett. A legrövidebb átlagos elérési idõk Közép-Dunántúlon (9,73 perc) és ÉszakAlföldön (9,77 perc) voltak 2015-ben.
Megyei szinten az érintett településeken Komárom-Esztergom megyében (7,89 perc)
és Csongrád megyében (8,53 perc) volt a legjobb átlagos elérési idõ, a legrosszabb
átlagos elérési idõk Hajdú-Bihar megyében (14,26 perc) és Békés megyében (13,45
perc) mutatkoztak.
További bontások

A saját, felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ települések aránya
a nem hátrányos helyzetû települések között négy százalék, a hátrányos helyzetû
települések között 23 százalék volt. Ennek egyik oka az lehet, hogy a hátrányos
helyzetû települések között – bár ez nem besorolási kritérium – nagy arányban találhatók
kis falvak (vö. 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklet).
A vizsgált települések esetében a 10 perc alatti elérési idõ aránya a nem hátrányos
helyzetû települések esetében 58,65 százalék, a hátrányos helyzetû települések esetében
54,87 százalék. Ugyanakkor az átlagos elérési idõ a hátrányos helyzetû települések
esetében csak 5,56 perc, míg a nem hátrányos helyzetû települések esetében 10,01
perc volt.
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E2.2. táblázat: A vizsgált településeken az alapellátást 10 percen belül elérõk aránya
és az átlagos elérési idõ a települések hátrányos helyzete szerinti bontásban

Kiegészítõ szempontok
A kielégítetlen orvosi szükséglet indokainál fontos összehasonlítási alap lehet az
indikátorral kapcsolatban azoknak az aránya a lakosságon belül, akik a távolság
miatt nem jutnak orvosi ellátáshoz. Ez az arány a GY12. indikátor adatai alapján
2014-ben 0,2 százalék volt.
Befolyásoló tényezõk
Az autóúton való közlekedést jelentõsen befolyásolhatja a települések közötti közlekedési
infrastruktúra.
Limitációk
Jelen indikátor csak az autóúton való elérést veszi figyelembe, nem kalkulál azzal,
hogy a lakosság jelentõs aránya tömegközlekedéssel tudja csak megközelíteni az
alapellátási intézményeket. Továbbá a települések elérését az adott település geometriai
középpontjától számoljuk, ami nem mindig esik egybe a ténylegesen lakott területekkel.

Igazságosság
Igazságosság szempontjából az elérés közötti különbségek utalhatnak mind az
egészségügyi szolgáltatói, mind a közlekedési infrastruktúra hiányosságaira. Mivel a
kielégítetlen orvosi szükséglet egyik lehetséges okát az ellátás magas költségei jelentik,
ezért a kedvezõtlenebb anyagi helyzetû lakosok által lakott térségekben a lakosokat
érintõ elszegényítõ kiadások potenciális veszélye nagyobb.

Megbeszélés
A vizsgált adatok alapján a háziorvosi lefedettség még a saját háziorvosi rendelõvel
nem rendelkezõ településeken is jónak mondható, ugyanakkor a lefedettség országos
szinten már nem kiegyenlített, megyei szinten jelentõs különbségek tapasztalhatók. Az
érintett településeken az átlagos elérési idõ országos szinten 10,12 perc, a lakosság
57,32 százaléka éri el a háziorvost 10 percen belül. Területi szinten Hajdú-Bihar
megyében a legnagyobb a háziorvosok átlagos elérési ideje 14,44 perccel, a legkisebb
pedig Komárom-Esztergom megyében 7,88 perccel. 10 perc alatt a lakosság legnagyobb
arányban Csongrád megyében éri el a háziorvost (81,78 százalék) legkisebb arányban
pedig Békés megyében (27,46 százalék).

Struktúra, elérés

Felhasznált irodalom
1. KSH (2016) Területi atlasz – Megyék, régiók.
https://www.ksh.hu/teruleti_atlasz_megyek
Letöltve: 2016. szeptember 12.
2. A Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérõl

562

563

Struktúra, elérés

564

Struktúra, elérés

565

Struktúra, elérés

A lakosság azon részének aránya, amelynek 30 percnél
többet kell autóznia a legközelebbi sürgõsségi betegellátó
(SBO) osztályig, E3
Összefoglaló
Országos viszonylatban a 2015-ös adatok alapján a lakosság 83,26 százalékának
lakóhelyétõl legfeljebb 30 perc autóút-távolságra található sürgõsségi betegellátó,
az átlagos elérési idõ pedig 16,87 perc volt.
Regionális szintre aggregálva az elérési idõk viszonylag egységes képet mutatnak. A
legmagasabb arány Közép-Magyarország régióban volt tapasztalható (95,57 százalék),
átlagosan 12 perces elérési idõvel. Ezt követte Közép-Dunántúl 87,40 százalékos
elérési aránnyal és 17 perces átlagos elérési idõvel. A legrosszabb értékeket ÉszakMagyarország régió mutatta 74,50 százalékos elérési aránnyal, 20 perces átlagos
elérési idõvel, valamint Dél-Dunántúl régió 65,37 százalékos elérési aránnyal és
átlagosan 23 perces elérési idõvel.
A sürgõsségi betegellátók elérése terén jellemzõen nagy eltérések voltak tapasztalhatók
mind regionális, mind megyei szinten. Különösen fontos, hogy a hátrányos helyzetû
települések mind az átlagos elérés, mind a 30 perc alatti elérés arányában jelentõsen
elmaradnak a nem hátrányos településektõl.

Struktúra, elérés

E3.1. ábra: A sürgõsségi betegellátást 30 perc alatt elérõk aránya (százalék) és a
sürgõsségi betegellátás elérésének átlagos ideje (perc) megyénkénti bontásban
(2015, százalék)
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E3.1. táblázat: A sürgõsségi betegellátást 30 perc alatt elérõk aránya régiók szerinti
bontásban (2015)

E3.1. térkép: A sürgõsségi betegellátást 30 perc alatt elérõk aránya megyék szerinti
bontásban (2015, százalék)
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E3.2.térkép: A sürgõsségi betegellátás elérésének átlagos ideje (perc) megyénkénti
bontásban (2015, százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az E3 mutató egyrészt azoknak a lakosoknak az arányát méri az egyes területi
egységekben, akik adott idõtartamon belül, autóúton közlekedve elérik a hozzájuk
legközelebb lévõ sürgõsségi betegellátó egységet, másrészt a sürgõsségi ellátók autóúton
való átlagos, lakosságarányos elérési idejét vizsgálja. Az adatok kombinált vizsgálata
azért javallott, mert a legkisebb mért egységeken belül is nagy eltérések lehetnek, így
a két indikátor értékei nem párhuzamosan mozognak.
A hazai sürgõsségi ellátás fejlesztési programjában (Magyar Sürgõsségi Orvostani
Társaság, 2006) leírt – kanadai mintát követõ – triage osztályozás alapján a sürgõs
esetekhez rendelt idõhatár 30 perc. Ezzel összhangban jelen indikátor az egyes térségek
lakosságának a sürgõsségi betegellátó 30 percen belüli megközelítésének lehetséges
arányát vizsgálja.
Országos viszonylatban a 2015-ös adatok alapján a lakosság 83,26 százalékának
lakóhelyétõl volt 30 perc autóút-távolságon belül sürgõsségi betegellátó, az átlagos
elérési idõ pedig 16,87 perc volt.

A 30 perces elérési idõhatárral a megyék között az elérési arány 2015-ös adatai igen
nagy különbségeket mutatnak (E3.1. ábra). Budapesten az elérési arány 100 százalék
körüli volt, az átlagos elérési idõ pedig 7 perc. Csongrád és Komárom-Esztergom
megyékben is magasabb volt az elérési arány, mint 90 százalék, 11, ill. 18 perces
átlagos elérési idõvel. Rosszabbnak bizonyult az elérési arány Tolna megyében 61
százalékos eléréssel, 27 perces átlagos elérési idõvel, Jász-Nagykun-Szolnok megyében
54 százalékos aránnyal, 24 perces átlagos elérési idõvel, valamint Somogy megyében,
52 százalékos elérési aránnyal és 26 perces átlagos elérési idõvel.
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Regionális szintre aggregálva az elérési idõk viszonylag egységes képet mutatnak. A
legmagasabb arány Közép-Magyarország régióban volt mérhetõ (95,57 százalék),
átlagosan 12 perces elérési idõvel; ezt követte Közép-Dunántúl 87,40 százalékos
elérési aránnyal és 17 perces átlagos elérési idõvel. A legrosszabbak az értékek
Észak-Magyarország régióban 74,50 százalékos elérési aránnyal és 20 perces átlagos
elérési idõvel, valamint Dél-Dunántúl régióban 65,37 százalékos elérési aránnyal és
átlagosan 23 perces elérési idõvel.

További bontások
E3.2. táblázat: 30 percen belüli sürgõsségi elérési arány és átlagos elérési idõ
településtípus szerinti bontásban (2015)

Ha az elérési arányokat és idõket településtípus szerint vizsgáljuk, jól látható, hogy
a fõváros, a megyeszékhelyek, valamint a megyei jogú városok teljes lakossága eléri
a legközelebbi sürgõsségi betegellátót 30 percen belül. A községekben,
nagyközségekben és városokban lakóknak csak 69,86-76,7 százaléka éri el a
legközelebbi sürgõsségi betegellátót 30 percen belül. Ez a hátrányos helyzettel
kapcsolatos bontást is jelentõsen befolyásolja, mert a hátrányos helyzetû települések
között csak községek, nagyközségek és városok találhatók.
Kiegészítõ szempontok
2014-ben a népesség 0,2 százaléka nyilatkozott úgy, hogy azért maradt egészségügyi
szükséglete kielégítetlen, mert az adott ellátó egység túl messze van a lakóhelyétõl (ld.
GY12.).
Befolyásoló tényezõk
A mutatóra két fõ infrastruktúraelem van hatással. Az egyik a sürgõsségi betegellátó
osztályok megfelelõ helyen való eloszlása, a másik pedig az ország adott térségének
úthálózata. Ez utóbbi nem egészségüggyel kapcsolatos faktor.

Fontos megjegyezni, hogy az indikátor csupán a sürgõsségi osztályokkal ellátott
intézmények autóval való megközelítését veszi figyelembe, más alternatívára, például
a tömegközlekedéssel való megközelíthetõségre nem tér ki.
Egy másik módszertani probléma, hogy az egyes települések szintjén az elérési idõk
homogenizálásra kerültek, tehát a nagyobb településeken belüli utazási idõk különbségei
torzíthatják az eredményeket. Az indikátorszámítás során a lakosok mozgása
településszinten került vizsgáltra, egy adott település területének középpontját véve
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Limitációk

indulási pontnak, azonban mivel az adott területen a lakosság nem egyenletesen
oszlik el, ez eltérést mutathat a tényleges lakcímek szerinti elérési idõkhöz képest,
melyekkel való számolás az informatikai háttér limitációi miatt nem volt lehetséges.
Továbbá a forgalom által, valamint az infrastruktúra-fejlesztések által indukált
forgalomlassító tényezõkkel ez a modell nem kalkulál.

Igazságosság
A sürgõsségi betegellátók területi egyenlõtlenségei, különösképpen a hátrányos helyzetû
területekre jellemzõ alacsonyabb 30 perc alatti elérési arány és magasabb átlagos
elérési idõ jelentõs további hátrányt okozó tényezõ lehet a leszakadó társadalmi
rétegek számára. Ez annál is fontosabb, mert minél rosszabb anyagi körülmények
között él valaki, annál kevésbé mobilis térben, az utazás költségei annál nagyobb
terhet jelenthetnek.
E3.3. táblázat: 30 percen belüli sürgõsségi elérési arány és átlagos elérési idõ a
települések hátrányos helyzete szerinti bontásban (2015)

A hátrányos helyzetû települések esetében mind az elérési arány (56,6 százalék),
mind az átlagos elérési idõ tekintetében (28 perc) sokkal rosszabb értékek mutatkoznak,
mint a nem hátrányos helyzetû települések esetében, ahol az elérési arány 86 százalék,
az átlagos elérési idõ pedig 15 perc. Ennek egyik oka lehet, hogy a hátrányos helyzetû
települések között – bár ez nem besorolási kritérium – nagy arányban találhatók kis
falvak (vö. 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklet).

A sürgõsségi betegellátók elérése terén az elérési arány változó képet mutatott. Jellemzõen
nagy eltérések voltak tapasztalhatók mind regionális, mind megyei szinten. Különösen
fontos, hogy a hátrányos helyzetû települések mind az átlagos elérés, mind a 30
percen belüli elérés arányában jelentõsen elmaradnak a nem hátrányos településektõl.
Az eltérések erõsen utalnak a sürgõsségi betegellátó hálózat infrastruktúrájának
egyenlõtlenségeire.

Felhasznált irodalom
1. Magyar Sürgõsségi Orvostani Társaság: A hazai sürgõsségi ellátás fejlesztési
programja, 2006. http://www.msotke.hu/downloads/szakmai/
surgossegi_program_2006.pdf Letöltve: 2016. 09. 27.
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15 percen belüli kiérkezés aránya mentõknél, E4
Összefoglaló
Számos európai ország példája alapján a leggyakoribb kiérkezési elvárás az, hogy
a segítségkérést követõen a mentõautó 15 percen belül a helyszínre érkezzen, és
megkezdje a beteg ellátását. Bár Magyarországon nincs explicit módon meghatározott,
elvárt kiérkezési idõ, a mentõk idõbeni kiérkezésének életmentõ jelentõsége lehet,
ezért az ellátórendszerhez való hozzáférés egy lényeges mutatójáról van szó.
2014-ben országos szinten a mentõk az esetek 79,56 százalékában teljesítették a 15
perc alatti kiérkezést. A nem hátrányos helyzetû településeken ez az arány magasabb,
82,78 százalék, a hátrányos helyzetû településeken viszont jelentõsen alacsonyabb,
55,55 százalék volt.
A legalacsonyabb 15 percen belüli kiérési arány Dél-Dunántúlon volt 73,52 százalékkal,
a legmagasabb arányú 15 perc alatti kiérkezés pedig Nyugat-Dunántúlon, az esetek
84,78 százalékával. Megyei bontásokban vizsgálva, a legalacsonyabb 15 perc
alatti kiérkezési arány 68,52 százalékkal Tolna megyében volt. A legmagasabb kiérkezési
arány Budapestet jellemezte, 92,05 százalékkal.

E4.1.táblázat: 15 perc alatti kiérkezési arány régiónként átlagosan (2014, százalék)
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E4.1. ábra: 15 perc alatti kiérkezési arány régiónként átlagosan
(2013 és 2014, százalék)

E4.2. ábra: Mentõk 15 perc alatti kiérkezési aránya megyénként átlagosan
(2014, százalék)
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E4.1.térkép: Mentõk 15 perc alatti kiérkezési aránya megyénként átlagosan
(2014, százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Bár a konkrét nemzeti szabályozások változatos képet mutatnak, egy gyakran hivatkozott
mentési célérték szerint a mentõautónak a segítségkérést követõen 15 percen belül kell
kiérkeznie a helyszínre, és a személyzetnek meg kell kezdenie a beteg ellátását
(Ambulancezorg Nedeland, 2010). A mentõk idõbeni kiérkezésének életmentõ jelentõsége
lehet, ezért az ellátórendszerhez való hozzáférés egy lényeges mutatójáról van szó.
Az E4 indikátor annak arányát méri, hogy az egyes területeken a mentõk helyszínre
való kiérkezési ideje az esetek hány százalékában van 15 percen belül.
A mentésrõl szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. §-a szerint a mentés a sürgõsség
igénye szerint lehet:
a) azonnali,
b) 1 órán belüli,
c) a mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás esetén 1 órán túli.
A kiérkezési idõ azonnali (ún. ’’A’’ jelzésû) sürgõs eseteknél 2013-ban az alábbiak
szerint alakult:
A teljes esetszámot vizsgálva 2013-ban országos szinten a mentõk az esetek 80,01
százalékában teljesítették a 15 percen belüli kiérkezést, 2014-ben pedig az esetek
79,56 százalékában. A nem hátrányos helyzetû településeken ez az arány magasabb
volt 2013-ban (83,20 százalék) és 2014-ben (82,78 százalék) is. A hátrányos helyzetû
településeken viszont jelentõsen alacsonyabb volt, 2013-ban (55,22 százalék) és 2014ben (55,55 százalék) is.

A 2014-es évre a 15 percen belüli kiérkezés arányának sorrendje hasonló volt: a
kiérkezési arány a Dél-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (75,56 százalék), melyet
Észak-Alföld (75,95 százalék) követett. A 15 percen belüli kiérkezés Nyugat-Dunántúlon
fordult elõ a legmagasabb arányban (84,78 százalék), ezt követte Közép-Magyarország
(84,48 százalék).
Megyei bontásokban vizsgálva a legalacsonyabb 15 percen belüli kiérkezési arány
(68,52 százalék) Tolna megyében volt tapasztalható, ez után következett Somogy
megye (71,54 százalék). A legmagasabb kiérkezési arány Budapesten volt (92,05
százalék), melyet Gyõr-Moson-Sopron (85,69 százalék), Vas (85,65 százalék) és
Komárom-Esztergom megyék (85,37 százalék) követtek.
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Regionális szinten vizsgálva, 2013-ban a 15 percen belüli kiérkezés Dél-Dunántúlon
sikerült a legalacsonyabb arányban (73,87 százalék), melyet Észak-Alföld (76,93
százalék) követett. A 15 percen belüli kiérkezés 2013-ban Közép-Magyarországon
fordult elõ a legmagasabb arányban (85,07 százalék), ez után következett NyugatDunántúl (84,73 százalék).

Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi összehasonlítás jelentõs akadálya, hogy jelenleg nem érhetõ el hivatalos
nemzetközi adatgyûjtés a mentõk átlagos kiérkezési idejérõl, továbbá a kiérkezéshez
kötött standardok országonként változóak lehetnek. Csehországban a 20 percen belüli
kiérkezést az ország területének 96 százalékán tudják biztosítani. A városokban az
átlagos kiérkezési idõ 10 percen belüli, Prágában 7-8 perc közötti. Ausztriában a
legnagyobb osztrák szolgáltató (Osztrák Vöröskereszt) belsõ standardja szerint a
mentõknek a mentés helyszínére éves szinten az esetek 95 százalékában a hívást
követõ 15 percen belül ki kell érni (GYEMSZI IRF, 2014).
Befolyásoló tényezõk
Az értékek alakulását befolyásolhatják a forgalmi viszonyok, a lakossági bejelentés
pontossága és részletezettsége, illetve a mentõszolgálat kapacitásainak leterheltsége.
Limitációk
Az adatok gyûjtése a mentõellátást végzõk által kitöltött menetlevél-adatlapok mûveleti
kódja alapján történik. Az adatlapot gyakran nincs mód a helyszínen kitölteni, így az
utólagos idõmeghatározás pontatlanságokat tartalmazhat.

Igazságosság
Érdekes tényezõ lehet, hogy a mentõk kiérkezése a fõvárosban mutatta a legjobb
értékeket. Ebben nem csak az útviszonyok játszanak szerepet, hanem a hívásokhoz
kapcsolódó pontos helymeghatározás is. A mentõszolgálat kapacitásának, technikai
felkészültségének ellensúlyoznia kell ezeket a tényezõket, melyek a nagyobb
betegségkockázatot viselõ elmaradott régiókban jelentõsebb hatásfokkal érvényesülnek.

Megbeszélés

A legalacsonyabb 15 percen belüli kiérkezés a Dél-Dunántúlon volt 73,52 százalékkal,
a legmagasabb arányú 15 percen belüli kiérkezés pedig a Nyugat-Dunántúlon az
esetek 84,78 százalékával. Megyei bontásokban vizsgálva, a legalacsonyabb 15
percen belüli kiérkezési arány 68,52 százalékkal Tolna megyében volt, a legmagasabb
pedig Budapesten 92,05 százalékkal.
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2014-ben országos szinten a mentõk az esetek 79,56 százalékában teljesítették a 15
percen belüli kiérkezést.

Felhasznált irodalom
1. 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet a mentésrõl
2. Ambulancezorg Nedeland. Ambulance care in Europe 2010.
http://www.eena.org/uploads/gallery/files/pdf/report-ambulancecare-ineurope-jan-2010%20%281%29.pdf
Letöltve: 2016. 09. 27.
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3. GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési
Fõosztály. Az EU tagországok mentési rendszereinek jellemzõi, 2014.
http://www.irf.gyemszi.hu/new3/kutatas/zip_doc/2014/
EU_mentesi_rendszerek_v1.pdf
Letöltve: 2016. 09. 27.
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H. Egészségügyi ágazati humánerõforrás kapacitás
– 2011-hez képest 2015-re az egészségügyi dolgozók valamennyi kategóriájában
nõtt az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõk létszáma
– A legtöbb orvos, gyógyszerész és klinikai végzettségû egészségügyi dolgozó
az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben található. A fogorvosok
lakosságszámra vetített létszámában ugyanezen megyék mellett Gyõr-Moson-Sopron
megye emelkedik ki.
– Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók lakosságszámra vetített aránya Nógrád megyében a legalacsonyabb,
ráadásul a megyében élõ szakemberek átlagéletkora országosan a legmagasabb.
– Az egészségügyi dolgozók körében is általános az idõsödés problémája, az
orvosok átlagéletkora 49,31 év, minden második orvos 50 év feletti; a szakdolgozók
átlagéletkora 44,08 év.
– Az orvosoknál és fogorvosoknál a középkorúak (35-49 évesek) csökkenõ aránya,
a szakdolgozóknál a fiatalok (18-34 évesek) arányának csökkenése valószínûsíthet
hosszabb távon munkaerõ-problémákat
– Az egészségügyi dolgozók bruttó havi keresete nagyjából a nemzetgazdasági
átlagos kereset szintjén áll. 2013-ban a szakorvosok vásárlóerõ paritáson kevesebb,
mint harmadát keresték, mint a migráció szempontjából fontos célországnak tekinthetõ
Németország szakorvosai, és kevesebb, mint felét az angol szakorvosi kereseteknek.
A magyar szakorvos keresetek a Visegrádi országok közül adatot szolgáltató cseh
szakorvos kereseteknél is kevéssel alacsonyabbak voltak, hasonlóan a szakdolgozók
lengyel, cseh és szlovák keresetek alatti béreihez.
Létszám

2015-ben az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ egészségügyi
dolgozók létszáma 140 212 volt, közülük az orvosok (30 063 fõ) és az egészségügyi
szakdolgozók (96 356) képezik a két legnagyobb kategóriát. A létszám 2015-ben
valamennyi nyilvántartási típusban meghaladta a 2011-es létszámokat. A növekedés
a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók és a fogorvosok esetében számottevõ
(32,5 illetve 17 százalék), orvosok esetében 3 százalék, szakdolgozóknál 0,6 százalék.
Ugyanakkor a 2015-ös létszám a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók kivételével
minden kategóriában 4,5 (szakdolgozók) és 8 százalék (gyógyszerészek) közötti
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Az egészségügyben dolgozók létszámának, szakmai és korcsoportos összetételének,
regionális megoszlásának alakulásáról az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési
Központ ágazati humánerõforrás-monitoringrendszerébõl nyertünk információkat, amely
az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek, klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek
legfontosabb adatait tartalmazza.

mértékben csökkent az elõzõ évhez képest. A csökkenés tényét befolyásolhatja, hogy
a mûködési nyilvántartási ciklus öt éves idõtartama 2015-ben tömegesen járt le és
indult azok megújítása.
A lakosságszámra vetített létszámadatok nemzetközi összehasonlításban az EU átlag
közelében helyezkednek el. Egyedül az ápolóknál tapasztalható az EU átlagától kb.
25 százalékos lemaradás.
Regionális egyenlõtlenségek
Az egészségügyi dolgozók regionális eloszlását egyenlõtlenségek jellemzik. Az orvosok,
gyógyszerészek, klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók lakosságszámra vetített
létszáma az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben a legmagasabb, egyértelmûen
a kapacitásokhoz igazodik. A fogorvosok létszáma a fenti megyék mellett GyõrMoson-Sopron megyében a legmagasabb, ezt a megye Ausztriához való közelsége,
a külföldi páciensek ellátására épülõ praxisok nagy száma magyarázza. A
lakosságarányosan legmagasabb szakemberlétszámú Budapesten (gyógyszerészeknél
Csongrád megyében) háromszor, négyszer több orvos, fogorvos illetve gyógyszerész
jut 10 000 lakosra, mint a legkevesebb szakemberrel rendelkezõ Nógrád megyében.
A klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók fele (515 fõ) Budapesten él, így ebben
a kategóriában a lakosságszámra jutó dolgozói létszám megyék közötti különbségei
több mint tízszeresre is rúghatnak, több megyében tíz alatti klinikai végzettségû
egészségügyi dolgozó él. Az egészségügyi szakdolgozók területi megoszlásában is
vannak egyenlõtlenségek, de kisebb mértékûek (maximum 1,4 szeres különbségek), és
nem teljesen a többi kategória mintázatát követik (a legmagasabb arányok Baranya
és Zala megyékben, a legalacsonyabbak pedig Komárom-Esztergom megyében
találhatók).

Az egészségügyi dolgozók elöregedését jól jelzi átlagéletkoruk és korcsoportos
összetételük. Az orvosok átlagéletkora a legmagasabb (49,31 év), több, mint 5 évvel
haladja meg a legalacsonyabb mutatószámmal rendelkezõ szakdolgozók átlagéletkorát,
az 50 év feletti orvosok aránya 51 százalék. Ötéves korcsoportokat vizsgálva az
orvosok legnépesebb korcsoportját az 55-59-évesek alkotják. 2015-ben ebbe a
korcsoportba tartozott a létszám 13 százaléka. Szélesebb korcsoportok alapján a
legnépesebb korcsoport az 50-64 éveseké, az orvosok közel 36 százalékát teszik ki.
A 35-49 évesek korcsoportjának aránya csökkenõ mértékû, 28 százalékos, viszont
növekvõ a fiatal, 18-34 éves korcsoport aránya (21 százalék), amely a munkaerõgondok
hosszú távú kezelésében jelenthet segítséget, ha sikerül a korosztályt a magyar
ellátórendszerben tartani.
A fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók körében
az 50 év alatti korosztály dominál 61-62 százalékos aránnyal. A fogorvosok és
gyógyszerészek is jelentõs arányú fiatal korosztállyal rendelkeznek, amely az
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Korösszetétel

utánpótlásnak ad biztos alapokat. A klinikai végzettségû egészségügyi dolgozóknál
a 35-39 évesek képezik a legnagyobb gyakoriságú korcsoportot, amelynek magyarázata
abban kereshetõ, hogy a tipikusan nem egészségügyi – alapképesítésûek regisztrációja
az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítés megszerzésekor történik.
A szakdolgozók gerincét a negyvenes éveikben járók teszik ki. A fiatalok (18-34
évesek) arányának csökkenése hosszabb távon munkaerõ problémákat valószínûsít.
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók
esetében Nógrád megye szakembereinek magas átlagéletkora emelhetõ ki, míg HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megye szakembereinek átlagéletkora a
legalacsonyabb, a különbségek a legalacsonyabb és a legmagasabb átlagéletkorú
megyék között 10-12 évig is terjedhetnek. A szakdolgozók átlagéletkora esetében
nincsenek a megyék között markáns különbségek.
Keresetek
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A humánerõforrás-politika fontos célja a magyar egészségügyi ellátórendszerben
dolgozók megtartása, a külföldi munkavállalás visszaszorítása. Ennek érdekében 2011tõl Rezidens Támogatási Program indult, 2012-tõl pedig ágazati bérkiegészítésekre
és béremelésekre került sor. A béremelések hatására 2014-ben a kórházakban és
önálló járóbeteg-szakrendelõkben foglalkoztatott dolgozók egy fõre jutó havi bruttó
keresete – 236 083 Ft - megközelítette a nemzetgazdasági átlagkeresetet (237 695
Ft), 2010-hez képest 28 százalékkal magasabb volt (a nettó keresetekben ez 31
százalékos növekedést jelentett). A legmagasabb emelkedés (40 százalék) az orvosok
bruttó kereseteiben következett be (nettó keresetnövekedésük 57 százalék). 2013-ban
a hazai szakorvosok vásárlóerõ paritásos keresete kevesebb, mint harmada a migráció
szempontjából célterületnek számító Németország kereseteinek; és orvosok és
szakdolgozók esetében egyaránt a felét sem éri el az angliai kereseteknek. A magyar
szakorvos keresetek a V4 országok közül adatot szolgáltató cseh szakorvos kereseteknél
is kevéssel alacsonyabbak voltak, hasonlóan a szakdolgozók lengyel, cseh és szlovák
keresetek alatti béreihez.
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Érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ
egészségügyi dolgozók létszáma nyilvántartási típusok
szerint, H1
Összefoglaló
Az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ egészségügyi dolgozók létszáma
2015-ben valamennyi nyilvántartási típusban meghaladta a 2011-es létszámokat.
Ugyanakkor 2015-ben minden kategóriában csökkent a létszám, mintegy 4,5-8
százalékkal. A 2015. évi létszámváltozásoknál figyelmet érdemel, hogy a mûködési
nyilvántartási ciklus öt éves idõtartama 2015-ben tömegesen járt le, és indult a megújításuk.
Az orvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók
lakosságszámra vetített létszáma az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben a
legmagasabb. A fogorvosok létszáma a fenti megyék mellett Gyõr-Moson-Sopron
megyében a legmagasabb, melyet az Ausztriához való közelség indokolhat. Az
egészségügyi szakdolgozók területi megoszlásában is vannak egyenlõtlenségek, de
kisebb mértékûek, és nem teljesen a többi kategória mintázatát követik (a legmagasabb
arányok Baranya megyében tapasztalhatók, amelyet Zala követ, és Hajdú-Bihar,
Csongrád megyék mellett Tolna, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék arányszámai
vannak a legmagasabbak között).
A legtöbb orvos háziorvostan és belgyógyászat szakvizsgával rendelkezik.
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország az egészségügyi dolgozók
lakosságszámra vetített arányát illetõen az EU-átlag közelében helyezkedik el. Egyedül
az ápolóknál tapasztalható az EU-átlagtól való kb. 25 százalékos lemaradás.
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H1.1a. ábra: Orvosok száma (80 év alatt), idõsor összesen és nemek szerinti bontásban
(2011-2015)
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H1.1b. ábra: Fogorvosok száma (80 év alatt), idõsor összesen és nem szerinti bontásban
(2011-2015)
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H1.1c. ábra: Gyógyszerészek száma (80 év alatt), idõsor összesen, és nem szerinti
bontásban (2011-2015)
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H1.1d. ábra: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók száma (80 év alatt), idõsor
összesen és nem szerinti bontásban (2011-2015)
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H1.1e. ábra: Egészségügyi szakdolgozók száma, idõsor összesen és nem szerinti
bontásban (2011-2015)
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H1.1. táblázat: A 10 000 lakosra jutó 80 év alatti egészségügyi dolgozók száma régió
szerinti bontásban (2015. december 31-i állapot szerint)
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H1.1. térkép: Orvosok létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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H1.2. térkép: Fogorvosok létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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H1.3. térkép: Gyógyszerészek létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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H1.4. térkép: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszáma 10 000 lakosra,
megyénként (2015. december 31-i állapot)
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H1.5. térkép: Egészségügyi szakdolgozók létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az egészségügyi ágazati humánerõforrás-fejlesztés céljait és prioritásait meghatározó
Kormányprogram „3.8. Emberi erõforrás” pontja, valamint a Semmelweis Tervben
foglaltak alapján az egészségügyi ágazati humánerõforrás-politika elsõdleges célja
(a hazai egészségügyi szolgáltatások megfelelõ színvonalon történõ elérése érdekében)
a hazai egészségügyi ellátórendszerben dolgozók megtartása, a külföldi munkavállalás
visszaszorítása. Az egészségügyben dolgozók létszámának alakulásáról, így – közvetett
módon – az egészségügyi szolgáltatások elérhetõségérõl ad képet az érvényes mûködési
nyilvántartási ciklussal rendelkezõk számának alakulása.

Nyilvántartási típusok szerinti bontásban az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ
orvosok száma 2015-ben 7,6 százalékkal (2 480 fõvel), a gyógyszerészek száma 5,1
százalékkal (314 fõvel), a fogorvosok száma 8,0 százalékkal (600 fõvel), az egészségügyi
szakdolgozók száma 4,5 százalékkal (4 516 fõvel) csökkent az elõzõ évhez képest.
Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók száma viszont 6,4 százalékkal (64 fõvel) emelkedett az elõzõ évhez képest.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2015. évi létszámváltozások értékelésekor figyelembe
kell venni a mûködési nyilvántartási ciklus ötéves idõtartamát, mely a 2015. évi adatokat
lefelé torzítja (lásd Limitációk). Tendenciáját tekintve mindenesetre mérvadó, hogy az
érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõk 2015. évi létszáma még így is valamennyi
nyilvántartási típusban meghaladta a 2011-es létszámokat: orvosok esetében 874
fõvel, fogorvosok esetében 844 fõvel, gyógyszerészek esetében 39 fõvel, klinikai
végzettségû egészségügyi dolgozók esetében 261 fõvel, egészségügyi szakdolgozók
esetében 607 fõvel. (H1.1.a-e. ábrák)
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Egészségügyi tevékenység Magyarországon kizárólag egészségügyi szakképesítés
birtokában végezhetõ. Az egészségügyi szakképesítéseket az oklevél vagy bizonyítvány
megszerzését – vagy Magyarországon történõ honosítását, elismerését – követõen
egységes nyilvántartásba kell venni (lásd az egységes és zárt nyilvántartás az
egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV törvény (a továbbiakban: Eütv.) 111. §-a által
szabályozott egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása). Az
alapnyilvántartásban szereplõ személy abban az esetben végezhet önállóan egészségügyi
tevékenységet Magyarországon, ha szerepel az egészségügyi dolgozók mûködési
nyilvántartásában, és érvényes mûködési ciklussal rendelkezik (lásd Eütv 112. §). Õk
azok az egészségügyi szakemberek, akik az általuk megszerzett szakképesítésre
vonatkozóan teljesítették továbbképzési kötelezettségüket, és kérték mûködési
nyilvántartásuk megújítását.

További bontások
Területi bontásban a 10 ezer fõre jutó orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
egészségügyi szakdolgozók, illetve klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók
számadatait közöljük. A területi megoszlást elsõdlegesen a tartózkodási hely,
másodlagosan az állandó lakcím alapján vizsgáljuk. Az egészségügyi humánerõforrás
szempontjából kétségkívül Budapest a legjobban ellátott terület, 2015-ben 10 000
lakosra 50 orvos, 11 fogorvos, 9 gyógyszerész és 96 egészségügyi szakdolgozó, 3
klinikai végzettségû egészségügyi dolgozó jutott.
Budapest után az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben kimagasló az orvosok
száma: 2015-ben Csongrád megyében 45, Baranya megyében 43, Hajdú-Bihar
megyében 42 orvos jutott 10 000 lakosra. A legkevesebb érvényes mûködési
nyilvántartással rendelkezõ orvos Nógrád megyében volt (18 orvos / 10 000 lakos).
Budapest után a legtöbb érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ fogorvos
Gyõr-Moson-Sopron volt (11 fõ / 10 000 lakos), amelyet részben a megye osztrák
határhoz való közelsége indokolhat. Az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben
kiugróan magas a fogorvosok száma is: 2015-ben Csongrád megyében és HajdúBihar megyében hét, Baranya megyében hat fogorvos jutott 10 000 lakosra. Az
arány a fogorvosok esetén is Nógrád megyében a legkisebb (két fõ / 10 000 lakos).
A gyógyszerészek aránya is az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben a
legmagasabb, e tekintetben Csongrád megye vezeti a rangsort (12 fõ / 10 000
lakos), ezt követi Budapest és Hajdú-Bihar megye (kilenc fõ / 10 000 lakos), majd
Baranya megye (hét fõ / 10 000 lakos). Érdekes módon, lakosságszámához képest
viszonylag magas Bács-Kiskun megyében is a gyógyszerészek száma (nyolc fõ /
10 000 lakos), viszont Nógrád megye a gyógyszerészdolgozók ellátottságában is
hátrányos helyzetben van (négy fõ / 10 000 lakos).

Az egészségügyi szakdolgozók területi megoszlásában azonban nem tapasztalható
az egyenlõtlenségek olyan szórása és mintázata, mint az orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek vagy a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók esetében. A listavezetõ
Baranya megyében 123 egészségügyi szakdolgozó jutott 10 000 lakosra, de Zala,
Tolna, Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben is 100 fölött volt az arányszám.
Másik oldalról, 10 000 lakosra 86 egészségügyi szakdolgozó jutott Komárom-
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A fent bemutatott területi egyenlõtlenségi séma a klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók esetében is megfigyelhetõ. Budapestet követõen az orvosi egyetemeknek
otthont adó megyék vezetik a rangsort: Hajdú-Bihar megyében 1,6, Baranya megyében
1,2, Csongrád megyében 0,8 klinikai végzettségû egészségügyi dolgozó jutott 10 000
lakosra 2015-ben. A másik véglet ebben az esetben is Nógrád megye (0,26 fõ /
10 000 lakos).

Esztergom, Gyõr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, Nógrád megye
pedig 98 fõs rátájával az országos átlaghoz tartozik. (H1.1-5. térképek)
Az orvosok és szakdolgozók egymáshoz viszonyított arányában jellemzõ az orvosi
egyetemeknek otthont adó megyék - Budapest, valamint Baranya, Csongrád, HajdúBihar megyék – egy orvosra jutó szakdolgozó számának alacsony értéke: 1,9-2,87,
miközben országosan egy orvosra 3,2 szakdolgozó jut. (ENKK, 2016).
2015-ben az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ orvosok közül a legtöbben
háziorvostan és belgyógyászat szakvizsgával rendelkeztek. Ezt követi a csecsemõ- és
gyermekgyógyászat, a foglalkozás-orvostan, az aneszteziológia és intenzív terápia,
a sebészet, majd a szülészet-nõgyógyászat és a pszichiátria szakvizsgával rendelkezõk
száma.
A szakdolgozók körében a legnagyobb számban jelenlévõ szakképesítési csoport a
„Felnõtt ápolás és gondozás szakmacsoport”, melybe 66 szakképesítés tartozik. (ENKK,
2016)
Az egészségügyi dolgozók korcsoportos megoszlására kategóriánként más jellemzõk
érvényesek. Nagyjából 15 éves korcsoportos bontást tekintve az orvosoknál a legnagyobb
arányban az 50-64 évesek szerepelnek a nyilvántartásban (35,8 százalék), a többi
foglalkozási kategóriában a 35-49 évesek alkotják a legnagyobb arányú korcsoportot
(bár a fogorvosoknál csökkent az arányuk).

A fiatal felnõttek (18-34 évesek) korosztályának aránya legnagyobb arányban a
fogorvosoknál emelkedett, közel 9 százalékponttal 29,2 százalékra, így megközelítette
a gyógyszerészek ezen korcsoportjának 30,6 százalékos arányát (a gyógyszerészek
szerepelnek a legnagyobb arányban ebben a korcsoportban az összes kategória
tekintetében). Az orvosok esetében is növekedett a 18-34 évesek kategóriája, azonban
csökkent a 35-49 éves korosztályé, és valamivel kisebb mértékben az 50-64 éves
korosztályé, azon belül is az 50-59 éves korosztályé. Az orvosoknál és fogorvosoknál
a középkorúak (35-49 évesek) csökkenõ aránya, a szakdolgozóknál a fiatalok (18-34
évesek) arányának csökkenése valószínûsíthet hosszabb távon munkaerõ-problémákat.
(H1.2. ábra)
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Az orvosok körében a legkisebb a 49 év alatti korcsoportok aránya (49 százalék), és
a legnagyobb a 65 év felettieké, a szakdolgozók esetében ez fordítottan igaz:
legmagasabb a 49 év alattiak, és legalacsonyabb a 65 év felettiek aránya (68 és 32
százalék). A 49 év alattiak aránya 2011-2015 között a szakdolgozók kivételével
minden kategóriában emelkedett.

A kormegoszlás megyénkénti alakulását mutatják be a H1.3a-e. ábrák. Az orvosoknál
a 19-34 év közötti és a 35-49 év közötti korosztály aránya Hajdú-Bihar, Csongrád és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a legmagasabb, Nógrád megyében pedig a
legalacsonyabb. Nógrád megyében a legmagasabb a 65 év feletti orvosok aránya,
ami a közeljövõben már munkaerõ-gondokat vetíthet elõre. Jász-Nagykun-Szolnok,
valamint Tolna megye is az idõsebb orvosok magas arányával jellemezhetõ. Az 50
év feletti orvosok vannak túlsúlyban (arányuk 52,6 százalék) Budapesten is, ami az
országos átlaghoz (a 49 év alattiak aránya 63, az 50 év felettieké 47 százalék) képest
rosszabb kormegoszlás.
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H1.2. ábra: Egészségügyi dolgozók kategóriák szerinti kormegoszlása
(2011 és 2015, százalék)

H1.3a. ábra: Orvosok kormegoszlása megyénként (2015, százalék)
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H1.3b. ábra: Fogorvosok kormegoszlása megyénként (2015, százalék)
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A fogorvosok szintén Hajdú-Bihar megyében a legfiatalabbak, több mint 80 százalékuk
49 év alatti. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád és Gyõr-Moson-Sopron megyék
fogorvosai nagy arányban kerülnek ki a 49 év alatti korosztályból, míg Tolna, Nógrád
és Veszprém megyékben az 50 év feletti fogorvosok túlsúlya jellemzõ.
H1.3c. ábra: Gyógyszerészek kormegoszlása megyénként (2015, százalék)
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A gyógyszerészek megyéken belüli korcsoportos megoszlásában nincsenek a megyék
között jelentõs különbségek, arányaiban a legtöbb 49 év alatti Szabolcs-SzatmárBereg, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben található, a fiatalabb gyógyszerészek
legkisebb arányban pedig Nógrád, Zala és Tolna megyékben élnek.
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H1.3d. ábra: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók kormegoszlása megyénként
(2015, százalék)
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A 49 év alatti klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók aránya Baranya és JászNagykun-Szolnok megyékben a legmagasabb. Figyelemre méltó, hogy ismét Nógrád
megye munkaerõ-helyzetét ronthatja, hogy a 65 év feletti klinikai dolgozók aránya a
megyében 20 százalék.
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H1.3e. ábra: Egészségügyi szakdolgozók kormegoszlása megyénként (2015, százalék)

A mûködési nyilvántartásuk megújítását nem kérõ egészségügyi dolgozók csoportját
az inaktívvá vált korosztály, a pályaelhagyók, valamint a külföldre távozott szakemberek
alkotják. A külföldre távozók számának vizsgálatához támpontként szolgálhat az
ENKK (jogelõdje az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) által 2004
óta készített kimutatás az egészségügyi szakképesítés külföldön történõ elismeréséhez
kiállított hatósági bizonyítványok számáról. A kimutatásban egy személy egy év adatában
többször is szerepelhetett akkor, ha az adott év elsõ és második félévében is kiállításra
került számára a hatósági bizonyítvány. Hasonlóképpen a különbözõ években ismételten
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Az egészségügyi szakdolgozók kormegoszlása az egyes megyékben egymáshoz
közelebb álló, az átlagtól való eltérés kisebb, mint a többi kategóriában. Budapesten
azonban, ahol a legtöbb szakdolgozó él, az 50 év feletti szakdolgozók aránya Heves
megye után a legmagasabb, és még inkább igaz ez a 60 év fölöttiekre, ami azt jelenti,
hogy jelenleg Budapesten közel 2000 szakdolgozó dolgozik nyugdíjhoz nagyon közeli
vagy azt meghaladó korban.

bizonyítványt kérõk minden érintett évben megjelennek a statisztikában. A migrációs
szándék hosszú távon az adatsorból nem vizsgálható. Az ENKK 2015-rõl készített
HMR beszámolója (ENKK, 2016) az adatok célirányos vizsgálata (2010 után elsõ
alkalommal bizonyítványt kérõ magyar állampolgárokra történõ szûkítés, külön vizsgálva
azokat, akik 2015-ben vényt írtak fel) alapján megállapítja: „az elsõ alkalommal
hatósági bizonyítványt kérõ orvosok száma évente körülbelül 500 fõ, akik közül
nagyságrendileg 300-350 fõ hagyja el ténylegesen az országot”. Az adatok alapján
elmondható, hogy 2013-tól csökkent a hatósági bizonyítvány kiállítását kérvényezõ
orvosok száma.
Limitációk
A mûködési nyilvántartási ciklus fõszabály szerint öt évig tart, mely idõszak alatt kell
az egészségügyi dolgozónak összegyûjteni a megújításhoz a megfelelõ számú elméleti
és gyakorlati pontokat. Erre az ötéves ciklikusságra különösen az orvosok, a fogorvosok
és a gyógyszerészek éves adatainak vizsgálatakor kell figyelemmel lenni. Esetükben
ugyanis a mûködési nyilvántartás intézményének bevezetését követõen az érvényes
nyilvántartási ciklusok egyszerre, nagy számban, egy idõpontban kezdõdtek, és így
természetesen hasonlóan nagy számban, egy idõpontban is járnak le. Az érvényes
mûködési nyilvántartási ciklusoknak ilyen tömeges lejárati évei voltak a 2005-ös, a
2010-es és a 2015-ös évek. Ennek megfelelõen lényegesen többen kérték a nyilvántartásuk
érvényességének megújítását 2015-ben a korábbi évekhez képest, de természetesen
magasabb azoknak száma, akik nem kérték a megújítást (melynek jellemzõ okai az
inaktívvá válás, a pályaelhagyás, vagy a külföldre távozás lehetnek).
Nemzetközi összehasonlítás
Az egészségügyben dolgozók lakosságszámra vetített létszámadatait 2014-re
vonatkozóan tudjuk összehasonlítani. Az összehasonlítást a WHO HFA adatbázisa
alapján végeztük el.

*2013-as adat

(Forrás, WHO HFA Database)
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H1.2. táblázat: 10 000 lakosra jutó egészségügyi dolgozók száma nemzetközi
összehasonlításban (2014)

Magyarország a lakosságszámra jutó egészségügyi dolgozói létszámot illetõen az
orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kategóriákban az EU középmezõnyében,
vagy annál kevéssel lejjebb helyezkedik el. Az EU-átlagához viszonyítva az ápolóknál
tapasztalható a legnagyobb arányú lemaradás. Míg a többi kategóriában az EUátlag 90 százaléka fölötti a magyar adat, az ápolók esetében az EU-átlag 75
százalékával rendelkezünk. Az orvosok, ápolók magyar arányszámai is rosszabbak,
mint Ausztriáé vagy Csehországé, fogorvosból arányosan nálunk dolgozik több, mint
Ausztriában (ezt a fogászati turizmus is magyarázhatja), gyógyszerészbõl pedig
Ausztria és Csehország arányszámait is meghaladjuk.

Igazságosság
Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi dolgozók
lakosságszámhoz viszonyított területi megoszlása alapján általánosságban
megállapítható, hogy az egészségügyi szakemberek ellátottsága tekintetében az
orvostudományi egyetemeknek otthont adó megyék helyzete a legkedvezõbb. (Az
elemzés a tényleges szükségletek és a kapacitás viszonyát nem vizsgálta.) Az egészségügyi
szakdolgozókat nem tekintve a leghátrányosabb megyének Nógrád megye tekinthetõ.
Az egészségügyi szakdolgozók aránya Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom
és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a legkevesebb. Utóbbi két megye esetében
figyelemre méltó, hogy esetükben az orvosok aránya is alacsony az ország többi
megyéjéhez viszonyítva.

Megbeszélés

Annak megállapításához, hogy egy adott területen jelentkezik-e ténylegesen
szakemberhiány, azt a lakosságszámhoz viszonyított létszám mutatóján túl az érintett
területen lévõ egészségügyi ellátórendszer struktúrája is jelentõsen befolyásolja.

Felhasznált irodalom
– ENKK: BESZÁMOLÓ az egészségügyi ágazati humánerõforrás 2015. évi
helyzetérõl az egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoring rendszer
alapján, ENKK, 2016
– WHO European Health for All database (HFA-DB):
http://data.euro.who.int/hfadb/
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Az elemzésben az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi
szakemberek területi egyenlõtlenségeinek vizsgálata került a középpontba. A jelenlegi
módszertan alapján a megyék egymáshoz viszonyított aránya került bemutatásra.
Ennek alapján a lakosságszámra jutó orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai
végzettségû egészségügyi dolgozók tekintetében az orvosi egyetemeknek otthont adó
megyék fölénye látható (fogorvosok esetében még a határ menti Gyõr-Moson-Sopron
megye magas létszámadata rajzolódik ki). Az egészségügyi szakdolgozók területi
megoszlásában vannak ugyan egyenlõtlenségek, de kisebb méretûek, és nem teljesen
a többi kategória mintázatát követik.
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Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelõk teljes
munkaidõs foglalkoztatottjainak egy fõre jutó havi átlagos
bruttó keresete foglalkoztatási csoportonként, H2
Összefoglaló
Miként azt az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi dolgozók
létszámának elemzésekor jeleztük, az egészségügyi ágazati humánerõforrás-fejlesztés
céljait és prioritásait meghatározó Kormányprogram „3.8. Emberi erõforrás” pontja,
valamint a Semmelweis Tervben foglaltak alapján az egészségügyi ágazati
humánerõforrás-politika elsõdleges célja (a hazai egészségügyi szolgáltatások megfelelõ
színvonalon történõ elérése érdekében) a hazai egészségügyi ellátórendszerben dolgozók
megtartása, a külföldi munkavállalás visszaszorítása.
A fenti célok megvalósításának érdekében 2011-tõl elindult a Rezidens Támogatási
Program, 2012-2013-ban ágazati bérkiegészítésre, béremelésre került sor, 2013-tól
pedig a nyugdíjas korú egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítésben részesülnek.
Az ágazati bérpolitikai intézkedések hatására 2014-ben a kórházakban és
járóbetegellátó intézetekben foglalkoztatott dolgozók egy fõre jutó havi bruttó keresete
– 236 083 Ft - megközelítette ugyan a KSH által közölt 2014. évi nemzetgazdasági
átlagkeresetet (237 695 Ft), de a hazai szakorvosok, ill. egészségügyi szakdolgozók
vásárlóerõ-paritásos keresete felét sem éri el a migráció szempontjából célterületnek
számító németországi vagy angliai kereseteknek.

Struktúra, elérés

H2.1a. ábra: Orvosok havi bruttó keresete, idõsor összesen és nemek szerinti
bontásban (2010-2014)
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H2.1b. ábra: Egészségügyi szakdolgozók havi bruttó keresete, idõsor összesen és
nemek szerinti bontásban (2010-2014)

MGJ: A nõi szakdolgozók létszámmal súlyozott keresete az átlagos szakdolgozói keresetre illeszkedik.

H2.1c. ábra: Egyéb egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete, idõsor összesen és
nemek szerinti bontásban (2010-2014)
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H2.1. táblázat: Egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete régiók szerinti bontásban
(2014, Ft)
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H2. 2. táblázat: Orvosok havi bruttó keresete megyénként összesen, illetve nemek
szerinti bontásban (2014)
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H2. 1 térkép: Orvosok havi bruttó keresete megyénként összesen (2014)
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H2. 3. táblázat: Szakdolgozók havi bruttó keresete megyénként összesen, illetve nemek
szerinti bontásban (2014)
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H2.2. térkép: Szakdolgozók havi bruttó keresete megyénként összesen (2014)
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H2.4. táblázat: Egyéb egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete megyénként
összesen, illetve nemek szerinti bontásban (2014)
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H2.3. térkép: Egyéb egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete megyénként összesen,
illetve nem szerinti bontásban (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az egészségügyi dolgozók (kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk foglalkoztatottjai)
korábbi béremelésének fedezetére a 2014. évben 53 490 millió Ft került elkülönítésre,
melybõl 16 000 orvos, 76 500 egészségügyi szakdolgozó, 1 250 felsõfokú végzettségû
és 500 gyógyszerész bértöbblete került kifizetésre. Az orvosok és egészségügyi
szakdolgozók bértöbbletét önálló bértáblák rögzítik, a felsõfokú végzettségû egészségügyi
dolgozók és a gyógyszerészek esetében pedig a KJT bértáblára épülõ fix összegû
bérkiegészítésre került sor.
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók
vonatkozásában történõ érvényesítésérõl és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.
26.) Korm. Rendelet értelmében a nyugdíjas korú egészségügyi dolgozók 2013-tól
ún. pénzellátást helyettesítõ jövedelem kiegészítésben részesülhetnek. A nyugdíjasok
pénzellátást helyettesítõ jövedelem-kiegészítésére a 2014. évben 7 876,1 millió forint
állt rendelkezésre az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében.
Az ágazati béremelés, valamint a nyugdíjasok pénzellátást helyettesítõ jövedelem
kiegészítésének köszönhetõen a kórházakban és a járóbeteg-ellátó intézetekben
foglalkoztatott dolgozók egy fõre jutó havi bruttó átlagos keresete 2010-hez képest
28 százalékkal, 184 486 Ft-ról 236 083 Ft-ra emelkedett 2014-re. A nettó keresetek
2010-hez képest 31 százalékkal, 125 344 Ft-ról 163 606 Ft-ra emelkedtek 2014-re.
A kereset tartalmazza a „mozgó bérnek” tekinthetõ ügyeleti, készenléti és túlmunkadíjakat
is, ezek változása azonban 2015. július 1-ig független az ágazati béremeléstõl. A
kereset nem tartalmazza a rezidensek 2011-tõl igényelhetõ ösztöndíjait (Markusovszky
Lajos, Than Károly, Méhes Károly, Gábor Aurél Ösztöndíj), melynek mértéke –
ösztöndíjtípustól függõen – nettó 100 – 200 ezer Ft/fõ/hó összegû. A különbözõ
típusú rezidens ösztöndíjakban 2014. év végéig mintegy 1 700 fõ részesült. (A Rezidens
Támogatási Programról további információk az Egészségpolitika 2013-2015 fejezetben
találhatók.)

Struktúra, elérés

Az ágazati bérpolitikai intézkedések hatására 2014-re a kórházak és járóbetegellátó intézetek foglalkoztatottjainak egy fõre jutó havi bruttó keresete megközelítette
a KSH által közölt 2014. évi nemzetgazdasági átlagos keresetet (237 695 Ft).

609

H2.2. ábra A kórházak és járóbeteg-ellátó intézetek dolgozóinak bruttó keresete a
nemzetgazdasági keresetek összehasonlításában (2010-2014)

*Forrás: KSH STADAT, 2.1.35. Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban
(2000–), valamint 2.1.44. Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban
(2008–)* Frissítve: 2016.04.11.

A keresetek mindhárom munkaköri csoportban emelkedtek az évtized elejéhez képest,
legjelentõsebb mértékben az orvosok körében:
Az orvosok egy fõre jutó havi bruttó keresete 2010-ben 340 294 Ft volt (nettó 205 828
Ft), mely 2014-re 476 823 Ft-ra (nettó 323 182 Ft) emelkedett, a bruttó keresetek
növekedése 40 százalékos, a nettó keresetek emelkedése 57 százalékos mértékû;

Az egyéb egészségügyi dolgozók egy fõre jutó havi bruttó keresete 2010-ben 144
916 Ft volt (nettó 102 425 Ft), mely 2014-re 176 369 Ft-ra (nettó 121 856 Ft) emelkedett,
a bruttó keresetek növekedése 22 százalékos, a nettó keresetek emelkedése 19 százalékos
mértékû;
A H2.3a-c ábrákon korcsoportos bontásban látható, hogy a nyugdíjas korú orvosok
továbbfoglalkoztatási szándékának eredményeként legnagyobb mértékben a legalább
40 év szakmai tapasztalattal rendelkezõ orvosok keresete emelkedett, ugyanakkor –
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Az egészségügyi szakdolgozók egy fõre jutó havi bruttó keresete 2010-ben 169 209
Ft volt (nettó 119 227 Ft), mely 2014-re 210 210 Ft-ra (nettó 147 652 Ft) emelkedett,
a bruttó és nettó keresetek növekedése egyaránt 24 százalékos mértékû;

legalábbis az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezõ egészségügyi szakdolgozók
és egyéb egészségügyi dolgozók esetében – a keresetek kevésbé differenciáltak a
pályán eltöltött idõ tekintetében. Mindez annak köszönhetõ, hogy az alacsonyabb
iskolai végzettséggel rendelkezõ pályakezdõk, valamint idõsebb kollégáik (kb. 10-20
éves szakmai tapasztalatig) egyaránt minimálbérre, ill. garantált bérminimumra
kiegészített alapilletményre jogosultak. A fizetési fokozatok minimálbérben történõ
összeolvadása az elõmeneteli szabályok hatálya alá nem tartozó dolgozók esetében
még kifejezettebb, pl. KJT bértábla „A” besorolási osztályába tartozó munkavállalók
pályán eltöltött idõtõl, szakmai tapasztalattól függetlenül bérminimumra kiegészített
alapilletményre jogosultak. Az összegzésben bemutatásra kerülõ keresetek az
alapilletményen kívül tartalmazzák az illetménykiegészítéseket, illetménypótlékokat,
a mozgó bérelemeket stb.
H2.3a. ábra: Teljes munkaidõben foglalkoztatott orvosok egy fõre jutó havi átlagos
bruttó keresete (2010 és 2014)
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H2.3b. ábra: Teljes munkaidõben foglalkoztatott szakdolgozók egy fõre jutó havi
átlagos bruttó keresete (2010 és 2014)
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H2.3c. ábra: Teljes munkaidõben foglalkoztatott egyéb egészségügyi dolgozók egy fõre
jutó havi átlagos bruttó keresete (2010 és 2014)

Mindhárom munkaköri csoportban a férfiak keresete meghaladja a nõk keresetét:
2014-ben az orvosok körében 20,14 százalékkal, az egészségügyi szakdolgozók
esetében 5,80 százalékkal, az egyéb egészségügyi dolgozók körében 9,18 százalékkal
kerestek többet a férfiak, mint a nõk. Az ágazati béremeléssel a nemek közötti
keresetkülönbségek forintban kifejezett értéke az orvosok körében jelentõs mértékben
emelkedett: a két nem közti keresetkülönbség 2010-ben 54 794 Ft volt, 2014-ben
87 540 Ft.
Regionális bontásban látható (H2.1. táblázat), hogy a kórházakban és járóbetegellátó
intézetekben foglalkoztatott dolgozók keresete Közép-Magyarország régióban a
legkedvezõbb, 2010-ben 9 százalékkal (17 256 Ft-tal), 2014-ben 7 százalékkal (15
928 Ft-tal) haladta meg az egy fõre jutó bruttó kereset az országos átlagot. Regionális
bontást tekintve az Észak-Magyarország régióbeli kórházak és járóbetegellátó intézetek
vannak a legkedvezõtlenebb helyzetben: 2010-ben 11 százalékkal (20 795 Ft-tal),
2014-ben nyolc százalékkal (17 808 Ft-tal) volt alacsonyabb az egészségügyi dolgozók
keresete, mint az országos átlag. Észak-Magyarországhoz hasonlóan igen kedvezõtlen
a Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókbeli kórházakban és járóbetegellátó
intézetekben foglalkoztatottak keresete.

A visegrádi országok közül Csehország közölt az OECD felé nemzetközi összehasonlításra
alkalmas szakorvosi kereseteket: Csehországban a szakorvosok egy fõre jutó vásárlóerõparitásos (PPP) éves keresete 2013-ban 49 354 US dollár volt, míg hazánkban 46 015
US dollár. Összehasonlítás végett: az OECD adatai szerint 2013-ban a migráció
szempontjából célországnak tekinthetõ Németországban 160 622 US dollár, az Egyesült
Királyságban 112 053 US dollár volt a szakorvosok egy fõre jutó vásárlóerõ-paritásos
(PPP) éves keresete.
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Nemzetközi összehasonlítás

A bérpolitikai intézkedések ellenére a hazai kórházi ápolók keresete 2013-ban sem
haladta meg a visegrádi országok hasonló munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
szakemberek vásárlóerõ-paritásos (PPP) keresetét. Az OECD adatai szerint a kórházi
szakdolgozók egy fõre jutó vásárlóerõ-paritásos (PPP) éves keresete mind Szlovákiában
(21 401 US dollár), mind Csehországban (23 872 US dollár) magasabb volt, mint
hazánkban (20 223 US dollár), de Lengyelország 2012-re közölt keresete (23 886
US dollár) is meghaladja a 2013-as hazai szintet. Összehasonlítás végett: 2013-ban
a migráció szempontjából célterületnek számító országok közül az Egyesült Királyságban
48 649 US dollár volt a kórházi szakdolgozók egy fõre jutó vásárlóerõ-paritásos
(PPP) éves keresete. A kórházi ápolókra vonatkozóan Németország nem közölt 2013as adatokat.
Limitációk
A közölt adatok nem tartalmazzák az alapellátási intézmények, az OMSZ és OVSZ,
a közremûködõi szerzõdéssel foglalkoztatott dolgozók, valamint azon vállalkozások
adatait, melyek nem nyújtanak járó- vagy fekvõbeteg ellátást. A kereset kizárólag a
bérszámfejtett illetményeket tartalmazza, béren kívüli juttatások nélkül.

Igazságosság
Miként a fentiekben rámutattunk, az adózási szabályok változásainak, fõként az
egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésének köszönhetõen, 2010-2014 között
a magasabb keresetû orvosok nettó keresete nagyobb arányban emelkedett, mint
bruttó keresetük (esetükben a bruttó kereset növekedése 40 százalékos, a nettó kereseté
57,5 százalékos volt). Az alacsonyabb keresetû egészségügyi szakdolgozók, vagy
az egyéb egészségügyi dolgozók esetében a nettó keresetek kisebb arányban emelkedtek,
mint a bruttó keresetek.
Generációk közötti bérfeszültséget jelentett az alacsonyabb iskolai végzettségûek esetében
a keresetek pályán eltöltött idõ szerinti differenciálásának hiányossága, a pályakezdõk
és az idõsebbek egyaránt minimálbérre, illetve garantált bérminimumra kiegészített
alapilletményre voltak jogosultak. Ez a probléma 2016-ban rendezésre került.

Az egészségügyben foglalkoztatottak keresetei jelentõs mértékben emelkedtek 20102014 között, mégis különösen hátrányos helyzetben vannak azok az alacsonyabb
iskolai végzettségû munkavállalók, akik keresete nem differenciált a pályán eltöltött
idõ tekintetében. Bizakodásra ad okot, hogy az egészségügyi szakdolgozók új bértábla
tervezetében a fenti anomáliák kiküszöbölésre kerülhetnek, ugyanakkor fel kell hívni
a figyelmet arra, hogy továbbra is jelentõs létszámmal vannak jelen az egészségügyben
olyan dolgozók, akiknek KJT bértábla alapján számfejtett alapilletménye a pályán
eltöltött idõ tekintetében nem differenciált.
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Betöltetlen védõnõi körzetek aránya, területi megoszlása, H3
Összefoglaló
A betöltetlen összes (területi és „fõállású” iskolai) védõnõi állások aránya 2014-2015
között 7,2 százalékról 7,9 százalékra emelkedett. 2015-ben a betöltetlen területi
védõnõi állások aránya regionális szinten Észak-Magyarországon (15,2 százalék),
megyei szinten Nógrád megyében (23,7 százalék), járási szinten pedig a Berettyóújfalui
járásban (46,2 százalék) volt a legmagasabb. A betöltetlen „fõállású” iskolai védõnõi
állások aránya regionális szinten Dél-Dunántúl régióban (8,2 százalék), megyei szinten
Komárom-Esztergom megyében (17,2 százalék), járási szinten pedig Lenti és Siklósi
járásokban (100százalék) volt a legmagasabb.
Betöltetlen állások esetén az ellátandó célcsoport hozzáférése a védõnõi ellátáshoz
csökken, mivel az ilyen körzeteket egy másik körzet védõnõje helyettesítéssel látja el.
Így a szükségletnek megfelelõ védõnõi ellátás igénybevétele, illetve biztosítása a
szükségesnél kevesebb idõtartamban teljesül. A korai észlelés és jelzés egészségi,
szociális és gyermekvédelmi szempontból egyaránt késhet vagy elmaradhat, ami az
ellátandó felnõtt és gyermek esetében súlyos következménnyel járhat (egészségi állapot
romlása, fejlõdésbeli elmaradás, veszélyeztetés, beiskolázhatósági esélyek csökkenése).

Struktúra, elérés

H3.1. ábra: Betöltetlen védõnõi állások aránya (2013-2015, százalék)
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H3.1. táblázat: Betöltetlen védõnõi állások aránya régió szerinti bontásban (2015)

H3.1. térkép: Területi védõnõi állások aránya megyei bontásban
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H3.2. térkép: „Fõállású” iskolai védõnõi állások aránya megyei bontásban
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H3.3. térkép: Összes védõnõi állás aránya megyei bontásban

Elemzés
Általános áttekintés

A 7901-es szakmakóddal rendelkezõ területi védõnõk (a továbbiakban: területi védõnõk)
a nõk, a várandós anyák, az otthon gondozott gyermekek (0-18 évesek) és családjuk,
valamint az óvodások ellátását végzik. A területi védõnõk 51,7 százaléka az iskolások
ellátásában is részt vesz. A 7902-es szakmakóddal rendelkezõ iskolai védõnõk a
beiskolázott 7-18 éves tanulók megelõzõ egészségügyi ellátásában vesznek részt. A
duplikáció elkerülése érdekében ebbe a csoportba csak a „fõállású” iskolai védõnõket
soroljuk (a továbbiakban: fõállású iskolai védõnõk). A védõnõ ellátási területe a védõnõi
körzet. A területi védõnõi és az iskola-egészségügyi ellátásról a települési önkormányzat
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik. A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet a területi védõnõi ellátást, a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi
ellátást szabályozza.
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Struktúra, elérés

A betöltetlen védõnõi körzetekkel kapcsolatos indikátor esetében a területi védõnõi
állásokat és a „fõállású” iskolai védõnõi állásokat vettük alapul, mert a védõnõi rendszer
96 százalékát õk alkotják, és mindkét szakterület tevékenysége meghatározó a jövõ
generáció egészségi állapotának alakulásában, továbbá a körzetükhöz tartozó lakosság
egészség-magatartásának befolyásolásában.

Betöltetlen védõnõi szolgálatoknak nevezzük azokat a szervezett körzeteket, amelyek
mûködési engedéllyel rendelkeznek, de a személyi feltétel hiányzik. A körzetben nincs
kinevezett vagy megbízott védõnõ, és a mûködési engedélyben meghatározott
munkaidõben a körzet ellátása teljes mértékben nem biztosított. Betöltetlen állás esetén
a körzetet jellemzõen egy másik körzet védõnõje helyettesítéssel látja el. Így a
szükségletnek megfelelõ védõnõi ellátás igénybevétele, illetve biztosítása a szükségesnél
kevesebb idõtartamban valósul meg.
A H3.1. ábrán a betöltetlen védõnõi állások aránya látható szakma szerinti bontásban
2013-2015 között. Az összes betöltetlen védõnõi állás aránya 2013-ban 7,3 százalék,
2014-ben 7,2 százalék, 2015-ben pedig 7,9 százalék volt. A betöltetlen területi védõnõi
állások aránya 2013-ban 8,1 százalék, 2014-ben 8,0 százalék, 2015-ben pedig 8,7
százalék volt. A betöltetlen „fõállású” iskolai védõnõi állások aránya 2013-ban 4,6
százalék, 2014-ben 4,2 százalék, 2015-ben pedig 5,0 százalék volt. Mindhárom
csoportosítás szerint 2013-2014 között csökkent, míg 2014-2015 között emelkedett a
betöltetlen védõnõi állások aránya.
A H3.2. ábrán látható, hogy a betöltetlen védõnõi állások aránya Észak-Magyarország
régióban volt a legmagasabb az összes (13,3 százalék) és a területi védõnõi
kategóriában (15,2 százalék), míg a „fõállású” iskolai védõnõi állások vonatkozásában
Dél-Dunántúl régióban (8,2 százalék) volt a legmagasabb ez az arány.

Struktúra, elérés

H3.2. ábra: A betöltetlen védõnõi szolgálatok aránya regionális bontásban
(2015, százalék)
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Megyei bontásban 2015-ben (H3.3. ábra, H3.1-3 térképek) az összes betöltetlen
védõnõi állás aránya Nógrád (20,4 százalék), Heves (16,5 százalék) és Jász-NagykunSzolnok megyékben (16,1 százalék) volt a legmagasabb. A betöltetlen területi védõnõi
állások aránya Nógrád (23,7 százalék), Jász-Nagykun-Szolnok (19,5 százalék) és
Heves megyékben (19,3 százalék) volt a legmagasabb. A betöltetlen „fõállású” iskolai
védõnõi állások aránya Komárom-Esztergom (17,2 százalék), Pest (14,6 százalék) és
Baranya megyékben (13,2 százalék) volt a legmagasabb.
H3.3. ábra: A betöltetlen védõnõi szolgálatok aránya megyei bontásban (2015,
százalék)

Az anya- és gyermek-egészségügyi megelõzõ alapellátásban és védelemben
közremûködõ területi védõnõi gondozás egyik fontos kapcsolódó mutatója a
csecsemõhalandóság aránya. A csecsemõk, különösen a fokozott gondozást igénylõk
ellátása kiemelt prioritású helyettesítés esetén is. Érdemes megjegyezni, hogy 2015ben tíz megyében volt magasabb a csecsemõhalandóság aránya az országos arányhoz
viszonyítva. Ezek közül öt megyében (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunSzolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád) a betöltetlen területi védõnõi állások aránya
is magasabb volt, mint az országos arány. A két mutató megyei eloszlásai között
gyenge, -0,1 értékû Pearson-féle korreláció mutatható ki.
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Kiegészítõ szempontok

A másik fontos kapcsolódó mutató a gyermekek átoltottságának alakulása. Az életkorhoz
kötött, kötelezõ védõoltások szervezése a területi és a „fõállású” iskolai védõnõi ellátásnak
egyaránt feladata, ami helyettesítés esetén is kiemelt prioritású. Ez az életkorhoz
kötött, kötelezõ védõoltások teljesítési arányában is látszik, ami 2013-ban 99,1-99,9
százalék, 2014-ben 99,3-99,9 százalék és 2015-ben 99,3-99,9 százalék között teljesült.
Befolyásoló tényezõk
A betöltetlen állások alakulását számos tényezõ befolyásolhatja. A körzet településének
társadalmi-gazdasági helyzete, a humán erõforrás hiánya, a településszerkezet, az
önkormányzatok hozzáállása, a védõnõ letelepedését támogató lehetõségek (pl.
szolgálati lakás, bér, juttatások), a munkakörülmények, a közlekedési lehetõségek, a
körzet mérete, jellege, az ellátandó települések száma, az ellátandó gondozottak,
fokozott gondozást igénylõk száma stb.
Limitációk
A betöltetlen állások számát a szervezett és a betöltött állások különbségébõl számítjuk.
Ugyanakkor a betöltött állás értelmezése is problémát vet fel abban az esetben, ha
ugyan betöltött az állás, de a megengedettnél (személyi minimumfeltételnél) jóval
magasabb létszámot vagy több települést (3-8 vagy még többet) kénytelen ellátni a
védõnõ, így a munkaidõ jelentõs részét közlekedésre fordítja, és nem szakmai munkára.
Ilyen esetekben a megfelelõ ellátás biztosítására a betöltetlen védõnõi álláshoz hasonlóan
a szükségesnél kevesebb idõ áll rendelkezésre.

A betöltetlen védõnõi állások aránya regionálisan, megyénként és járásonként is jelentõs
eltéréseket mutat. A betöltetlen állások esetén az ellátandó célcsoport hozzáférése a
védõnõi ellátáshoz csökken, mivel az ilyen körzeteket egy másik körzet védõnõje
jellemzõen helyettesítéssel látja el. Így a megfelelõ védõnõi ellátás igénybevételére,
illetve biztosítására a szükségesnél kevesebb idõ jut. A korai észlelés és jelzés egészségi,
szociális és gyermekvédelmi szempontból egyaránt késhet vagy elmaradhat, ami az
ellátandó felnõttek és gyermekek esetében súlyos következménnyel járhat (egészségi
állapot romlása, fejlõdésbeli elmaradás, beiskolázhatósági esélyek csökkenése,
veszélyeztetés).
A H3. 4. ábrán az összes betöltetlen védõnõi állás arányának alakulása látható a
hátrányos és nem hátrányos helyzetû járások vonatkozásában (2013-2015).
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Igazságosság

H3.4. ábra: Az összes betöltetlen védõnõi szolgálat aránya a hátrányos és nem
hátrányos helyzetû járásokban (2013-2015, százalék)

2015-ben a hátrányos helyzetû járásokban az összes betöltetlen védõnõi állás aránya
több mint 80 százalékkal volt magasabb, mint a nem hátrányos helyzetû járásokban.
A legmagasabb a Cigándi (45,5 százalék), a Berettyóújfalui (42,9 százalék), valamint
az Encsi járásban (23,5 százalék) volt. A nem hátrányos helyzetû járások vonatkozásában
a legmagasabb a Szobi, a Bélapátfalvai járásokban (42,9-42,9 százalék) és a
Sárospataki járásban (41,2 százalék) volt.

Struktúra, elérés

A H3.5. ábrán a betöltetlen (7901-es szakmakódú) területi védõnõi állások arányának
alakulása látható a járások vonatkozásában (2013-2015).
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H3.5. ábra: A betöltetlen területi védõnõi szolgálatok aránya a hátrányos és nem
hátrányos helyzetû járásokban (2013-2015, százalék)

2015-ben a hátrányos helyzetû járásokban egy „fõállású” iskolai védõnõi állás volt
betöltetlen a Mezõkovácsházai járásban (33,3 százalék). A nem hátrányos helyzetû
járások tekintetében a Lenti járásban 1 állás, a Siklósi járásban 2 állás volt betöltetlen
(100százalék).

Megbeszélés
A védõnõi rendszer (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi szolgálat, vezetõ védõnõ)
szerepe kiemelten fontos a magzatok és a gyermekek egészséges fejlõdésének
támogatásában, a családok gondozásában, óvodások, iskolások megelõzõ ellátásában,
az egészségtudatosság növelésében, az egészséget károsító szokások befolyásolásában,
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2015-ben a hátrányos helyzetû járásokban a betöltetlen területi védõnõi állások aránya
a legkedvezõtlenebb a Berettyóújfalui (46,2 százalék), a Cigándi (45,5 százalék) és
a Sellyei járásban (27,3 százalék) volt. A nem hátrányos helyzetû járások tekintetében
a legkedvezõtlenebb a Sárospataki (46,7 százalék), a Bélapátfalvai (42,9 százalék)
és a Kisbéri járásban (36,4 százalék) volt.

így a lakóhelyhez közeli népegészségügyi feladatok megvalósításában. Az egészségügyi
alapellátásban mûködnek, egészségi és környezeti szempontból a korai észlelõ- és
jelzõrendszerhez tartoznak.
Az összes betöltetlen védõnõi szolgálat aránya országosan magasabb a hátrányos
helyzetû járásokban, azonban járási szinten elemezve az adatokat jelentõs eltérések
tapasztalhatók függetlenül attól, hogy a körzet települése hátrányos vagy nem hátrányos
helyzetû járásban van-e. 2014-hez képest emelkedett a betöltetlen védõnõi állások
aránya az összes, valamint a területi és a „fõállású” iskolai védõnõi szakmakódok
vonatkozásában egyaránt. A betöltetlen állások arányának növekedésével egyre kevésbé
biztosítható a megfelelõ védõnõi ellátás. A védõnõi jelenlét, támogatás, családlátogatás,
csoportos foglalkozás biztosítása csökken, így a korai észlelés, jelzés is késhet vagy
elmaradhat, amelynek súlyos, egészségi állapotra ható következményei lehetnek.

Struktúra, elérés

A betöltetlen védõnõi szolgálatra eddig nem volt külön adatgyûjtés. Az egyes,
személyazonosításra alkalmatlan, ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó, részletes szabályokról szóló
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet keretében az adatszolgáltatás a szervezett
védõnõi állásokra és a betöltött védõnõi állásokra vonatkozik.
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Egészségügyi dolgozók életkor szerinti megoszlása
nyilvántartási típusok szerint, H4
Összefoglaló
Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók és egészségügyi szakdolgozók közül az
orvosok átlagéletkora a legmagasabb (49,31 év), több mint öt évvel haladja meg a
legalacsonyabb mutatószámmal rendelkezõ szakdolgozók átlagéletkorát. Megyék
szerint vizsgálva az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû
egészségügyi dolgozók esetében Nógrád megye szakembereinek magas átlagéletkora
emelhetõ ki, míg Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megye
szakembereinek átlagéletkora a legalacsonyabb. A különbségek a legalacsonyabb
és a legmagasabb átlagéletkorú megyék között 10-12 évig is terjedhetnek. A szakdolgozók
átlagéletkora esetében nincsenek a megyék között markáns különbségek. (H4.1-15
térképek) A fejezetben bemutatásra kerülõ „korfák” megvilágítják a korstruktúrák
sajátosságait, az egyes korcsoportok utánpótlásában megfigyelhetõ hiányosságokat.

Struktúra, elérés

H4.1a. táblázat: Egészségügyi dolgozók átlagéletkora nyilvántartási típusok szerint,
nemek szerint (2015)
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H4.1. térkép: Férfi orvosok átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.2. térkép: Nõi orvosok átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.3. térkép: Orvosok átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.4.térkép: Férfi fogorvosok átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.5.térkép: Nõi fogorvosok átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.6.térkép: Fogorvosok átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.7.térkép: Férfi gyógyszerészek átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.8.térkép: Nõi gyógyszerészek átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.9.térkép: Gyógyszerészek átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.10.térkép: Klinikai végzettségû férfi egészségügyi dolgozók átlagéletkora
megyénként (2015)
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H4.11.térkép: Klinikai végzettségû nõi egészségügyi dolgozók átlagéletkora
megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.12.térkép: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók átlagéletkora megyénként
(2015)
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H4.13. térkép: Férfi egészségügyi szakdolgozók átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.14. térkép: Nõi egészségügyi szakdolgozók átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.15. térkép: Egészségügyi szakdolgozók átlagéletkora megyénként (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

Ki kell emelni ugyanakkor, hogy az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ
orvosok körében a harmadik legnagyobb gyakoriságú korcsoportot 2015-ben a 2529 év közöttiek képezték (12 százalék), így bizakodásra ad okot, hogy az elöregedés
jeleit mutató korfában a fiatalabb korosztály viszonylag széles alappal van jelen. A
következõ évek kérdése, hogy a fiatalabbak hány százaléka marad a magyar
ellátórendszerben, ill., hogy a külföldre távozott szakorvosok hány százaléka kerül
vissza a magyar ellátórendszerbe.
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Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ orvosok vezetõ gyakoriságú
korcsoportját az 55-59 év közöttiek alkotják: 2015-ben ebbe a korcsoportba tartozott
a teljes létszám 13 százaléka. Továbbra is meghatározó az 50-54 év (11 százalék)
és 60-64 év (12 százalék) közöttiek száma is, viszont az 50 év alatti korcsoportok a
korfa-diagramot lefelé karcsúsítják, ami az orvosi humánerõforrás tekintetében az 50
év fölöttiek utánpótláshiányára hívja fel a figyelmet.

H4.1a. ábra: Orvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1a. táblázat: Orvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2a. táblázat: Orvosok létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

Az orvosok átlagéletkora 2015-ben 49,31 év, legmagasabb Nógrád, legalacsonyabb
pedig Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyékben. A legmagasabb
és legalacsonyabb értékek között a különbség 9,2 év a két nemet együttesen vizsgálva,
a férfiaknál több mint 10 év.

Struktúra, elérés

A fogorvosok korfája ránézésre is sokkal szabályosabb, mint az orvosoké, igaz a 3034, 35-39 és 40-44 év közöttiek relatív gyakorisága ez esetben is lekarcsúsítja a korfa
alsó harmadának közepét, de bizakodásra ad okot, hogy a fiatalok korcsoportja
stabil alapot ad az utánpótlásnak.
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H4.1b. ábra: Fogorvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1b. táblázat: Fogorvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2b. táblázat: Fogorvosok létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

A fogorvosok átlagéletkora 2015-ben 45,43 év, legmagasabb Tolna, Nógrád és
Veszprém megyékben, legalacsonyabb Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Csongrád megyékben. A legmagasabb és legalacsonyabb értékek között több mint
13 év a különbség.

Struktúra, elérés

Gyógyszerészek: Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ gyógyszerészek
között a nõk dominálnak, a korfa nõi oldala szabályos, magas a fiatal korosztályok
aránya.
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H4.1c. ábra: Gyógyszerészek létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1c. táblázat: Gyógyszerészek létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2c. táblázat: Gyógyszerészek létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók korfája azért nem áll széles alapú fiatal korcsoportokon, mert ebbe a
nyilvántartási típusba nem az alapvégzettség megszerzésekor, hanem a – tipikusan
nem egészségügyi – alapképesítés megszerzését követõen, az egészségügyi tevékenység
végzésére jogosító szakképesítés megszerzésekor regisztrálják a dolgozót. A klinikai
végzettségû egészségügyi dolgozók vezetõ gyakoriságú korcsoportját a 35-39 év
közöttiek teszik ki, 2015-ben a teljes létszám 19 százaléka ebbe a korcsoportba
tartozott. Férfi oldalon a korfa szabályos lefutásúnak mondható, nõi oldalon viszont
kiesõ létszámokkal szabdalt, ami adódhat az egészségügyi tevékenység végzésére
jogosító szakképesítés megszerzésének – családalapítást követõ – kitolódásából is.
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Struktúra, elérés

A gyógyszerészek átlagéletkora 45,52 év, legmagasabb Zala, Nógrád és Somogy
megyékben, legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Csongrád
megyékben. A két szélsõérték közötti különbség a szakmában domináns nõknél közel
nyolc év.

H4.1d. ábra: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszáma korcsoportos
bontásban (2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1d. táblázat: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszáma korcsoportos
bontásban (2015. december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2d. táblázat: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszámaránya
korcsoportos bontásban (2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

A klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók átlagéletkora 47,19 év, legmagasabb
Nógrád megyében, legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A nõk körében,
akik a kategória zömét teszik ki, a különbség több mint 11 év.

Struktúra, elérés

Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ szakdolgozók gerincét a negyvenes
éveikben járók teszik ki, innen mindkét nem esetében szabályos a korfa lefutása az
idõsebb generációk felé. Hasonlóan a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozókhoz,
az egészségügyi szakdolgozók sem feltétlenül a korfa legalsó korcsoportjában lépnek
be a rendszerbe, így a korfa ez esetben sem kizárólag az alsó korcsoportból építkezik.
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H4.1e. ábra: Egészségügyi szakdolgozók létszáma korcsoportos bontásban (2015.
december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1e. táblázat: Egészségügyi szakdolgozók létszáma korcsoportos bontásban (2015.
december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2e. táblázat: Egészségügyi szakdolgozók létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

A szakdolgozók átlagéletkora országosan 44,8 év, a megyék között a szakdolgozók
átlagéletkorában nincsenek lényeges különbségek.

Miként az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi dolgozók
létszámát bemutató fejezetben kiemeltük, a mûködési nyilvántartási ciklus fõszabály
szerint öt évig tart, mely idõszak alatt kell az egészségügyi dolgozónak összegyûjteni
a megújításhoz a megfelelõ számú elméleti és gyakorlati pontokat. Erre az ötéves
ciklikusságra különösen az orvosok, a fogorvosok és a gyógyszerészek éves adatainak
vizsgálatakor kell figyelemmel lenni, esetükben ugyanis a mûködési nyilvántartás
intézményének bevezetését követõen az érvényes nyilvántartási ciklusok egyszerre,
nagy számban, egy idõpontban kezdõdtek, és így természetesen hasonlóan nagy
számban, egy idõpontban is járnak le. Az érvényes mûködési nyilvántartási ciklusoknak
ilyen tömeges lejárati évei voltak a 2005-ös, a 2010-es és a 2015-ös évek. Ennek
megfelelõen lényegesen többen kérték a nyilvántartásuk érvényességének megújítását
2015-ben a korábbi évekhez képest, de természetesen magasabb azoknak száma,
akik nem kérték a megújítást (melynek jellemzõ okai az inaktívvá válás, a pályaelhagyás,
vagy a külföldre távozás lehetnek).
A korcsoportos bontás létszámadatai a HMR rendszer továbbfejlesztett változata
alapján kerülnek bemutatásra.
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Struktúra, elérés

Limitációk

Igazságosság
Az orvosok esetében 50 éves kor alatt, a fogorvosok esetében 40 éves kor alatt a
korfák lefelé karcsúsodnak. Mindez az idõsebb korosztályokhoz tartozók
utánpótláshiányára hívja fel a figyelmet. Tekintettel arra, hogy orvosi ellátást akár
másokat pótolva is el kell látni, a külföldre távozottak munkáját is az itthon maradottak
látják el. Hasonló szempontból igazságossági kérdéseket vet az egészségügyi
szakdolgozók túlterheltsége is.

Megbeszélés

Struktúra, elérés

Az egészségügyi végzettséggel rendelkezõk életkor szerinti megoszlásának elemzésekor
rámutatunk arra, hogy az egészségügyi nyilvántartási típusok szerint nagyban
különböznek az egyes korfa struktúrák: orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek esetében
a „korfa” alapját adó fiatalabb generációk lépnek elõbbre évrõl-évre, míg a klinikai
végzettséggel rendelkezõ egészségügyi dolgozók és szakdolgozók esetében a „korfák”
oldalról nyitottak, vagyis a rendszerbe idõsebb korban könnyebb belépni, mint az
orvosok, fogorvosok vagy gyógyszerészek esetében. Fentiek miatt mûködési nyilvántartási
típusok szerint tipikusnak mondható „korfa” struktúrák felállítása indokolt, az
összehasonlításokban pedig a tipikus korfastruktúrához viszonyítva érdemes pl. a
területi vagy szakképesítések szerinti különbségek bemutatása.
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