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A Minõség, ellátásbiztonság fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
Az egészségügyi rendszer köztes céljainak egyike (a hozzáférhetõség és a hatékonyság
mellett) az ellátás minõsége (Hsiao, Li, 2003). A minõségre minden rendszerfunkció
(pl. finanszírozás, szolgáltatásnyújtás) hatást gyakorol, és a minõség is nagymértékben
befolyásolja az egészségügyi rendszerek végsõ céljai között szereplõ egészségi állapotot
és betegelégedettséget. Az egészségügyi ellátás minõségét az ellátási folyamat
megfelelõségére, biztonságára, egyes aktív ellátási folyamatok utáni halálozásra és
a betegközpontúságra vonatkozó néhány indikátor vizsgálatán keresztül közelítjük. A
mért indikátorok betekintést nyújtanak a minõség sokrétû összetevõibe, ugyanakkor
nem alkalmasak arra, hogy a minõségrõl átfogó értékelést adjanak. Az indikátorértékek
a teljesítményértékelés további területeivel, elsõsorban a Fenntarthatóság alfejezet és
a Struktúra, elérés fejezet eredményeivel ok-okozati összefüggésben állnak (pl. a
diabéteszes betegek gondozását, illetve az egyes beavatkozások utáni halálozást,
rákbetegek túlélését befolyásolja a szolgáltatások elérhetõsége, a szûréseken való
részvétel stb.), a demográfia, mortalitás és morbiditási adatok fejezet indikátorértékeinek
pedig egy-egy betegségcsoportban mélyebb értelmezését nyújtják.

–

–

–

–

2015-ben a 18 év feletti cukorbetegek feltételezhetõen kb. kétharmada részesült
rendszeres háziorvosi gondozásban, vett részt éves HbA1c laborvizsgálaton,
illetve szemészeti vizsgálaton (Q1).
A császármetszések, valamint az azok döntõ többségét alkotó alacsony kockázatú
szüléseknél végzett császármetszések meredek emelkedése, magasan az EUátlag fölötti szintje, nem jár együtt a peri- és posztnatális, valamint a méhen
belüli halálozás jelentõs csökkenésével (Q2).
Az aktív ellátásból hazabocsátott betegek kórházi sürgõsségi újrafelvételi aránya
a tüdõgyógyászati szakma és az intenzív betegellátás esetében az országos
átlag duplája (Q3).
A kórházak által jelentett multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott
egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések elõfordulása 2013-2014-ben
lényegében változatlan, a multirezisztens kórokozók által okozott egészségügyi
ellátással összefüggõ fertõzések incidencia-sûrûsége 2013-ban 22,7 és 2014ben 22,8 volt 100 000 ápolási napra. Feltételezhetõ, hogy a jelentett adatok
a valós értékek alatt maradnak, az intézmények jelentési fegyelme, a fertõzések
laboratóriumi igazolása fejlesztést igényel (Q4).

A háziorvosi szolgálatok magas arányban vesznek részt a cukorbetegek gondozásában.
A szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelésben két olyan indikátor szerepel,
amely a cukorbetegek gondozási tevékenységét méri, ezek az adott év során elrendelt
és elvégzett haemoglobin A1C meghatározás és a szemészeti vizsgálat. A két indikátorból
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Az ellátási folyamatok megfelelõsége

képzett kompozit indikátor, amely 75, illetve 25 százalékos arányban tartalmazza a
két terület eredményeit 2015-ben 68,37 százalékos eredményt ért el, az indikátor
értéke javuló tendenciájú. Az egyetemeknek és a hozzájuk tartozó egészségügyi
infrastruktúrának otthont adó megyékben ez az eredmény az átlagnál magasabb,
míg Nógrád, Heves, illetve Komárom-Esztergom megyékben alacsonyabb.
A császármetszések aránya Magyarországon meredeken emelkedõ tendenciájú, 2015ben 100 élveszülésre 38,7 császármetszés jutott. A magyarországi arányszám az EUtagországok között a legmagasabbak közé tartozik. A túl magas (populációs szinten
10-15 százalékot lényegesen meghaladó) arányszámok az ellátás megfelelõségét
kérdõjelezhetik meg: nem hoznak akkora egészségnyereséget, mint amekkora kockázatot
jelentenek az anya számára és mindeközben jelentõsen kihatnak az egészségügyi
forrásfelhasználás emelkedésére. Az összes császármetszéssel együtt nõ az alacsony
kockázatú szülések során alkalmazott császármetszések aránya, 2015-ben elérte a
35,6 százalékot. Az összes császármetszés 82 százaléka alacsony kockázatú (egyes
terhesség, élõ magzat, fejvégû fekvés, betöltött 37. hét) szüléseknél történik. A magas
arányokat csak részben magyarázza a szülõnõk átlagéletkorának folyamatos emelkedése.
Az arányszám a hátrányos helyzetû települések szülõnõi körében alacsonyabb. Ez a
hátrányos helyzetû településeken élõ anyák fiatalabb korösszetétele, gyakoribb szülései
mellett valószínûleg a császármetszések megfizethetõségéhez is köthetõ.

Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések az egészségügyi ellátás nem kívánt,
azonban a legfejlettebb országokban is elõforduló kísérõjelenségei. Nyomon követésük
segítséget nyújthat a megfelelõ megelõzési, illetve védekezési stratégiák, módszerek
kidolgozásához. Ezen fertõzések közül kiemelt fontosságúak a többfajta antibiotikummal
szemben ellenálló (multirezisztens) kórokozók által okozott megbetegedések. Az országos
fertõzési arányok minimális emelkedést mutattak az elmúlt években, a multirezisztens
kórokozók által okozott egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések incidenciasûrûsége 2013-ban 22,7 és 2014-ben 22,8 volt 100 000 ápolási napra. Az egészségügyi
ellátórendszer legmagasabb szintjén álló intézmények esetében várható a legmagasabb
fertõzési arány, mivel a fertõzés kialakulását elsõdlegesen befolyásoló tényezõk gyakran
fennállnak: ezen intézmények a súlyos alapállapotú betegek ellátását, megterhelõ –
akár speciális szaktudást igénylõ – beavatkozásaikat végzik el.
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A kórházi ellátás megfelelõségére lehet következtetni abból, hogy az aktív ellátásból
hazabocsátott betegek rövid idõn belül visszakerülnek-e a fekvõbeteg ellátásba. A 30
napon belüli sürgõsségi újrafelvételi arány országosan 5 százalék körüli. A legmagasabb
arányszámok az AIDS betegek ellátásában és a haematológiai ellátásban találhatók,
amely az ott kezelt betegségek speciális jellegével, gyakori, súlyos szövõdményeivel
magyarázható. További vizsgálatot érdemel azonban annak magyarázata, hogy a
tüdõgyógyászat szakma és az intenzív terápiás szakma hazabocsátott betegeinek 30
napon belüli újrafelvételi aránya az országos átlag kétszerese.

Az aktív ellátást követõ halálozás
–

Az elkerülhetõ halálozást kivéve minden indikátor esetében kihívást jelentett az új
esetek azonosítása. Az eredmények végül nem mutatnak jelentõs eltérést a
szakirodalomban található adatoktól. Egyaránt nagyjából évi 15-15 ezer AMI és
csípõtáji törés eset került elemzésre, míg az iszkémiás stroke-ból ennek duplája. Az
utolsó vizsgált évben 100 ezer új rákos esetet azonosított a jelentés. Az elkerülhetõ
halálozások vetítési alapja a teljes magyar lakosság, így az esetszám nem értelmezhetõ.
Az indikátorok mindegyike kor és nem szerint standardizálva került bemutatásra, így
a megyék vagy nemek közötti különbségekbõl e két tényezõ hatása kiszûrésre került.
Az öt indikátorból kettõ-kettõ stagnáló, illetve javuló trendet mutat 2011 és 2014-15
között, míg egy indikátor romló tendenciájú. A javuló indikátorok közül a 30 napon
belüli AMI halálozás a 2011 elsõ félévi 16,7 százalékról 2015 elsõ félévére 14,8
százalékra csökkent, míg az elkerülhetõ halálozások standardizált, 10 ezer fõre jutó
száma a 2011-ben tapasztalt 18,4-rõl 17,8-ra csökkent 2014-re. A romló tendenciát
mutató 5 éves rák túlélési arány a 2006-ra számolt 64,3 százalékról 2010-re 61
százalékra mérséklõdött. Azt viszont érdemes megjegyezni, hogy az egyes daganatfajták
túlélési arányai között jelentõs eltérések vannak: a leggyakrabban elõforduló emlõrák,
illetve tüdõ- és hörgõrák túlélési aránya 78,2, illetve 34,8 százalék.
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2006 és 2010 között a tíz leggyakoribb daganatfajta mindegyike esetében
romlott a rákbetegek ötéves túlélési aránya (A2).
– Az egyes daganatfajták túlélési arányai között jelentõs eltérések vannak. A
leggyakoribb daganatfajták közül a méhnyakrák ötéves túlélése a legmagasabb,
közel 90 százalék, a gyomorráké a legalacsonyabb, 28,5 százalék (A2).
– A csípõtáji töréseket és az iszkémiás stroke-ot követõ halálozás 2011 és 2014/
2015 között stagnáló tendenciát mutat (A3-A4).
– 2011 és 2014/2015 között csökkent az AMI-t követõ 30 napon belüli halálozás
és a 10 000 fõre jutó elkerülhetõ halálozások száma (I1, A1).
A teljesítményértékelési jelentés négy halálozással összefüggõ indikátort tárgyal a
Minõség, ellátásbiztonság fejezeten belül: az elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre
jutó száma, a rákbetegek ötéves túlélési aránya, a csípõtáji töréseket követõ 30, 90,
365 napon belüli halálozási arány és az iszkémiás stroke-ot követõ 30, 90, 365
napon belüli halálozási arány. Az ötödik halálozási indikátor, az AMI-t követõ 30,
90, 365 napon belüli halálozási arány alakulásának bemutatása a szívinfarktus-ellátással
foglalkozó Fókuszterület fejezeten belül található, de jelen fejezet keretein belül is
tárgyalandó, hiszen fontos az aktív ellátást követõ halálozás vizsgálatához. Az indikátorok
kiválasztását indokolja, hogy a szakirodalom alapján visszatükrözik az ellátás minõségét.
Ez nem jelenti azt, hogy a kedvezõ, vagy a kedvezõtlen indikátorérték okát is ismerjük.
A jó gyakorlatok elterjesztéséhez, vagy a rossz gyakorlatok visszaszorításához szükséges
intézkedéseket további kutatások és az érintettek párbeszéde során lehet csak
meghatározni.

A megyék közötti összehasonlítást némely esetekben nem volt könnyû elvégezni, mert
a megyék teljesítménye idõben jelentõsebb változékonyságot mutatott. A legfrissebb
adatokat vizsgálva nagyobb mértékû eltéréseket tapasztalhatunk az AMI, stroke, csípõtáji
törés okozta és az elkerülhetõ halálozások esetében, ahol az egyes megyék 10 000
fõre jutó halálozási számaiban több mint másfélszeres különbségek is elõfordulnak.
A rák túlélési aránynál ez 1,25-szörösre mérséklõdik. A három, legkedvezõbb értékekkel
rendelkezõ megye felsorolásába háromszor került bele Hajdú-Bihar és Zala, két említést
„kapott” Heves, Veszprém, Tolna és Budapest. A másik, kedvezõtlen értékekkel rendelkezõ
oldalon Békés megye magasan kiemelkedik öt említéssel.
Az öt vizsgált indikátorból csak az AMI-t követõ halálozási arány esetében figyelhetünk
meg kedvezõbb értékeket a férfiaknál, mint a nõknél, és ebben az esetben is a különbség
nagyon kicsi: a férfiaknál a 30 napon belüli halálozási arány 2015 elsõ félévében
14,7 százalék, míg a nõknél 15,5 százalék volt. Érdekesség, hogy ennél az indikátornál
a nemek nyers rátái között egyébként jelentõsek a különbségek, de ez elsõsorban az
eltérõ kormegoszlás következménye. A 30 napos stroke halálozási arány a nõknél
12,3 százalék, a férfiaknál 13 százalék. Ugyanezek a csípõtáji törések esetében 9,4
százalék és 15,1 százalék, a rák túlélésnél 67,6 százalék és 52,9 százalék, míg az
elkerülhetõ halálozásnál 13,6 és 23,2 10 000 fõre vetítve. Tehát az utóbbi három
esetben a nemek közötti különbségek jelentõsnek mondhatóak. Az AMI és stroke halálozási
arányok esetében pedig azt láthatjuk, hogy az országos szinten többé-kevésbé kiegyenlített
nemek közötti viszonyok jelentõs megyéken belüli különbségeket takarnak.
A nemzetközi adatokkal együtt is bemutatott három indikátorból kettõben (AMI és
elkerülhetõ halálozás) Magyarország kifejezetten kedvezõtlen helyezést ért el, míg
egy indikátor (stroke) esetében a középmezõnyben helyezkedünk el.

–
–

A betegjogi képviselõkhöz érkezõ megkeresések alig több mint harmada fogalmaz
meg az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszt (B1).
A magyar betegek a háziorvosi ellátással a leginkább elégedettek, a kórházi
ellátással a legkevésbé (B2).

Az egészségügyi rendszer betegközpontúsága azt fejezi ki, hogy mûködése során
milyen mértékben helyezi a beteget az egészségügyi ellátás fókuszába, a beteg érdekei
milyen mértékben érvényesülnek. A betegközpontúság szintjét általában a betegek
egészségügyi rendszerrel kapcsolatos tapasztalatai alapján mérik. (Kelley - Hurst,
2006).
2009 és 2014 között a legtöbb egészségügyi ellátási formával kapcsolatban nõtt a
lakosság elégedettsége, kivéve a fogorvosi és a kórházi ellátást. A betegelégedettség
a háziorvosi ellátás esetében a legmagasabb, a megkérdezettek 86 százaléka vallotta
magát elégedettnek, vagy nagyon elégedettnek, ezzel szemben a kórházi ellátásról
csak 43 százalékuk állította ezt.
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Betegközpontúság

A betegek az ellátással kapcsolatos elégedettségüket panaszokon keresztül is
megfogalmazhatják. 2015-ben a betegjogi képviselõkhöz érkezõ megkeresések 36
százaléka fogalmazott meg panaszt egészségügyi ellátási, szervezési hiba, etikai
vagy szakmai hiányosság vélelmével. A képviselõkhöz fordulók többsége (54 százalék)
tájékoztatást kért, amelyre a képviselõk a hozzájuk fordulókat a betegek jogairól,
kötelezettségeirõl, a betegjogok érvényesíthetõségérõl, a szolgáltatókat a jogok
érvényesülésérõl, vagy megsértésérõl tájékoztatták.
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18 év feletti diabéteszes betegek háziorvosi gondozására
vonatkozó kompozit indikátor, Q1
Összefoglaló
A 18 év feletti cukorbetegek háziorvosi gondozására vonatkozó indikátor, a háziorvosi
szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelésének felnõtt és vegyes praxisoknál
mért FV08 és FV09 kompozit indikátora.
A diabetes mellitus (DM) azon gondozási területhez tartozik, melyben a háziorvosi
szolgálatok magas arányban vesznek részt. A háziorvos folyamatos ellenõrzéssel és
megfelelõ gyógyszeres kezeléssel jól karban tarthatja a betegséget, mely – ha nem
gondoznak megfelelõen – súlyos szövõdményekkel járhat.
A mutató azt vizsgálja, hogy a diabéteszes betegek közül milyen arányban vannak
azok, akik a vizsgált idõszakot megelõzõ 12 hónapban legalább egyszer hemoglobin A1c (HbA1c) meghatározáson (FV08), illetve szemészeten (FV09) megjelentek (tárgyév
decemberi indikátorértékek). A kompozit indikátor kialakításánál – az OEP szakértõinek
javaslatára – a HbA1c laborvizsgálat 75 százalékos arányban, míg a szemészet 25
százalékos arányban került figyelembevételre, mert a szemészeten sok esetben
magánrendelésen jelennek meg a biztosítottak, így számuk az OEP által kevésbé
mérhetõ.
Az indikátor értéke a vizsgált idõszakban minden régióban fokozatosan emelkedett.
Az országos adatok alapján 2013 és 2015 között közel három százalékpontos emelkedés
volt tapasztalható.
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Q1.1. ábra: 18 év feletti DM-betegek háziorvosi gondozására vonatkozó kompozit
indikátor idõsoros ábrázolása régiós bontásban (2013-2015)
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Q1.1 táblázat: A 18 év feletti diabéteszes betegek háziorvosi gondozására vonatkozó
kompozit indikátor (2013-2015)

Elemzés
Általános áttekintés
A diabétesz – mint népbetegség - szövõdményeinek elkerülése, illetve korai felismerése
érdekében a betegnek a gyógyszeres kezelés mellett, a gondozási irányelvek alapján
számos ellenõrzõ vagy szûrõvizsgálaton kell részt vennie, évente bizonyos gyakorisággal.
Ilyen vizsgálat a HbA1c laborvizsgálata és a szemfenék ellenõrzése is.
Jelen elemzésben azokat tekintjük diabéteszes betegnek, akik háziorvosi szolgálatokhoz
bejelentkeztek, és az elmúlt 12 hónapban A10 ATC kódú orális antidiabetikumot vagy
inzulinkészítményt legalább négy alkalommal kiváltottak. Közülük az indikátor vizsgálja
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Q1.1. térkép: 18 év feletti DM-betegek háziorvosi gondozására vonatkozó kompozit
indikátor megyei bontásban (2015)

azok arányát, akik az elmúlt 12 hónapban HbA1c meghatározáson, illetve szemészeten
megjelentek.
Az indikátor értéke, a fenti Q1.1. ábrán is láthatóan, a vizsgált idõszakban minden
régióban fokozatosan emelkedett. Az országos adatok alapján 2013 és 2015 között
közel három százalékpontos emelkedés volt tapasztalható.
A 2015-ös adatokból kivehetõ, hogy a legmagasabb, 71 százalék fölötti értékek
Baranya, Hajdú-Bihar, Budapest és Csongrád megyékben, míg a legalacsonyabb
értékek (57,83, 62,69 és 63,67 százalék) Nógrád, Heves, illetve Komárom-Esztergom
megyékben voltak. Ez azt a feltételezést támasztja alá, hogy megyei megoszlás alapján
a magas indikátorértékek a nagy egyetemekhez és a hozzájuk tartozó egészségügyi
infrastruktúrához köthetõk (Q1.1. térkép).
A mutató permanens emelkedéséhez feltételezhetõen hozzájárul a háziorvosi
indikátorrendszer ösztönzõ hatása. Amennyiben az egyes szolgálatok esetében a
mutató értéke külön-külön (FV08, FV09) elér egy bizonyos célértéket, vagy meghaladja
azt, a háziorvos plusz díjazásban részesül.
Kiegészítõ szempontok
A megfelelõ ellátáshoz való hozzájutást korlátozhatja, ezért az indikátor értékét
befolyásolhatja az elérhetõ szolgáltatói kapacitás, így a járóbeteg-ellátási kapacitásokat
taglaló indikátor releváns lehet. A 10 000 lakosra jutó járóbeteg-óraszámra vonatkozó
(GY7) indikátor adatai összhangban vannak azzal a feltételezéssel, hogy a magasabb
gondozási indikátorértékek elérését a szakellátás közelsége segíti.

Az indikátort képzõ elemek közül a szemészeti ellátás esetében beszélhetünk korlátozott
adatforrásról, mert itt nagy arányban elõfordulhat, hogy az adott beteg nem
közfinanszírozott, hanem magánellátáson veszi igénybe a szemészeti szolgáltatásokat,
így bár a gondozási tevékenység megtörtént, az OEP nem rendelkezik róla adattal.
Éppen ezért a korlátozó tényezõ csökkentése érdekében, a kompozit indikátorban a
szemészetet csak 25 százalékos arányban vettük figyelembe.

Igazságosság
A diabéteszes betegek gondozása kompozit indikátor értéke részben függ a háziorvos
gondozási tevékenységétõl, a beteg együttmûködésétõl és a szakellátás elérhetõ
szolgáltatásaitól. Amennyiben a szakellátás (szemészeti és laboratóriumi ellátás)
korlátozottan hozzáférhetõ, a beteg kevésbé tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.

Megbeszélés
A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelésének felnõtt és vegyes
praxisoknál mért kompozit indikátora a diabetes mellitusban szenvedõ betegek
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Limitációk

gondozását vizsgálja. A diabétesz gondozási irányelvei alapján a HbA1c -vizsgálat
és a szemfenék ellenõrzése alapvetõ tényezõk a cukorbetegség monitorozásában és
a szövõdmények elkerülésében.
A mutató értéke a vizsgált idõszakban minden megyében folyamatos emelkedést mutatott,
2015-re a kompozit indikátor országos értéke 68,37 százalék volt.

Minõség, ellátásbiztonság

A jelen indikátor a teljesítményértékelés egyetlen kompozit mutatója. Felhasználásának
tapasztalatai alapján a késõbbi idõszakokban megvizsgálandó, hogy hasznosak-e
az ilyen mutatók, és ha igen, akkor milyen egyéb elemekkel (pl. amputációk, halálozás
vizsgálata) lehetne még a jelen indikátort kiegészíteni.
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Császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél,
Q2
Összefoglaló
A császármetszés a fejlett országok egyik leggyakrabban alkalmazott mûtéti eljárása.
A szüléseken belül növekvõ az aránya. Bár ellentmondásosak a szakirodalmi vélemények
arról, hogy van-e, illetve mekkora az optimális arány, számos kutatás bizonyítja,
hogy a túl magas arányszámok (populációs szinten 10-15 százalékot lényegesen
meghaladva) nem feltétlenül járnak együtt az egészségnyereség növekedésével, viszont
növelhetik az anyai kockázatokat, kihatnak a jövõbeni terhességekre, és jelentõs
pénzügyiforrás-felhasználási következményeik is vannak (WHO, 2009; WHO, 2015).
Mindezek indokolhatják a mutatószám figyelembevételét a szülészeti eljárások
minõségének vizsgálatában.

Az arányszám növekvõ tendenciájú. (Q2.1. ábra) Mértékében 2,8 százalékpontos
szórással megfigyelhetõk regionális különbségek. Közép-Magyarországon és DélAlföldön történik a legtöbb császármetszés 100 alacsony kockázatú élveszülésre vetítve,
a legkevesebb pedig Észak-Magyarországon. (Q2.1. táblázat) Magasabb arányokkal
találkozhatunk a társadalmi-gazdasági szempontok szerint nem hátrányos helyzetû
településeken élõ szülõnõk körében, mint a hátrányos helyzetû településeken élõ szülõnõk
esetében. Ez a hátrányos helyzetû településeken élõ anyák jellemzõen fiatalabb
korösszetétele, gyakoribb szülései (Józan, 2009) mellett a császármetszések
megfizethetõséghez történõ kapcsolódását is valószínûsítheti. Az arányszám összefügg,
tendenciájában, regionális jellemzõiben együtt mozog a császármetszések teljes
arányával, amely nemzetközi összehasonlításban is magas, 8,5 százalékponttal az
EU-, 7,3 százalékponttal az OECD-tagországok átlaga feletti. 2015-ben 100 élveszülésre
Magyarországon 38,7 császármetszés jutott. A szülõnõk életkorának növekedésével
nõ a császármetszés aránya. Mivel egyre inkább jellemzõ a szülés idõpontjának
kitolódása, ez kismértékben magyarázza a császármetszések növekvõ arányát is.
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Az alacsony kockázatú szülések WHO PATH (Performance Assessment Tool for quality
improvement in Hospitals) programjában történt meghatározása alapján
Magyarországon a császármetszések aránya az alacsony kockázatú szüléseknél 2015ben 35,6 százalék, az összes császármetszés 82 százaléka alacsony kockázatú
szüléseknél történik. (Az alacsony kockázat további szûkítésével, vagyis azon szülések
figyelembevételével, amelyeket nem elõzött meg korábbi császármetszés (ezt 2004ig tudjuk vizsgálni), a magyar, alacsony kockázatú szülések között a császármetszés
aránya 26,7 százalék.)

Q2.1. ábra: A császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél
(2011-2015, 100 élveszülésre)

Q2.1. táblázat: Császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél régió szerinti
bontásban, 100 élveszülésre, nyers és standardizált értékek (2015)

*alacsony kockázatú szülések országos kormegoszlására (indirekt) standardizálással
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Q2.1. térkép: A császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél megyénként,
100 élveszülésre (2015, százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
2015-ben a szülések 89 százaléka alacsony kockázatú volt. Az alacsony kockázatú
szüléseken belül a császármetszések aránya 35,6 százalék. Az összes császármetszés
82 százaléka alacsony kockázatú szüléseknél történik. Az alacsony kockázatú szüléseknél
alkalmazott császármetszések arányszámára nincs országosan vagy nemzetközi szinten
elfogadott célérték, mint ahogy az alacsony kockázat fogalma sem egyértelmûen
alkalmazott az egyes országokban (lásd Limitációk fejezet). Az arányszám értékelését
elõsegíti a WHO általános császármetszési arányszámra vonatkozó állásfoglalása
(WHO, 2015). Az állásfoglalás szerint populációs szinten a 10-15 százalékos
császármetszési arányt meghaladó ráták nem járnak együtt a csecsemõ- és anyai
halálozás csökkenésével. Ennek figyelembevételével a magyar arány magas.
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések arányának növekedése
2011 és 2015 között 4,3 százalékpont. (Q2.1. ábra)

A mutató regionális értékeit befolyásolja az adott régióból szülõ nõk életkori összetétele
(Gyarmati, 2010). Míg a 19 év alattiak és a 20-24 év közöttiek Észak-Magyarországon
szerepelnek legnagyobb arányban a szülõnõk között, a 35-39 év közötti és a 40 év
feletti szülõnõk aránya Közép-Magyarország régióban a legmagasabb. Az alacsony
kockázatú szüléseknél császármetszéssel szülõ nõk országos korösszetételére
standardizálva a regionális adatokat, a nyers adatokhoz képest a régiók sorrendjében
alig van változás. Továbbra is Közép-Magyarország arányszáma a legmagasabb,
de az országos átlaghoz viszonyított eltérése csökkent. Észak-Magyarország indirekt
standardizált császármetszési aránya változott a legtöbbet (ebben a régióban torzított
leginkább a kormegoszlás), szintén közelebb került az átlaghoz, a nyers és standardizált
arányban is maradt azonban a legalacsonyabb mutatójú régió. Az életkoron kívül a
regionális eltéréseket befolyásolja a szülések gyakorisága, a nem elsõ szüléseknél a
császármetszések aránya kisebb. A teljes termékenységi arányszám és az ezer megfelelõ
korú nõre jutó élve születés is Észak-Magyarország régióban a legmagasabb (KSH,
2014).
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Az arányszámok regionálisan különbözõk, az országos átlagtól átlagosan 2,4
százalékponttal térnek el (átlagos abszolút eltérés), a szórás 2,8 százalékpont. Az
arányok Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön a legmagasabbak, 3,5, illetve 1,7
százalékponttal haladják meg az országos átlagot. A mutató értéke ÉszakMagyarországon a legkedvezõbb, az átlagnál 4,1 százalékponttal alacsonyabb.
(Q2.1. táblázat) Megyei bontást tekintve az arányok 27,8 százalék (Hajdú-Bihar
megye) és 40,4 százalék (Vas megye) között mozognak, Vas és Komárom-Esztergom
megyékben, valamint Budapesten a legmagasabbak; Hajdú-Bihar és Heves megyékben
a legalacsonyabbak. (Q2.1. térkép)

Kiegészítõ indikátorok
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések aránya összefügg,
tendenciáját és regionális jellemzõit tekintve együtt mozog a császármetszések általános
arányszámával. Ez utóbbi az összes élve születéshez viszonyítva 2015-ben 38,7 százalék.
A 2011-2015-ös idõszakot vizsgálva a császármetszések arányának növekedése 4,5
százalékpont.
A császármetszések, a perinatális halálozás, a posztnatális halálozás és a méhen
belüli magzati elhalás hosszú távú összefüggéseit tartalmazza a Tauffer-adatbázis
alapján készített Q2.2. ábra. Az ábra adatai is azt tükrözik, hogy a császármetszések
arányának 1990-es évek utáni meredek emelkedését nem követte a mortalitás további
szignifikáns csökkenése.

(Forrás: Csákány M.Gy. 2015 adatai és tanulságai. Siófok, az MNT továbbképzõ konferenciája,
2016. 06.10.)

A morbiditás csökkentése céljából végzett nagyarányú császármetszések sem feltétlenül
hozták meg a várt eredményeket. A Tauffer-adatbázis alapján a császármetszések
leggyakoribb indikációja a fenyegetõ méhen belüli oxigénhiány. Az elmúlt 40 évben
a veleszületett agykárosodás elõfordulása nem csökkent, miközben a császármetszések
aránya sokszorosára nõtt (Csákány, 2015).
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Q2.2. ábra: Császármetszések aránya és a mortalitás alakulása (1955-2015)

Annak érdekében, hogy az alacsony kockázatú szüléseknél alkalmazott császármetszések
magyar arányszámát más országok arányszámaihoz tudjuk hasonlítani, az alacsony
kockázatú szülés meghatározását a fogalom definíciójában alkalmazott szûkítéseken
túl tovább szûkíthetjük azokra a szülésekre, amelyeket nem elõzött meg korábbi
császármetszés (ezt 2004-ig visszamenõleg tudjuk vizsgálni, tehát ha 2004 elõtt szült
valaki császármetszéssel, akkor sajnos nem szerepel a kizárt esetek között). A
császármetszések aránya az így meghatározott szülések esetében 26,7 százalék.
Nemzetközi összehasonlítás
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések arányára a WHO, OECD
és Eurostat adatbázisai nem tartalmaznak információkat. Az Amerikai Egyesült Államokra
részletes adatok állnak rendelkezésre (Hamilton et al., 2015). Az USA-ban az alacsony
kockázatú szüléseknél (elsõ szülés, 37 betöltött gesztációs hét, egyes szülés, fejvégû
fekvés) a császármetszések aránya csökkenõ, 2014-ben a szülések 26 százalékát
képezték. Hasonlóképpen csökkenõ tendenciájú, de magas az összes amerikai
császármetszés aránya, 2014-ben 32,2 százalékot képviselt.
Az amerikai Healthy People 2020 stratégia (ODPHP 2010) a korábbi császármetszés
elõzménnyel nem rendelkezõ alacsony kockázatú szülések (37 betöltött gesztációs
hét, egyes szülés, fejvégû fekvés) császármetszés arányára 2020-ra elérendõ célértéket
is meghatároz, ami 23,9 százalék. Akiknél korábban elõfordult császármetszés, ez a
célérték 81,7 százalék.

Ha az alacsony kockázatú szülés magyarországi fogalmát tovább szûkítjük azokra a
szülésekre, amelyeket nem elõzött meg korábbi császármetszés (ezt 2004-ig tudjuk
vizsgálni), a magyarországi alacsony kockázatú szülések között a császármetszések
aránya 26,7 százalék, ami lényegesen kedvezõbb, az amerikai célértékhez is közelebb
álló adat.
A nemzetközi statisztikákban a császármetszések általános arányszámára találhatók
összehasonlítható adatok. Tekintettel arra, hogy Magyarországon az alacsony kockázatú
szüléseknél végzett császármetszés az összes császármetszés döntõ többségét, 82
százalékát képezi, informatívnak tartjuk a császármetszési arányaink összevetését is
a nemzetközi adatokkal. A nemzetközi átlagokkal történõ összevetést a nemzetközi
statisztikák megjelenésének idõbeli korlátai miatt a 2013-as adatokkal tudjuk elvégezni.
Az OECD adatbázisa alapján 32 OECD-tagország átlagos császármetszési aránya
2013-ban 27,6 volt 100 élve születésre, a magyar adat 34,9, ami 32 OECD-tagország
közül a hetedik legmagasabb. A magyar császármetszés arány az EU-tagországok
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A magyarországi alacsony kockázatú szülések császármetszés arányának amerikai
adattal történõ összehasonlíthatóságát rontja, hogy a WHO PATH programjának
2009-es definíciója (WHO, 2009) szerint készült magyar indikátorban az alacsony
kockázatra szûkítés nemcsak az elsõ szülés, illetve császármetszés-elõzmény nélküli
eseteket tartalmazza.

átlagánál (26,4) 8,5 százalékponttal magasabb, az EU régi tagországai és a 2004
után csatlakozott tagországok átlagát is meghaladja (WHO HFA). A WHO által
ideálisnak tartott 10-15 százalékos császármetszési aránynál a legtöbb fejlett ország
adata is magasabb (az arányt 15-25 százalék között még elfogadhatónak tartják) a
magyar arány azonban kimagaslik az európai országok arányszámai közül (Romániával,
Olaszországgal, Bulgáriával a legmagasabb arányt képviselõ országok között van).
A 2011-2013-as idõszakot vizsgálva a császármetszések aránya Magyarországon
az OECD- és EU-tagországokra jellemzõ növekedéshez képest nagyobb mértékben
nõtt. 2011 és 2013 között Magyarországon 1,7 százalékponttal nõtt a császármetszések
aránya az összes szülésen belül, szemben az OECD-országok 0,06 százalékpontos,
valamint az EU-tagországok 0,4 százalékpontos átlagos növekedésével, ami a többi
ország közötti pozíciónk romlását is elõidézi.

Forrás: OECD.Stat (EU-átlag: WHO HFA)

Befolyásoló tényezõk
Összefüggés észlelhetõ a császármetszések aránya és az anyák életkora között. A
szülõnõk átlagéletkora növekvõ tendenciájú, a vizsgált idõszak alatt (2011-2015) 0,3
évvel emelkedve 30,2 évre nõtt. A császármetszéssel és alacsony kockázatú szüléseknél
császármetszéssel szülõ nõk átlagéletkorának növekedése 2011 és 2015 között szintén
0,3 év, az átlagéletkor 2015-ben 31,2 év, egy évvel magasabb a szülõnõk átlagos
életkoránál. (Q2.4. ábra)
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Q2.3. ábra: Császármetszések aránya nemzetközi összehasonlításban,
100 élveszülésre (2011-2014)

Q2.4. ábra: A szülõnõk átlagéletkorának változása a szülés formái szerint (2011-2015)

2015-ben a szülések legnagyobb arányban a nõk 30-34 éves korában zajlottak.
(Q2.5. ábra) Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések és
összességében a császármetszések aránya az anya életkorának növekedésével emelkedik,
míg a 20 év alattiaknál az arány 22-24 százalék, a 40 év felettieknél már 46-49
százalék.
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Q2.5. ábra: A szülések, a császármetszések és az alacsony kockázatú szüléseknél
végzett császármetszések számának alakulása a szülõnõk életkori csoportjaiban (2015)
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Limitációk
Az alacsony kockázatú szülésekre nincs nemzetközileg elfogadott egységes definíció,
az egyes diagnóziskódok kizárásai változók, ez megnehezíti az adatok
összehasonlíthatóságát. Az alapmutatószámnál a WHO PATH programjában 2009ben meghatározott alap-indikátorszámítási módot alkalmaztuk, amely a
császármetszések leggyakoribb, szubjektív megítéléssel nem bírálható okait (többes
terhesség, méhen belüli elhalás, fekvési rendellenesség, koraszülés) tartalmazza (WHO,
2009). A császármetszés arányszámainak értelmezésére, az adatok finomítására
elvégeztük a császármetszési elõzménnyel nem rendelkezõ szülésekre vonatkozó szûrést
is, ennek alkalmazása azonban korlátos, tekintettel arra, hogy az adatok rendelkezésre
állása miatt a császármetszési elõzményt 2004-ig visszamenõleg tudjuk vizsgálni,
tehát ha 2004 elõtt szült valaki császármetszéssel, akkor sajnos nem szerepel a kizárt
esetek között.
Az esetek kódolási gyakorlatának Magyarországon belüli eltérései is torzíthatják a
kódok alapján kapott eredményeket.
A magas kockázat még további diagnózisokra is kiterjedhet. Magyarországon a
Tauffer-adatbázis alapján a császármetszések leggyakoribb indikációja a fenyegetõ
méhen belüli oxigénhiány. A WHO ezt a kizárásoknál nem alkalmazza. A mutató
további magyarázatául szolgáló lehetséges indokok (pl. a szülõnõ kérésére végzett
császármetszés, az orvosnak a jogi, peres következmények elkerülését célzó magatartása)
nem számszerûsíthetõk. Ez utóbbi szempontot támasztja alá, hogy Magyarországon
a legtöbb orvosi mûhibaügy a szülészet-nõgyógyászat körében jelentkezik (Sztakó,
2016)

A császármetszések gyakorisága a Tauffer-adatbázis és az OEP adatai alapján
nagyságrendi eltéréseket nem jelez [Tauffer-adatbázis: 2011-ben 33 százalék (http:/
/193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.php), 2012-ben 34,8 százalék (Hupuczi,
Gál, 2014), az OEP adatok alapján 2011-ben 34,2, 2012-ben 35 százalék]. Figyelembe
véve azt a tényt, hogy 2010 óta a Tauffer-adatbázis kötelezõen kitöltendõ mezõje a
császármetszés indikációja, az ennek alapján történõ további vizsgálat finomíthatja
az OEP-adatok elemzésébõl nyert eredményeket.

Igazságosság
Az alacsony kockázatú szüléseknél alkalmazott császármetszések aránya kisebb a
társadalmi-gazdasági, infrastrukturális helyzet alapján hátrányosnak minõsített
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A császármetszésekre vonatkozó adatok vizsgálatát az OEP adatbázisára támaszkodva
végeztük el. A vizsgálatból így kimaradtak a közfinanszírozásban nem részesülõ,
magánintézményekben végzett szülések és az otthoni szülések. Ezek aránya az utóbbi
években 3-4 százalék lehet (Csákány, 2014). Indokoltnak látszik az adatok összevetése
a Tauffer-féle magyar szülészeti regiszter adataival, amely 1994 óta a Magyarországon
lezajlott szülészeti események mintegy 98 százalékát tartalmazza (Csákány, 2014).

településeken lakó szülõnõk körében. (Q2.2 táblázat) Ez a császármetszések általános
arányszámára is jellemzõ. A hátrányos helyzetû településeken lakó szülõnõk körében
az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések elõfordulása 100 élve
születésre vetítve 9,5 százalékponttal (26 százalékkal) alacsonyabb. E településekrõl
átlagosan ugyancsak 9,5 százalékponttal (24 százalékkal) kisebb arányban szülnek
általában császármetszéssel is, mint a nem hátrányos településeken lakó szülõ nõk.
Ehhez objektív befolyásoló tényezõként járul hozzá az a tény, hogy a hátrányos
helyzetû településeken élõ szülõnõk átlagéletkora 4,3 évvel alacsonyabb, mint a nem
hátrányos helyzetû településeken lakó szülõnõké (26,4 év és 30,7 év), és mint a
korábbiakban látható volt, a szülõnõk életkorának növekedésével nõ a császármetszések
aránya is. Az életkoron kívül az eltéréseket befolyásolja a szülések gyakorisága: a
nem elsõ szüléseknél a császármetszések aránya kisebb. A hátrányos helyzetû
településeken élõ nõkre az átlagosnál magasabb termékenység jellemzõ (Józan, 2009)
Q2.2. táblázat: A hátrányos helyzet hatása a császármetszések arányára (2015)

A megfigyelt egyenlõtlenségek esetében az is feltételezhetõ, hogy a császármetszések
elõfordulását az anya gazdasági státusza (ebbõl következõen fogadott orvos választása),
ennek keretében kifejezett császármetszés iránti kérelme is befolyásolhatja.

Megbeszélés
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések aránya 2015-ben 35,6
százalék (77 362 alacsony kockázatú szülésbõl 27 537 császármetszés), alig kevesebb
a császármetszések általános arányánál. A császármetszések 82 százaléka alacsony
kockázatú szüléseknél történik. Összességében a császármetszések aránya 2015-ben
38,7 százalék (86 992 szülésbõl 33 665 császármetszéssel történt). A magyar
császármetszési arány nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedõen magas, 2013ban 32 OECD-tagország közül a hetedik legmagasabb, az EU-átlagot (26,4) 8,5
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*105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszerérõl alapján

százalékponttal haladja meg. Mindkét mutatószám növekvõ tendenciájú, a növekedés
az OECD- és az EU-átlag növekedését meghaladó mértékû.
A jelen indikátorhoz használt, WHO PATH programból származó definíció (WHO,
2009) szerinti alacsony kockázatú szülések során végzett császármetszésekre nincs
összehasonlítható nemzetközi adat. Ha a császármetszéseket csak azon alacsony
kockázatú szülések során vizsgáljuk, amelyeknek elõzményében nagy valószínûséggel
nem volt korábbi császármetszés, az arányszám Magyarországon 2015-ben 26,7
százalékra csökken. Az USA-ban ennek az aránynak a célértéke 2020-ra 23,8 százalék
(ODPHP, 2010).
Az alacsony kockázatú szülések között a császármetszés aránya regionálisan változó,
az átlagos abszolút eltérés mértéke 2,4 százalékpont, a szórás 2,8 százalékpont. A
legmagasabb arányok Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön tapasztalhatók, az
indikátor értéke Észak-Magyarországon a legkedvezõbb.
Az alacsony kockázatú császármetszések és általában a császármetszések aránya a
szülõnõ életkorának növekedésével emelkedik. (Gyarmati, 2010) Mivel a szülõnõk
átlagéletkora 2011-2015 között csak 0,3 évvel nõtt, ez a császármetszések ugyanezen
idõszakban bekövetkezett, 12 százalékos aránynövekedésének csak kis részét
magyarázhatja.

További vizsgálatot érdemel az elektív és sürgõsségi császármetszések, valamint az
egyes hónapokra vetített, hétköznapokon, hétvégén, napközben és éjszaka végzett
császármetszések elõfordulása, amely támpontul szolgálhat az indokolatlan
császármetszések aránybecslésének közelítéséhez, mind az alacsony kockázatú szülések
császármetszései, mind az összes császármetszés vonatkozásában. Hasonlóképpen
javasoljuk annak megfontolását, hogy az alacsony kockázatú szülések definícióját a
császármetszésekrõl szóló szakmai protokollban foglalt indikációkkal összevetve tovább
pontosítsuk.
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A hátrányos helyzetû településeken élõ nõk 9,5 százalékponttal kisebb arányban
szülnek császármetszéssel (normális és alacsony kockázatú szüléseknél egyaránt),
mint a nem hátrányos helyzetû településeken élõ nõk.
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30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya, Q3
Összefoglaló
A 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya Magyarországon 2012
és 2015 között egyenletesen öt százalék körüli szinten alakult. A rendelkezésre álló
szórványos és módszertanilag nem egységes adatforrások alapján nemzetközi
összehasonlítás sajnos nem végezhetõ.
A mutató által tükrözött ellátási minõség tekintetében regionális szinten nem tapasztalható
jelentõsebb eltérés (a legmagasabb és a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ régiók
között 0,68 százalékpont volt a különbség 2015-ben). Tolna megye értéke ugyanakkor
kiugróan alacsony (2,3 százalék).
A szakmák szerint jelentkezõ különbség egy részéért a kúraszerû ellátások felelõsek
(pl. haematológia). Az intenzív és aktív tüdõgyógyászati osztályokról közvetlenül
hazabocsátottak magas sürgõsségi újrafelvételi aránya esetében azonban szükséges
lehet megvizsgálni minõségi problémák fennállásának lehetõségét.

Q3.1. táblázat: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás
helye (régió) szerinti bontásban (2015)
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Q3.1. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya, idõsor teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2012-2015)

Q3.1. térkép: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás helye
szerinti megyénként, férfiak esetében (2015)
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Q3.2. térkép: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás helye
szerinti megyénként, nõk esetében (2015)
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Q3.3. térkép: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás helye
szerinti megyénként összesen (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

A 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya Magyarországon stabilan
kevéssel öt százalék felett alakul. 2013-ban a férfi páciensekre vonatkozó arány 5,67
százalékot, a nõké pedig 4,85 százalékot tett ki, amely 2015-re 5,48 százalékra,
illetve 4,68 százalékra csökkent. A két nem közötti különbség idõben stabil.
Az indikátor azon kórházi eseteket vizsgálja, ahol az idõben utolsó osztályos eset
ellátása aktív szervezeti egységben történt, és az otthonába, rehabilitációra, otthoni
szakápolásra vagy szociális otthonba távozott beteget 30 napon belül bármely intézmény
bármely aktív osztályára sürgõsséggel felvették.
A legalacsonyabb értéket Nyugat-Dunántúl régió kórházai érték el (2015-ben 4,6
százalék), ezen belül is különösen Gyõr-Moson-Sopron (4,5 százalék) és Zala megye
(4,46 százalék). Az összes megyét tekintve ugyanakkor Tolna megye értéke feltûnõen
alacsony (2,3 százalék), és ez az idõszak során folyamatosan így volt. A másik két
dél-dunántúli megye, Somogy és Baranya átlag közeli értékeivel összességében a
742

Minõség, ellátásbiztonság

A mutató a kórházból való elbocsátástól számított 30 napon belüli sürgõsségi
újrafelvételek arányát vizsgálja, bárhol is kerüljön sor az újabb felvételre.

Dél-Dunántúl régió intézményei is az egyik legalacsonyabb visszavételi arányt mutatják.
A legmagasabb visszavételi aránnyal Közép-Dunántúl (5,28 százalék) és KözépMagyarország (5,26 százalék) ellátói jellemezhetõk. A vizsgált idõszak egészét tekintve,
bár a trend nem monoton, mindkét régióban inkább csökkenés volt megfigyelhetõ (ld.
Q3.2. ábra). Közép-Dunántúl régió magas értéke leginkább Fejér megyének (2015ben 5,93 százalék) köszönhetõ, de a régióban több megyei kórház adata is viszonylag
magas volt. Országos viszonylatban egy intézmény tüdõgyógyászati osztályát
kiemelkedõen magas értékek (15-17 százalék) jellemezték.

Q3.2. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya
Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl régiókban (2013-2015)

Az indikátor értéke megvizsgálható szakmák szerint. A szakmák nagy száma miatt itt
csak a szélsõértékeket mutató szakmákra térünk ki. A 2013-2015 közötti idõszakban
átlagosan tíz százalék feletti sürgõsségi újrafelvételi aránnyal bíró szakmákat a Q3.3.
ábra, a két százalék alatti újrafelvételi aránnyal jellemezhetõeket a Q3.4. ábra mutatja
be.
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További bontások

Q3.3. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya átlagosan;
10 százalék feletti értékkel bíró szakmák (2013-2015)
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Q3.4. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya átlagosan;
2 százalék alatti értékkel bíró szakmák (2013-2015)
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A szakmák között, az ellátás jellegének különbségeibõl fakadóan, jelentõs eltérések
figyelhetõk meg az újrafelvételi arány tekintetében is. Legmagasabb értékkel (16,46
százalék) az AIDS-betegek ellátása bír, ez azonban a betegség speciális jellegével
magyarázható. A haematológia magas értéke szintén magyarázható az ott kezelt
betegek gyakori, súlyos szövõdményeivel. A haematológiai osztályokról összességében
nagyon alacsony esetszámot jelentettek (2013 és 2015 között három év alatt 7272
osztályos esetet). A leggyakoribb visszavételi ok a mielodiszpláziás szindróma (BNO
D4690) volt, 15,15 százalékos aránnyal.
A tüdõgyógyászat szakmában feltûnõen magas értékek (2015-ben 10,34 százalék)
figyelhetõk meg. A megyénkénti értékek ebben a szakmában erõsen szórnak. Tolna
megye értéke itt is alacsony (3,55 százalék), Fejér megyéé pedig magas (17,85
százalék). Baranya megye ellátói mutatták fel a legmagasabb arányt, 20,55 százalékkal
(ld. Q3.15. ábra). Az érintett diagnózisok vizsgálata azt mutatja, hogy az újra felvett
esetek között legnagyobb számban a krónikus obstruktív tüdõbetegséggel és egyes
daganatos megbetegedésekkel kezelt páciensek találhatók (ld. Q3.6. ábra).
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Q3.5. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya tüdõgyógyászat
szakmában megyénként (2015)
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Q3.6. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek tüdõgyógyászat
szakmában, újra felvett esetszámok a legmagasabb öt BNO-5 diagnózis szerint (2015)
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Nehezen magyarázható az intenzív terápiás szakma magas aránya, tekintetbe véve,
hogy az indikátor csak az aktív osztályról közvetlenül hazabocsátott eseteket vizsgálta.
Felmerül, hogy ezen ellátások esetében miért nem került sor másik – akár aktív, akár
krónikus – osztályra való áthelyezésre a hazabocsátás elõtt; esetleg kódolási hibát
mutatnak-e az adatok. Az intenzív osztályról közvetlenül hazabocsátott betegek
ellátásáról vö. Gresz (2011).
A spektrum másik oldalán a reumatológia, ortopédia, sugárterápia, plasztikai- és
égéssebészet, valamint a szemészet található. A szakmák ellátási volumenei természetesen
jelentõsen eltérnek egymástól: az égéssebészetrõl pl. a vizsgált három év alatt összesen
5 149 osztályos esetbõl 3 107 beteg távozott közvetlenül az otthonába, míg a
szemészetnél – az egynapos esetek nélkül – 154 619 eset és 111 951 távozás történt.
A korcsoportonkénti megoszlás (Q3.7. ábra) azt mutatja, hogy a legmagasabb sürgõsségi
újrafelvételi arányok egyfelõl az újszülöttek és csecsemõk, másfelõl a 70 év feletti
páciensek esetében tapasztalhatók. Ez megfelel az elõzetes várakozásoknak. Idõskorban
továbbá nagyobb eséllyel fordulhat elõ, hogy a 30 napon belüli újabb felvétel egy
másik, szintén meglévõ betegség következménye. Nemek szerint vizsgálva (Q3.8.
ábra) az látható, hogy a nõk sürgõsségi újrafelvételi aránya 1-34 éves kor között
meghaladja a férfiakét, akik minden más korcsoportban viszont magasabb értékkel
bírnak.
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Q3.7. ábra: A sürgõsségi újrafelvételi arány megoszlása a beteg korcsoportja szerint
(százalék)
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Q3.8. ábra: A sürgõsségi újrafelvételi arány megoszlása nemek és korcsoportok szerint
(2013-2015, évek átlaga, százalék)

Kiegészítõ szempontok
Bár a nem tervezett újrafelvételek proxy mutatójaként nemzetközi viszonylatban általában
a sürgõsségi újrafelvételeket vizsgálják (ld. Fischer, Lingsma et al; 2014), érdemes
ezen adatokat összevetni a minden aktív osztályra történõ felvételt magában foglaló
értékekkel.
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Q3.9. ábra: 30 napon belüli összes kórházi újrafelvétel, teljes lakosságra és nem
szerinti bontásban (2013-2015)
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A Q3.9. ábrán is látható, hogy a sürgõsségi kritérium nélkül számított aktív kórházi
újrafelvételi mutató értéke több mint kétszerese a sürgõs felvételekre szûkített értéknek:
2015-ben a teljes lakosság tekintetében 11,8 százalék. A férfiak és a nõk között az
utóbbiak javára meglévõ, viszonylag kismértékû különbség, illetve a vizsgált idõszakon
belüli stabilitás ebben a nézetben is megfigyelhetõ.
A megyénkénti mintázat azonban átrendezõdik, fõképp a magas értékek vonatkozásában.
A sürgõsségi újrafelvételek tekintetében kiugróan alacsony értéket mutató Tolna megye
8,74 százalékkal itt is az alsó negyedben található; a 7,62 százalékos Nógrád és a
8,04 százalékos Zala jobb értéket mutatnak, azonban e megyék a sürgõsségi felvételek
szempontjából is a legalacsonyabb értéket mutató megyék között szerepelnek (2015.
második félévi adatok). Ugyanakkor a sürgõsségi visszavétel szerint magas értékkel
szereplõ Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyék az összes visszavétel tekintetében az
átlagnál jobb értékekkel (9,16, ill. 11,72 százalék) jellemezhetõk. Az összes aktív
újrafelvétel tekintetében kiemelkedõ Budapest (15,81 százalék) és Vas megye (14,84
százalék) értéke.
Szakmák szerint nem mutatkozik jelentõs eltérés a sürgõsségi újrafelvételekhez képest.
A kúraszerû ellátásokat nyújtó klinikai onkológiát, sugárterápiát és haematológiát
nem számítva, ebben a nézetben is a nefrológiát (23,54 százalék), a tüdõgyógyászatot
(20,48 százalék) és az AIDS-betegek ellátását (20 százalék) találjuk az élen. A
legalacsonyabb értékkel a reumatológia (3,12 százalék), a gyermek fül-orr-gégészet
(3,21 százalék) és a plasztikai sebészet (3,37 százalék) rendelkezett 2015 második
félévében.

A sürgõsségi kórházi újrafelvételek aránya az ellátás minõségének nemzetközi
viszonylatban gyakran alkalmazott mutatója, azonban az értékébõl nem lehet egyértelmû
következtetéseket levonni a minõségre vonatkozóan. A kezelés és a kórházban töltött
idõ adekvát megválasztása mellett az indikátor értékére jelentõs befolyással bír az
ellátott esetek összetétele, e hatás számszerûsítésére azonban, egy 2014-es szisztematikus
szakirodalmi összefoglaló szerint nem állnak rendelkezésre megbízható modellek
(Fischer, Lingsma et al; 2014).
Megoszlanak a bizonyítékok annak tekintetében, hogy az újrafelvételek aránya
mennyiben befolyásolható a betegek elbocsátásakor a tudatosságát növelõ, illetve a
kórházi és a közösségi ellátás közötti koordinációt erõsítõ módszerekkel. Egy 2014es szisztematikus szakirodalmi összefoglaló (Leppin, Gionfriddo et al; 2014) szerint
ezek a komplex beavatkozások hatásosnak mutatkoznak; egy valamivel korábbi (Hansen,
Young és Hinami; 2011), valamint egy késõbbi (Roper, Ballard et al; 2015)
irodalomkutatás azonban nem, vagy csak nagyon korlátozott bizonyítékokról számol
be.
Mindennek fényében az indikátornak az ellátás minõségére vonatkozó leíró erejét
korlátozottnak kell tekintenünk.
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Befolyásoló tényezõk

Limitációk
Az indikátor a fenti befolyásoló tényezõk miatt csak korlátozottan alkalmas az ellátás
minõségének mérésére. A finanszírozási célú adatbázis használatából is felmerülhetnek
kódolási torzítások. A szakmakódok 2012-ben történt teljes megváltozása miatt az
idõsorok megbízhatóan csak 2012-ig vezethetõk vissza.

Igazságosság
A betegek lakhelye szerinti régiók alapján vizsgálva a nyugat-dunántúli betegek szenvedték
el a legkisebb arányú sürgõsségi újrafelvételt (2015 második félévében 4,62 százalék),
míg a közép-magyarországiak a legtöbbet (5,29 százalék). A régiók lakosságának
mutatói közötti különbség azonban összességében nem túl jelentõs, és az idõszakon
belül enyhe konvergencia is érzékelhetõ (ld. Q3.10. ábra).
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Q3.10. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya a betegek
lakhelye szerinti régiónként (2013-2015)
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A hátrányos és nem hátrányos helyzetû települések lakóinak sürgõsségi újrafelvételi
aránya között gyakorlatilag nincs különbség. A teljes újrafelvételi arány valamivel
magasabb a hátrányos helyzetû települések esetében (ld. Q3.11. ábra).
Q3.11. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi és általános újrafelvételek aránya
hátrányos és nem hátrányos kistérségekben (2013-2015)

Az indikátor értéke a vizsgált idõszakban Magyarországon stabil. A regionális
különbségek sem az ellátás helye, sem a beteg lakhelye tekintetében nem számottevõek,
egy-egy megye értéke azonban kiemelkedõ.
Az esetösszetétel vizsgálata nélkül az indikátor az intézmények által nyújtott ellátás
minõségének összehasonlítására csak korlátozottan alkalmas. Igazságossági szempontból
meglepõ, hogy a hátrányos helyzetû járások adata kedvezõbb a nem hátrányosakénál.
A tüdõgyógyászat és intenzív ellátás szakmák az országos átlaghoz képest magas
sürgõsségi újrafelvételi arányai további figyelmet és vizsgálatokat tesznek szükségessé,
melyek során feltárható lehetne, hogy az ellátási folyamat nem megfelelõsége, az
esetösszetétel, a betegek szociális helyzete, vagy más ok állhat-e a háttérben.
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Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi
ellátással összefüggõ fertõzések elõfordulása, Q4
Összefoglaló
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Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések elkerülhetetlen velejárói az egészségügyi
ellátásnak. Az antimikrobiális szerek (antibiotikumok) széleskörû alkalmazásával
egyidejûleg az ezeknek ellenálló mikroorganizmusok (ún. rezisztens mikroorganizmusok),
elsõsorban baktériumok arányának növekedésével kell számolni. Az egészségügyi
ellátóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk azon fertõzésekre, amelyeket többfajta
antibiotikummal szemben ellenálló (ún. multirezisztens) kórokozók okoznak. A fertõzés
kialakulását elsõdlegesen befolyásoló tényezõ a beteg általános fizikai állapota, illetve
az elvégzett beavatkozások (pl. mûtét) megterhelõ volta. Az egészségügyi ellátórendszer
legmagasabb szintjén álló intézmények és azon régiók, ahol ezek az intézmények
találhatók (Észak- és Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, valamint Közép-Magyarország) esetén
várható és tapasztalható az országos átlag feletti, magasabb fertõzési arány. Az
országos fertõzési arányok a vizsgált idõszakban lényegében változatlanok: a
multirezisztens kórokozók által okozott egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések
incidencia-sûrûsége 2013-ban 22,7 volt 100 000 ápolási napra (25 százalékos és 75
százalékos percentilis a jelentõ fekvõbeteg-ellátó intézmények értékei alapján: 6,9 és
27,5 per 100 000 ápolási nap), amíg 2014-ben 22,8 volt 100 000 ápolási napra (25
százalékos és 75 százalékos percentilis érték: 5,3 és 28,3 per 100 000 ápolási nap).
Lassú, de folyamatos emelkedés várható hazánkban is, mivel az antimikrobiális
rezisztencia terjedése kiemelt népegészségügyi probléma világszerte. A multirezisztens
kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések elõfordulásának
nyomon követése alapját képezi helyi és országos szinten egyaránt azon intézkedések
meghozatalának, amelyek a multirezisztens kórokozók okozta fertõzések megbetegedési
és halálozási arányainak csökkentésére irányulnak.
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Q4.1. táblázat: Multirezisztens kórokozók (MRK*) által okozott egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések elõfordulása (2013-2014)

* A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerbe jelentendõ, egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzést okozó multirezisztens
kórokozók listája alapján.

Elemzés
Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések mind a fejlett, mind a fejlõdõ országok
esetében elkerülhetetlen velejárói az egészségügyi ellátásnak. Az Egészségügyi
Világszervezet 2011. évi jelentése is felhívja a figyelmet arra, hogy ennek kockázata
általános, minden egészségügyi ellátót, rendszert érint világszerte.
Az antimikrobiális szerek kiterjedt és esetenként helytelen alkalmazásának következtében
a mikroorganizmusok ellenállóvá válhatnak (ún. rezisztencia alakulhat ki) egy vagy
több antimikrobiális szerrel (pl. antibiotikumokkal) szemben. A többfajta antibiotikummal
szemben kialakult rezisztencia esetén ún. multirezisztens mikroorganizmusról/kórokozóról
beszélünk, amely, ha fertõzést okoz, az súlyos következményekkel járhat, mivel a
kezelési lehetõségek korlátozottak, hiszen a rezisztencia terjedésével a rendelkezésre
álló hatásos antimikrobiális szerek száma drasztikusan csökken.
A multirezisztens kórokozók által okozott megbetegedések súlyosságából fakadóan
a gyakoribb (pl. methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus - MRSA), illetve kiemelt
jelentõséggel bíró kórokozók (pl. utolsó vonalbeli antibiotikumokkal szembeni
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Általános áttekintés

rezisztenciával rendelkezõ kórokozók – pl. karbapenem rezisztenciával bíró
mikroorganizmusok) okozta fertõzések regisztrálása, figyelemmel kísérése alapvetõ
jelentõséggel bír. Az egyes kórokozók elõfordulási gyakoriságának monitorozása,
valamint a fertõzések - esetleges halmozódások - idõbeni észlelése elõsegíti mind
helyi, mind országos szinten a változások nyomon követését, indikálhatja a gyakorlatok
felülvizsgálatát, valamint hozzájárulhat a megfelelõ intézkedések meghozatalához.
A fertõzés kialakulásában számos kockázati tényezõ szerepet játszik. Elsõsorban a
rossz fizikai állapotú és/vagy megterhelõ beavatkozáson (pl. mûtéten) átesett betegek
körében alakulnak ki fertõzések, így a betegpopuláció jelentõsen befolyásolja a fertõzések
elõfordulási gyakoriságát egyes egészségügyi intézményekben. Az ellátott betegek
számának növekedésével várható a fertõzések számának emelkedése is, ezért szükséges
a betegforgalmi adatokra történõ korrekció (ld. incidencia és incidencia-sûrûség értékek),
amely a reális összehasonlíthatóságot biztosítja.
A magasabb ellátási szinten lévõ intézmények esetében, ahol a legsúlyosabb esetek
ellátása történik, magasabb fertõzési arányok várhatóak, ezért csak regionális szintû
összehasonlítás célszerû, amelynek során valamennyi progresszivitási szintre sorolt
ellátó adatai szerepelnek az egyes kategóriákban.

A Q4.2. táblázatban látható, hogy 2013-ban és 2014-ben a fertõzési arányok lényegében
nem változtak országos szinten. Az egyes régiók között eltérések mutatkoznak (ld.
Q4.1. ábra), azonban kiemelkedõ eltérés nem tapasztalható az országos összesített
értékhez képest. Az éves bontások alapján megfigyelhetõ, hogy az egyes régiók
közötti eltérés állandó, egyes régiók a magasabb, mások az alacsonyabb fertõzési
arányokhoz sorolhatóak. A fertõzési arányok egyes régiókban nem változnak jelentõs
mértékben, bár éves ingadozások megfigyelhetõek. A fertõzési arányok azon négy
régió esetén voltak a legmagasabbak, amelyekben az ellátási szint legfelsõ szintjén
álló, klinikai ellátást is biztosító intézmények helyezkednek el.
A Q4.3 táblázat szemlélteti, hogy a multirezisztens kórokozók okozta fertõzések
klinikai megjelenési formái (húgyúti fertõzés, sebfertõzés, véráramfertõzés, pneumónia
és alsó légúti fertõzés) megegyeznek a leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggõ
fertõzésekkel (az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések és antibiotikum-használat
2011-2012-es európai pontprevalencia vizsgálata alapján - ld. Q4.4 táblázat).
Legmagasabb arányban az enyhébb lefolyású, a beteg életét kevésbé veszélyeztetõ
húgyúti fertõzések fordultak elõ.
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A 20/2009. (VI. 18.) EüM és 1/2014 (I. 16.) EMMI rendelet alapján a fekvõbetegellátó intézmények jelentik a (meghatározott esetdefiníciónak megfelelõ) multirezisztens
kórokozók által okozott egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzésben megbetegedett
ápoltakat a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerbe, majd az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévre vonatkozó Kórházi ágyszám- és betegforgalmi
kimutatás címû jelentése alapján számíthatóak a fertõzési arányok.

Q4.2. táblázat: Multirezisztens kórokozók (MRK) által kiváltott egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzésben megbetegedettek száma, a fertõzések száma (esetszám), a
jelentõ intézmények száma és betegforgalmi adatai (kibocsátások és ápolási napok
száma), országos fertõzési arányok [(incidencia és incidencia-sûrûség (esetszám
kibocsátásra és ápolási napra vonatkoztatott értékei)] (2013-2014)
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Q4.1. ábra: Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések régió szerinti fertõzési arányai 100 000 ápolási napra
(incidencia-sûrûség) (2013-2014)
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Q4.3. táblázat: Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések klinikai megjelenési formái és gyakorisági megoszlása
(százalék) az adott évben, országos összesítés (2013-2014)
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Q4.4. táblázat: Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések klinikai megjelenési
formái és gyakorisági megoszlása (százalék) az egészségügyi ellátással összefüggõ
fertõzések és antibiotikum-használat európai pontprevalencia vizsgálat adatai alapján,
Magyarországon és Európában (2011-2012)
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További bontások
Az összesített értékeken felül további kiemelt fontossággal bír az egyes mikroorganizmusok
okozta fertõzések gyakoriságának nyomon követése. Látható a Q4.2. ábrán, hogy
2013-ban és 2014-ben a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) okozta,
egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzésekben megbetegedettek száma a
legmagasabb, emellett másik három kórokozó okozza a fertõzések legnagyobb részét:
a multirezisztens Escherichia coli (MECO), a multirezisztens Acinetobacter baumannii
(MACI) és a multirezisztens Klebsiella fajok (MKLE).

A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerbe jelentendõ egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzést
okozó multirezisztens kórokozók listája: CRE: Karbapenem-rezisztens Enterobacteriaceae CRKL: Karbapenemrezisztens Klebsiella pneumoniae MACI: Multirezisztens (imipenem/meropenemmel szemben nem érzékeny)
Acinetobacter baumannii MECO: Multirezisztens Escherichia coli MENB: Multirezisztens Enterobacter spp.
MKLE: Multirezisztens Klebsiella spp. MPAE: Multirezisztens Pseudomonas aeruginosa MRSA: Methicillinrezisztens Staphylococcus aureus MSTM: Multirezisztens Stenotrophomonas maltophilia VISA: Vancomycinre
mérsékelten érzékeny Staphylococcus aureus VRE: Vancomycin-rezisztens Enterococcus spp.

Befolyásoló tényezõk
A legyengült állapotú páciensek esetében jóval magasabb egy fertõzés kialakulásának
a valószínûsége, mint egy jó fizikai állapotú beteg esetében, így az ellátási formától
függõen azon intézménytípusokban magasabb fertõzési arány várható, ahol fõleg az
elõbbi betegpopuláció (pl. idõs páciensek) ellátása folyik. Egy páciens hosszabb
ideig tartó intézeti ellátása önmagában is növeli a fertõzés kockázatát. A fertõzés
kialakulásának valószínûségét növeli, ha a mikroorganizmusok számára az egészségügyi
ellátás következtében új behatolási kapu létesül (pl. mûtéti sebek, katéterbehelyezési/
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Q4.2. ábra: Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzésekben megbetegedettek száma jelentendõ kórokozók szerint,
országosan (2013-2014)

szúrási pontok). Az elvégzett beavatkozások a szervezetet megterhelik, a fogékonyságot
növelik. Azon osztályok, intézmények esetén tehát, ahol ilyen jellegû beavatkozásokat
magas arányban végeznek (pl. intenzív terápiás ellátás, mûtétes osztályok, intézmények)
a fertõzési arányok is magasabbak lesznek.
Az intézmények struktúrája, személyi, tárgyi feltételei, kórházhigiénés és infekciókontroll
szabályozásai, az intézmény, a személyzet és ápoltak hozzáállása, illetve lehetõségei
jelentõsen befolyásolhatják az értékeket. A fertõzési arányok növekedéséhez vezethet
többek között a nem megfelelõ antibiotikum-használat, a helyi protokollok (pl.
betegápolás, eszközhasználat, sebkezelés) be nem tartása, valamint ismeret- és/
vagy eszközhiány.
Limitációk
Bár jogszabályilag jelentési kötelezettség áll fenn, és a 2013-2014-ben jelentõ
intézmények betegforgalma a hazánkban ellátott betegek kb. 90 százalékát lefedte,
azonban feltételezhetõ, hogy a jelentett adatok a valós értékek alatt maradnak. Ez
adódhat az esetmeghatározáshoz szükséges mikrobiológiai vizsgálatok hiányából, a
mintavétel helytelen gyakorlatából, vagy az eredmények elérhetetlenségébõl, esetleg
a jelentést végzõ (képzett) személyzet kapacitáshiányából.
Az értékek nem veszik figyelembe az egyes intézmények strukturális változásait (pl.
kórházi összevonásokat, ezáltal a jelentésre kötelezett és jelentõ intézmények száma
évente változik), valamint a progresszivitási szint, illetve az ellátási kör átalakulását.

Igazságosság

Megbeszélés
Az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia terjedése napjaink egyik kiemelt
népegészségügyi kérdése. A rendelkezésre álló hatásos antibiotikumok spektrumának
szûkülésével a terápiás lehetõségek jelentõsen korlátozódnak bizonyos
mikroorganizmusok által okozott fertõzések esetében. Az antibiotikum-rezisztencia
számos szegmenst érint, ezek közül csupán az egyik a humán gyógyászat (pl. az
állatgyógyászat mellett).
A multirezisztens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések
elõfordulásának nyomon követése alapját képezi a további terjedést megelõzõ
intézkedéseknek, döntéshozatalnak.
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A multirezisztens kórokozók által okozott fertõzések kialakulásában alapvetõ fontosságú
a páciens általános fizikai állapota, illetve azon beavatkozások köre, amelyeken
kezelése során, gyógyulása érdekében átesett. Ismert, hogy az alacsonyabb társadalmigazdasági státuszú betegek több kockázati tényezõvel rendelkeznek, illetve egészségügyi
hozzáférési lehetõségük korlátozott lehet, azonban a jelen indikátoron az igazságosság
befolyásoló hatása nem feltételezhetõ.

Hazánkban a fertõzési arányok minimális emelkedést mutattak az utóbbi években,
amely több - évente eltérõ - régió fertõzési arányának változásából adódott; 20132014 folyamán lényegi változás nem figyelhetõ meg. A legmagasabb fertõzési arányok
az ellátási rendszer sajátosságaiból adódóan Észak- és Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
valamint Közép-Magyarország régiókra jellemzõek. A klinikai megjelenési formák és
a fertõzést okozó kórokozók tekintetében jelentõs változás nem volt megfigyelhetõ az
utóbbi években, bár egyes mikroorganizmusok gyakoriságának ellentétes irányú
eltolódása figyelhetõ meg.
Az antibiotikumrezisztencia-viszonyok változásának nyomon követése alapját képezi
a helyes antibiotikum-politika kialakításának mind helyi, mind nemzeti szinten. A vártnál
magasabb fertõzési arányok észlelése indikálja a helyi gyakorlatok felülvizsgálatát,
illetve szükséges beavatkozások meghozatalát, amely tevékenységek (többek között)
hozzájárulhatnak a multirezisztens kórokozók okozta fertõzések megbetegedési és
halálozási arányainak csökkentéséhez.
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Elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma, A1
Összefoglaló
Elkerülhetõ halálozásnak számítanak azon betegségek és állapotok miatt bekövetkezõ
halálesetek, amelyek optimális orvosi beavatkozások idõben történõ igénybevételével
elkerülhetõk lettek volna. (Eurostat 2016) Az elkerülhetõ halálozás az egészségügyi
ellátórendszer minõségének indikátoraként használatos, hiszen a megfelelõ egészségügyi
ellátás rendelkezésre állását és az egyén egészséggel kapcsolatos felelõsségvállalását
(idõben vagy egyáltalán igénybe vette-e a szükséges ellátást) is magába foglalja.
2014-ben 17 677 halálozás elkerülhetõ lett volna hazánkban, amely az összes halálozás
14 százalékának felel meg. A 65 év alatti lakosságra vonatkozóan az elkerülhetõ
halálesetek száma 8 601 volt, amely az összes haláleset 27 százalékának felel meg.
(NEFI 2016) Standardizált halálozási arányban kifejezve 10 000 magyar lakosra 18,
a 65 év alatti lakosságra 10 000 fõre vetítve 10 elkerülhetõ halálozás jutott.
Az Eurostat számításai szerint a teljes lakosságra nézve Magyarország 2013-ban az
ötödik legmagasabb értékkel szerepelt az elkerülhetõ halálozás rangsorában az EU
28 tagországa között. A magyar férfiak szintén az ötödikek, míg a magyar nõk a
negyedikek voltak a rangsorban. (Eurostat 2016)

2011 óta nem jelentõsen, de csökkent az elkerülhetõ halálozások aránya Magyarországon
(10 000 fõre vetítve 18,4-rõl 17,8-ra). Férfiaknál Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(30/10 000), nõknél Békés megyében (18/10 000) a legmagasabb az elkerülhetõ
halálozások aránya.
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Férfiak esetében (23,2/10 000) nagyobb az elkerülhetõ halálozás aránya, mint a
nõknél (13,6/10 000), 65 évnél fiatalabbak körében 10 000 fõre 13 és 7,6. A
gazdaságilag fejlettebb régiókban a fejletlenebb régiókhoz viszonyítva kisebb az
elkerülhetõ halálozás 10 000 fõre jutó száma (pl.: Közép-Magyarország: 15,3/10
000, Észak-Magyarország: 20,4/10 000), és ez igaz a 65 év alatti lakosságra is (pl.:
Közép-Magyarország: 8,5/10 000, Észak-Magyarország: 11,7/10 000).

A1.1. ábra: Elkerülhetõ halálozás 10 000 fõre jutó standardizált halálozási aránya
Magyarországon (2011-2014)
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A1.1. táblázat: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon régió szerinti bontásban (2014)
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A1.1. térkép: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon, megyénként, férfiak (2014)
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A1.2. térkép: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon, megyénként, nõk (2014)
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A1.3. térkép: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon, megyénként, összesen (2014)

Elemzés
Általános áttekintés

A gazdaságilag fejlettebb régiókban, mint például Közép-Magyarország és a dunántúli
régiók, kisebb az ilyen típusú halálozás aránya, mint a gazdaságilag fejletlenebb
térségekben, vagyis Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön (A1.1. táblázat). 2011
óta csökkent, de nem jelentõsen az elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma
a teljes magyar lakosság vonatkozásában, és a nemeket külön-külön vizsgálva is.
(A1.1. ábra). Férfiaknál Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nõknél Békés megyében
a legmagasabb az elkerülhetõ halálozások aránya, a legalacsonyabb pedig férfiak
és nõk esetében is Budapesten (A1.1-3 térképek).
Kiegészítõ szempontok
Az elkerülhetõ halálozások száma és 10 000 fõre jutó aránya kb. fele a megelõzhetõ
halálozásokénak. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett a népegészségügyi
beavatkozások erõteljesebb támogatása is feltétlenül szükséges.
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2014-ben 17 677 halálozás elkerülhetõ lett volna hazánkban, amely az összes halálozás
14 százalékát jelenti. A 65 év alatti lakosságra vonatkozóan az elkerülhetõ halálesetek
száma 8 601 volt, ami az összes haláleset 27 százalékának felel meg. Standardizált
halálozási arányban kifejezve 10 000 lakosra 17,8 elkerülhetõ halálozás jutott, a 65
év alatti lakosságra vetítve ez az érték 10 volt. (A1.1. táblázat)

Nemzetközi összehasonlítás
Az Eurostat számításai szerint (Eurostat, 2016) Magyarország az ötödik legmagasabb
értékkel szerepelt az elkerülhetõ halálozások ranglistájában. Nemenként vizsgálva a
férfiak szintén az ötödikek, a nõk pedig a negyedikek voltak 2013-ban az EU 28
tagországának elkerülhetõ (amenable) halálozás rangsorában (A1.2. táblázat).

(Forrás: Eurostat)
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A1.2. táblázat: Elkerülhetõ halálozás standard halálozási arányának megoszlása
100 000 fõre vetítve (2013)

Befolyásoló tényezõk
A mutató számítása nemzetközi standard módszertan szerint történik: adott betegségekre,
illetve életkori csoportokra meghatározzák az elfogadott orvosi beavatkozásokkal
elkerülhetõ halálesetek számát. Ennek mértékét részben az egészségügyi kapacitások
hozzáférhetõsége, részben pedig az ellátásra szoruló egyének igénybevételi hajlandósága
befolyásolja. (Vitrai et. al, 2011) Az elõbbit a rendelkezésre álló ellátások, illetve az
azok igénybevételének fõként földrajzi, idõbeli, fizikai, anyagi és pszichológiai
körülményei határozzák meg. (Office of National Statistics, 2016) Az utóbbit az
egyén egészségkultúrája befolyásolja, amelyet öröklött és a környezetével való korábbi
kölcsönhatásai során, különösen az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban
szerzett tapasztalatai szabnak meg. (Mackenbach et al, 2008; Westerling et al, 1996;
James et. al 2007)
Limitációk
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 adathiány
léphet fel, ezért ezek az esetek kimaradnak az elemzésbõl.

Igazságosság

Megbeszélés
A mutató nemzetközi összehasonlításban is kimagasló értékei alapján mindenképpen
nagy hangsúlyt kell fektetni az egészségügyi ellátás területi egyenlõtlenségeinek
felszámolására, az egészségmûveltség javítására. A megelõzhetõ halálozással való
összehasonlítás eredménye alapján a megelõzés és a népegészségügyi beavatkozások
támogatására is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Összhangban a WHO számos
ajánlásával (Health2020, Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs
2013-2020), a krónikus nem fertõzõ betegségek megelõzésére, az életmódváltás
elõsegítésére, a kockázati tényezõk visszaszorítására irányuló korszerû, több szinten,
több szektor szereplõjével megvalósuló beavatkozások szükségesek, hogy biztosítsák
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A nem idõben és megfelelõen nyújtott ellátás miatt bekövetkezõ halálozásban
megfigyelhetõ egyenlõtlenség igazságtalannak tekinthetõ. Indoklásul felhozható, hogy
amennyiben az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetõségének és minõségének
területi eloszlását jobban a szükségletekhez igazítanák, az elkerülhetõ halálozás nagy
földrajzi különbségei csökkenthetõk lennének. Azonban ennek igazolásához a hazai
adatgyûjtési rendszer nem biztosít megfelelõ adatokat. A szolgáltatásokkal való
elégedettség és az egészségnevelés eredményességének javítása az igénybevételi
hajlandóság növekedésén keresztül ugyancsak hozzájárulna az elkerülhetõ halálozás
magyarországi igazságosságának javulásához.

mindenki számára az elérhetõ legjobb egészséget, ezáltal pedig az ország számára
az elérhetõ legnagyobb termelékenységet. Megfontolandó, hogy a rendelkezésre
álló szûkös erõforrások elosztásánál az 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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Rákbetegek ötéves túlélési aránya, A2
Összefoglaló
A mutató értéke a vizsgált ötéves periódus alatt 64,3 százalékról 61 százalékra
mérséklõdött folyamatos csökkenéssel, azonban a 2013-2015-ös idõszak során a
csökkenés üteme minimálisra, fél százalékos ütemnél is alacsonyabb szintre lassult. Az
egyes daganatfajták esetében a mutató értéke drasztikus eltérést mutat: különösen
alacsony a tüdõrák esetében, valamint a gyomorrák esetében, melynél a mutatóérték
csökkenése is gyors ütemû, míg magasabb a leggyakrabban elõforduló melanóma és
a bõr egyéb rákos megbetegedéseinek esetében. A nemek között csökkenõ különbség
mutatkozik a nõk javára. Az egyes megyék között számottevõ eltérések vannak, és a
hátrányos helyzetû települések lakosai körében az ötéves túlélés jelentõsen alacsonyabb.
A nem és a kor megyék közötti eltérését indirekt standardizációval kiszûrtük, azonban
meg kell jegyeznünk, hogy jelentõs szerepük van a túlélés alakulásában, mely szerep
kevésbé számottevõ, amennyiben figyelembe vesszük a mutató idõtávján a teljes
populációra is jellemzõ halálozás jelenlétét.
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A2.1. ábra: Az újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2006-2010)

A2.1. táblázat: Rákbetegek ötéves túlélési aránya (2010)
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A2.2. táblázat: Ötéves ráktúlélési arány régió szerinti bontásban (2010)

A2.1.térkép: Újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány, férfiak (2010, indirekt standardizáció korra)
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A2.2.térkép: Újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány, nõk (2010, indirekt standardizáció korra)
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A2.3.térkép: Újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány, teljes lakosság (2010, indirekt standardizáció nemre és korra)

Elemzés
Általános áttekintés

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy abszolút értékben a halálozás csökkent az idõszak
alatt, azonban az esetszám csökkenése gyorsabb volt. A használt módszertan szerint
a 2006-ban rögzített új daganatos betegek száma 114 085 volt, melyek közül 40 728
végzõdött ötéven belüli halállal, míg 2010 során 100 308 új eset közül 39 120 nem
élte meg az öt évet.
A két nem között a teljes idõszak alatt jelentõs különbség figyelhetõ meg. A nõk ötéves
túlélési aránya jelentõsen magasabb, azonban gyorsabb ütemben esett vissza. Az öt
év alatt a férfiaknál a kezdeti 55,1 százalékos értékrõl 2,2 százalékponttal mérséklõdött
a mutató értéke, míg a nõknél ennek közel duplája, négy százalékpontos volt a csökkenés
a kezdeti 71,6 százalékról. Így a különbség 1,8 százalékponttal mérséklõdött, de
még az idõszak végén is számottevõ, 14,7 százalékpontos volt a két nem mutatóértéke
781

Minõség, ellátásbiztonság

A rákos betegek közel 40 százaléka a szakellátásban a rosszindulatú daganat miatti
elsõ megjelenést követõ öt éven belül meghal. Tekintettel a rák felfedezésének és
formájának heterogenitására óvatosan kell kezelni az átfogó adatokat, azonban feltétlenül
figyelemre méltó az ötéves túlélés folyamatos csökkenése az utolsó ötéves idõszakban.
Ennek során a 2006-ban megjelent betegek 64,3 százalékos értékrõl folyamatos
csökkenéssel 2010-re 61 százalékra mérséklõdött.

között.
A régiók között az idõszak során folyamatosan számottevõ és stabil eltérés figyelhetõ
meg – a legjobban és legrosszabbul teljesítõ régiók között tíz százalékpont körüli
különbség volt. A teljes idõszak alatt Közép-Magyarország rendelkezett a legjobb
mutatóértékekkel, melyet Közép-Dunántúl követett.
Mindazonáltal a teljes idõszakot tekintve mind a megyei, mind a régiós szintet vizsgálva
általános a mutatóértékek csökkenése. Ennek során a legjobban teljesítõ régió és
megye értéke 2006 és 2010 között rendre 69,2-ról 66 százalékra, illetve 70,6-ról
67,4 százalékra csökkent. A leggyengébb eredmény 2006-ban az Észak-Alföldön
kapott 58,4 százalék, illetve Békés megye 54,8 százaléka volt, míg 2010-ben ÉszakMagyarországon 55,3 százalék.
További bontások
A rosszindulatú daganatok egyes fajtáinak ötéves túlélési aránya – az alábbi táblázatban
foglaltaknak megfelelõen – nagyon jelentõs eltérést mutat, így az összesített értéknél
érdekesebb lehet ezeknek a külön történõ vizsgálata.

A 2010-es új rákesetek általános öt éves túlélési aránya 59,1 százalék, azonban a
leggyakrabban elõforduló emlõrák, illetve tüdõ- és hörgõrák melyek rendre az összes
rosszindulatú daganat 21, illetve 11 százalékát adják, drámain eltérõ túlélési aránnyal
rendelkeznek. Elõbbi esetében 78,2 százalék, míg utóbbinál 34,8 százalék az ötéves
túlélési arány.
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A2. 2. ábra: Rákos megbetegedések száma daganat helye és ötéves túlélés szerint
(2010)

A tíz leggyakrabban elõforduló rákos megbetegedés közül az emlõrákhoz hasonlóan
az átlagnál magasabb túlélési arányt mutat a bõr rosszindulatú melanomája és egyéb
rosszindulatú daganatai. A többi daganatfajta esetében az értékek rendre 60 és 45
százalék között alakulnak, és bár a harmadik leggyakoribb prosztatarákot 67,1
százalékos túlélési arány jellemzi, addig a negyedik és ötödik leggyakoribb
vastag-, illetve végbélrák ötéves túlélése csupán rendre 47,2 és 45,7 százalék. A
kevésbé gyakori, de összesítve az esetek harmadát kitevõ egyéb rosszindulatú daganatok
aggregált ötéves túlélési aránya 56,3 százalék.

A tíz leggyakoribb daganatfajta mindegyike esetében romlott az ötéves túlélési arány,
azonban megfigyelhetõ, hogy a visszaesés jellemzõen az eleve rosszabb túlélési
aránnyal rendelkezõ daganatok esetében nagyobb mértékû volt – a logaritmikus
regresszió R2 értéke 0,75 fölötti. A trendvonaltól legmesszebb az emlõ rosszindulatú
daganata helyezkedik el, melynek ötéves túlélési aránya átlagon felüli, azonban a
mutató értéke átlagot meghaladó mértékben, éves szinten egy százalékponttal csökkent
a 2006-2010 idõszakban.
A gyomorrák esetében a csökkenés évenként a két százalékpontot is meghaladta,
aminek, annak ellenére, hogy a gyomorrák csak a tizedik leggyakoribb ráktípus,
külön súlyt ad, hogy az idõszak kezdetén is igen alacsony, 37 százalékos volt az
ötéves túlélési arány.
Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a bõr egyéb, nem melanómás, rosszindulatú
daganatos megbetegedései esetében, melyek évente közel húszezer embert érintenek,
alacsony, évi csupán két tized százalékpontos mértékben romlott a mutató értéke.
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A2. 3. ábra: Rákos megbetegedések ötéves túlélése daganat helye szerint (2010)

A2. 4. ábra: Rákos megbetegedések átlagos ötéves túlélési aránya és annak változása
daganat helye szerint (2006-2010)

A rosszindulatú daganatok fajtája mellett a betegek kora és neme szintén jelentõsen
befolyásolja a mutató értékét. A betegek mintegy kétharmada, az 50-80 éves korosztályból
kerül ki, ezen belül a nõk 22,1 a férfiak 27,8 százaléka jár a hatvanas éveiben a
vizsgált idõszakban. A férfi betegek átlagos életkora 67 év, míg a nõk esetében 69 év,
és a kor szerinti szórás utóbbi nem esetében nagyobb.

A2. 5. ábra: Rákos megbetegedések korcsoport szerinti megoszlása nemenként
(2006-2010)

784

Minõség, ellátásbiztonság

Ugyanakkor a mellékletben megtalálható ábrák és adatok jól mutatják, hogy az egyes
daganatfajták esetében a betegek koreloszlása jelentõsen különbözhet. A méhányakrák
elõfordulása a korral szinte folyamatosan csökken, míg a prosztata rák gyakorisága
csak az ötvenes éveikben járók esetében jelenik meg számottevõen, míg a bõrrák
esetszáma mind a két nem esetében növekszik a hetvenes éveikben járók kategóriájában
is.

A kor szerepét támasztja alá az alábbi ábra, melyen a túlélés nemenként és
korcsoportonként látható. A férfiak mutatószáma minden korosztályban rosszabb a
nõk esetében mérteknél, azonban a 40-80 éves korcsoportok esetében ez a különbség
meghaladja a tíz százalékpontot. A fiatalabb korcsoportokban a különbség öt
százalékpont körül alakul, majd a legidõsebb betegek között a különbség ismét csökken
– amennyiben a késõbb, a befolyásoló tényezõknél leírtak szerint figyelembe vesszük
a korcsoport öt éven belüli halálozási arányát, akkor megszûnik a két nem között
látható különbség.
Itt is meg kell említenünk, hogy az egyes daganatfajták esetében alapvetõ eltérés
mutatkozik a nemenkénti és korcsoportonkénti túlélésben. A bõrrák esetében, csak
magas korban kezd romlani a mutató értéke, és a korcsoportok egyéb okból való
halálozásának figyelembe vételével a mutató értéke javul. A hörgõ- és tüdõrák, valamint
a gyomorrák már 40 éves kortól folyamatosan és gyorsan romló túlélést mutat. Ezzel
szemben az emlõrák és a prosztatarák túlélési arányára sokkal kisebb hatást gyakorol
a kor növekedése.
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A2.6. ábra: Rákos megbetegedések ötéves túlélési aránya nemenként abszolút
értékben, illetve a korcsoport általános halálozási arányához mérten (2010)
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Nemzetközi összehasonlítás
Nemzetközi adatok sem az Eurostat, sem a WHO adatbázisaiban nem érhetõek el,
míg az OECD által készített Health at a Glance kiadványában a méhnyakrák, emlõrák
és vastagbélrákra vonatkozóan magyar adatok nem szerepelnek. A módszertani
különbségek ismerete nélkül nincs mód az itt bemutatott adatok és az OECD egyéb
országai értékeinek összehasonlítására – bármilyen kecsegtetõ is, hogy az itt feltüntetett
magyar értékek mindhárom esetben a kiadványban szereplõ OECD átlag fölött
helyezkednek el (OECD, 2015).
Befolyásoló tényezõk
Ötéves idõtávon a rosszindulatú daganat nélküli lakosság körében is megfigyelhetõ
halálozás, melyet a mutató nem szûr ki. Amennyiben az összehasonlítandó populációk
között a lakosság nem és kor szerinti összetételében nem tapasztalható jelentõs eltérés,
akkor ez a következtetéseket nem befolyásolja számottevõen, ellenkezõ esetben azonban
standardizálással vagy egyéb módszerrel ki kell szûrni ennek hatását. Tekintettel a
vizsgált idõszak limitált hosszára, az elvégzett ellenõrzõ számítások alapján az idõsoros
adatokból levont következtetéseket jelen esetben nem befolyásolja számottevõen a
korösszetétel változása.

Az A2.6. ábrán jól látható, hogy 40 éves kor elõtt a hatás mindkét nem esetében
elhanyagolható, ezt követõen azonban az öt éves idõszak alatt elhalálozott férfiak
száma, és így a figyelembevételük hatása is jelentõsen emelkedik. A nõk esetében az
ötvenes éveikben kezd érezhetõ, egyre jelentõsebb mértékû hatást gyakorolni az
általános halálozás kiszûrése. A nõk esetében a korral egyre gyorsuló ütemben romló
halálozás helyett egy sokkal lassúbb és egyenletesebb csökkenést figyelhetünk meg.
Ennek következtében a negyvenes éveikben járók 87 százalékos ötéves túlélési arányával
szemben a legidõsebb, nyolcvan év feletti kategória értéke 53 százalékpont helyett
csak 17 százalékponttal alacsonyabb, ha a kiigazított értéket vizsgáljuk.
A férfiak esetében ennél is jelentõsebb változást figyelhetünk meg, amennyiben az
ötéves túlélés a hatvanas éveikben járó betegek esetében a legrosszabb – 60 százalékos
– és az ezt követõ korcsoportokban gyorsuló ütem csökkenés helyett lassuló ütemû, de
folyamatos javulást tapasztalunk, míg végül a nyolcvan év felettiek esetében már
enyhén meg is haladja a nõknél megfigyelt értéket.
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Ugyanakkor a mutató értékének korcsoport szerinti vizsgálatához elengedhetetlen,
hogy semlegesítsük az egyéb halálozás hatását, mivel az eltérõ korcsoportok esetében
drasztikusan eltérõ mértékben befolyásolja a mutató értékét.

A2 7. ábra: Rákos megbetegedések ötéves túlélési aránya nemenként abszolút
értékben, illetve az általános halálozási aránnyal kiigazítva (2006-2009)

Így amennyiben a nõk esetében a teljes túlélésnek a lakosságban daganatos
megbetegedés nélkül is bekövetkezõ halálozással kiigazított értéket vesszük, akkor
2011-2015-ös mutatóértéke 13 százalékponttal lesz magasabb – 83,2 és 79,9 közötti
értéket ér el. A férfiak esetében a teljes esetszám ilyen módú „amortizálása” 2011-es
értéket 16,6 százalékponttal 69,8 százalékra, míg a 2015-ös 14,5 százalékpontos
emelkedéssel 67,0 százalékra módosítja, így a nõk ötéves túlélési aránya ezen számítás
szerint a hozzávetõlegesen harminc százalék helyett, mintegy húsz százalékkal haladja
meg a férfiakét.
Limitációk
A mutató definiálásakor új rosszindulatú daganatos megbetegedésnek tekintettük azokat
az eseteket, melyeket megelõzõen két éven belül a beteg sem járó, sem fekvõbeteg
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A kiigazítás magától értetõdõen emeli az ötéves túlélési arányt, melynek értéke mintegy
12 százalékponttal emelkedve a vizsgált 2011 és 2014 közötti periódusban 76,1
százalékról 73,3 százalékra csökken. A nemek közötti különbség továbbra is számottevõ,
azonban arányát tekintve jelentõsen, mintegy harmadával mérséklõdik. Ez részben
annak köszönhetõ, hogy a rák esetek nagyobb hányada esik ötven év alatti korra a
nõknél, míg a férfiaknál sûrûbb esetben fordulnak elõ az ötven és nyolcvan év közötti
betegek, mely korcsoportokat jelentõsen eltérõ mértékben érint a kiigazítás.

közfinanszírozott szakellátásban nem részesült bármilyen rosszindulatú daganatra
utaló fõdiagnózis alapján. Bevett szokás ennél hosszabb távra visszamenõen vizsgálni
a betegek elõtörténetét (Fu et al., 2016; Yang et al., 2016), azonban az elérhetõ
adatok ezt nem támogatták. Részben a definíciónak ez a pontja indokolhatja a Nemzeti
Rákregiszter és az Egészségügyi Világszervezet Health for All adatbázisához képest
megfigyelhetõ magasabb incidencia adatokat. A késõbbi jelentések készítésekor
megfontolandó a definíció módosítása.
A mutató a közfnanszírozott szakellátásban kezelt esetek körében az ötéven belüli
halálozás abszolút számát vizsgálja, így a ráknak közvetlenül nem tulajdonítható
halálokat szintén figyelembe veszi. Ez elsõsorban az összehasonlítást az eltérõ
korösszetételû sokaságok között torzíthatja, amire az elemzés során ki is tértünk.

Igazságosság
A férfiak ötéves túlélési aránya az idõszak során 27-30 százalékkal alacsonyabb a
nõkénél, illetve a korcsoportos halálozási adatokkal kiigazított érték mintegy 19-21
százalékkal. A nemek közötti eltéréseket két okra vezethetjük vissza: egyfelõl ugyanazon
daganatfajtáknál a két nem ötéves túlélési arányában mutatkozó eltérésekre, másrészt
az egyes daganatfajták eltérõ gyakoriságára. A nemek túlélési arányában jelentkezõ
eltérés minimálisan magasabb hatást gyakorol, de a két tényezõ közel azonos mértékben
felelõs a két nem adatai között jelentkezõ különbségért.
A nemek közötti biológiai eltérések indokolhatnak a túlélési arányban mutatkozó
eltéréseket, mely eset nem feltétlenül minõsül igazságossági problémának.
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A2 8. ábra: Rákos megbetegedések daganat helye szerinti nemenkénti ötéves túlélési
aránya nemenként abszolút értékben (2010)
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Megbeszélés
Az ötéven túli ráktúlélés arányának csökkenése a 2013-2015 közötti idõszakban minimális
ütemû, azonban folyamatos volt, ami figyelmet és további kutatást érdemel annak
érdekében, hogy ennek pontos okait azonosítani lehessen. Összetett mutatóval van
dolgunk, melyre egyszerre gyakorolhat hatást az esetek nem és korszerinti összetétele,
valamint az egyes ráktípusok elõfordulásának gyakoriságában bekövetkezõ változások.
Ezen túlmenõen szintén jelentõs hatású lehet a daganatok felfedezéskori státusza és
annak eltérése illetve változása, ami azonban az elemzés alapját képezõ adatokból
nehezen vizsgálható – ugyanakkor törekedni kell rá, hogy a jövõben, új adatforrások
esetleges bevonásával ez is bemutatásra kerülhessen.
Az ötéves idõszak alatti halálozás mértéke az egyes korcsoportokban jelentõsen különbözik
a teljes populációban, amit figyelembe véve a kor szerepe az ötéves túlélés alakulásában
alacsonyabb, mint elsõre tûnne. Jelentõs ugyanakkor a lakhely szerinti földrajzi
különbségek hatása és a hátrányos helyzetû települések lakosai is számottevõen
alacsonyabb túléléssel rendelkeznek. A nemek között szintén drasztikus, százalékban
kifejezve bõven kétjegyû különbség figyelhetõ meg.
Az adatok rendelkezésre állásának rövid idõtávja miatt a standardizálás nem okozott
jelentõs eltérést, azonban a késõbbiekben komolyabb eltérés lehet a valós és standardizált
adatok között, ami figyelemre érdemes lehet.
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Csípõtáji töréseket követõ 30/90/365 napon belüli
halálozási arány, A3
Összefoglaló
A csípõtáji törések az idõskor legveszélyesebb balesetei. Az egyik legnagyobb
igénybevételnek kitett hely a combcsont és a combfej közötti terület, mely az életkor
elõrehaladtával kialakuló csontritkulás következtében gyakran banális traumára is
eltörik.
A csípõtáji törések évente 15 ezer embert érintenek Magyarországon. Ebbõl 14 ezernél
történik mûtét, ezernél pedig nem. 2011-2014 között a nem megoperált betegek 52
százaléka egy éven belül meghalt. Ugyanilyen a halálozás a Girdlestone-plasztikán
(combfej eltávolítása) átesett betegek esetében. Ezzel szemben a valamilyen
oszteoszintézissel ellátott betegek 33,4 százaléka halt meg ezen idõszak alatt. Ez az
érték magasabb, mint ami a nemzetközi adatokból látható (21-27 százalék).
Az adatokból az is kiderül, hogy azokban az esetekben, ahol nem történik meg
azonnal a mûtét a felvételt követõen, a halálozás aránya magasabb. A felvétel napján
operáltak 30,4 százaléka hal meg egy éven belül, míg az egy nap várakozás után
mûtöttek 36,2 százaléka.
Az érték alakulásánál a kórházi tartózkodás hossza is számít. A legalacsonyabb éves
halálozás a 10 napos kórházi tartózkodás esetében fordul elõ (27,9 százalék).
Kórháztípus szerint vizsgálva legrosszabbul a fõvárosi kórházak teljesítenek (36,4
százalék), legjobban az egyetemek (30,6 százalék).
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A3.1. ábra: Halálozási arány idõsor teljes lakosságra (2011-2015)
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A3.1. táblázat: Halálozási arány régió szerinti bontásban (százalék)
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A3.1. térkép: 30 napon belüli halálozási arány megyénként (2014)
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A3.2. térkép: 90 napon belüli halálozási arány megyénként (2014)
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A3.3. térkép: 365 napon belüli halálozási arány megyénként (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
A csípõtáji törések az idõskor legveszélyesebb balesetei. Az egyik legnagyobb
igénybevételnek kitett hely a combcsont és a combfej közötti terület, mely az életkor
elõrehaladtával kialakuló csontritkulás következtében gyakran banális traumára is
eltörik.
A csípõtáji törések évente 15 ezer embert érintenek Magyarországon. Ebbõl 14 ezernél
történik mûtét, ezernél pedig nem.

Látható, hogy az életkor elõrehaladtával jelentõsen emelkedik az esetszám, de a
halálozás is. 75 éves kor felett mindhárom halálozási görbe meredekebbé válik (A3.2.
ábra).
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A3.2. ábra: A betegek halálozása, teljes lakosságra életkor szerinti bontásban
(2011-2014)

Régiónként vizsgálva, jelentõs különbségeket látunk az egy éves halálozásban. ÉszakAlföld és Észak-Magyarország között közel öt százalékpontos különbség van. Azonban
a régiós átlagok nagy megyénkénti különbségeket takarnak. Dél-Alföldön, bár Csongrád
megye jó adatokat mutat (29,5 százalék), Bács-Kiskun megye magas halálozása
(34,1 százalék) a régiót átlagosra húzza fel (A3.1. táblázat).
A megyei adatok korcsoportra, nemre való standardizálása után az eredmény
lényegében változatlan marad. A számított és a valós halálozás minden megyében és
mindhárom idõszakban legfeljebb 1-3 százalék eltérést mutat.
A mûtét helye szerint vizsgálva az intézményeket négy csoportra bontottuk:

Mindhárom idõszakra vonatkoztatva az egyetemeknél a legalacsonyabb a halálozás,
és a fõvárosi kórházaknál a legmagasabb. Az egy éven belüli halálozás különbsége
közel hat százalékpont az egyetemek javára. Az eltérés nem származik a betegek
korösszetételébõl, mivel minden 65 év feletti korcsoportban hasonló (A3.3.ábra, A3.2.
táblázat).
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A3.3. ábra: A betegek halálozása intézménytípus szerint (2011-2014)
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A3.2. táblázat: Halálozási arány intézménytípusonként és korcsoportonként
(2011-2014)
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Vizsgálva a betegek ellátását, döntõ különbséget mutat, hogy történt-e mûtét, avagy
sem. Mûtét vélhetõen azoknál nem történik, akiknek olyan törésük van, aminek nem
szükséges vagy lehetséges a mûtétje, de ide kerültek azok az esetek is, melyekben a
HBCs ugyan mûtétre utal, de az OEP-táblában ilyen nem volt található (a betegek 6,1
százaléka). Külön említést érdemel a feladott mûtét. Ezeknél a betegeknél terveztek
mûtétet, de végül ettõl el kellett álljanak az orvosok. Ide vehetjük a Girdlestoneplasztikát is, ami csupán egy palliatív beavatkozás. A kettõ együttesen 0,3 százaléka
az eseteknek.

A legkevesebb halálozás protézisbeültetést követõen fordul elõ. Ennek vélhetõen részben
az is oka, hogy az adatok alapján lehetetlen szétválasztani a frissen, a törés kezelésére
beültetett protéziseket a balesetet követõen egy éven túl beültetettektõl. Az adatokból
azonban egyértelmûen látható, hogy a velõûr-szegezés halálozása jelentõsen (közel
5 százalékponttal) meghaladja mind a csavarozás, szegezés, mind a lemezelés
halálozását. Bár a legalacsonyabb a csípõprotézis halálozása, ha kettébontjuk a
HBCs alapján komplikációval és anélkül elszámolt esetekre, akkor az elõbbi egy éven
belüli halálozása 35,5 százalék (ami megegyezik a velõûr szegezésével), az utóbbi
pedig 26,1 százalék (A3.5.ábra).
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A3.4. ábra: A beavatkozás típusa szerinti halálozás (2011-2014)

A mûtét elvégzésének idõpontja is lényeges a halálozás szempontjából. A mûtétek 99
százalékát hét napon belül elvégzik. A legmagasabb halálozás a 2-4. napon végzett
mûtétek után következik be (A3.5.ábra).

Ha az osztályos eset hosszát nézzük a különbözõ ellátások szerint, akkor látható,
hogy a csontegyesítõ mûtétre nem kerülõ esetek, amennyiben 30 napon belül nem
távoztathatók az ortopéd traumatológiai osztályról, nem érik meg a 365 napot. A
csontegyesítõ mûtétes betegek osztályos tartózkodásának és túlélésének összefüggését
a következõ, A3.6. ábrán látjuk.
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A3.5. ábra: A beavatkozás ideje szerinti halálozás (2011-2014)

A3.6. ábra: Az osztályos tartózkodás hossza szerinti halálozás (2011-2014)

Egyértelmû, hogy a legnagyobb túlélési esélye a 10. napon távoztatott betegnek van.
A betegek 11,1 százaléka távozik ekkor.

Miután az OEP-adatbázis nem tartalmazza, hogy a törés friss-e, csupán valószínûsíthetõ,
hogy a definíció alapján leválogatott esetek valóban a friss töréses eseteket tartalmazzák.
Azonban még ebben a táblában is elõfordult olyan eset, mely a kritériumoknak ugyan
megfelelt, de szemmel láthatóan egy régebbi törés ismételt felvétele volt. Ezeket,
amennyiben kiderült, manuálisan töröltük, de nem került sor minden esetben külön
vizsgálatra.
Ugyanakkor igen sok eset, melynek fõdiagnózisa csípõtáji törés, egészen más
(belgyógyászati, kardiológiai stb.) HBCs-be került besorolásra. Ezekkel az esetekkel
egyenként számosságuk miatt nem foglalkoztunk. Ezek a sorok törlésre kerültek.
Sok csípõtáji mûtétes HBCs van a táblánkban, amihez mûtétet az OEP-adatbázisban
nem találtunk. Ezek itt mûtét nélküli eseteknek minõsülnek.
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Limitációk

Igazságosság
Az adatok felvetnek igazságossági kérdéseket. Részben egyes megyék lakosainak
halálozása közötti nagy különbségek (Csongrád 29,5 százalékos, Komárom-Esztergom
39 százalékos éves halálozás), részben a különbözõ kórháztípusok (egyetem 30,6
százalékos, fõvárosi kórházak 36,4 százalékos éves halálozás) közötti eltérések
rendszerszerû hibára engednek következtetni.
Ha mûtéti típus szerint nézzük, a lemezeléssel történõ csontegyesítés a Jász-NagykunSzolnok megyében élõknél 38,8 százalékos, a Baranya megyében lakóknál 20 százalékos
365 napos halálozást mutat. Ezzel szemben a velõûr-szegezést Heves megyeieknél
38,7 százalékos, a Csongrád megyében élõknél pedig 32,8 százalékos éves halálozás
követi.
Mûtéti megoszlás szerint a Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknél 13,4 százalék a
lemezeléssel történõ mûtét aránya, míg hat másik megyénél ez az 1 százalékot nem
éri el.
Jelentõsnek tekinthetõk a nemek közötti különbségek is. A 30 napos halálozási arány
a csípõtáji törések esetében a nõknél 9,4 százalék, a férfiaknál 15,1 százalék.
A3.3. táblázat: Halálozási arány nemenként

Az adatok azt mutatják, hogy Magyarországon igen jelentõs különbségek vannak a
csípõtáji törések ellátásában. Sem egységes elvek, sem pedig egységes ellátás nem
látható az adatokból. A különbözõ földrajzi területek (tulajdonképpen intézmények)
egészen más elvek szerint végzik az ellátást. Ez amellett, hogy igazságossági kérdéseket
vet fel, szakmailag is változtatást igényel.

Felhasznált irodalom
1. Schnell S, Friedman SM, Mendelson DA, Bingham KW, Kates SL. The 1-Year
Mortality of Patients Treated in a Hip Fracture Program for Elders. Geriatr
Orthop Surg Rehabil. 2010; 1(1):6-14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3597289/
Letöltve: 2016. 11. 03.
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Megbeszélés
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Iszkémiás stroke-ot követõ 30/90/365 napon belüli
halálozási arány, A4
Összefoglaló
A stroke gyakori megbetegedés, számottevõ betegségteherrel. Jelentõs a stroke-ot
követõ halálozás, illetve a hosszú távú funkcióvesztés. Kutatások szerint az ellátás
javítása növeli a stroke-on átesettek életminõségét és csökkenti a halálozás valószínûségét.
A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arányok
2011 és 2015 között lényegében stagnáltak. A megyék közötti különbségek közel
kétszeresek 2014 második félévében, akár a 30, akár a 365 napon belüli halálozási
arányokat vizsgáljuk. A nemek standardizált halálozási arányai nem térnek el egymástól
lényegesen, viszont a különbözõ méretû települések csoportjai között meglévõ
különbségek figyelmet érdemelnek. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország
az iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozás tekintetében a középmezõnyben
helyezkedik el.
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A4.1. ábra: Iszkémiás stroke-ot követõ halálozási arányok féléves idõsora, teljes
lakosságra a három halálozási idõtáv szerinti bontásban, korcsoport és nem szerint
standardizálva (2011-2015)

806

A4.1. táblázat: Iszkémiás stroke-ot követõ 30, 90 és 365 napon belüli halálozási
arányok régió szerinti bontásban, korcsoport és nem szerint standardizálva
(2015 F1, illetve 2014F2)
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A4.1. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként,
férfiak, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)
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A4.2. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként,
nõk, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)
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A4.3. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként,
teljes lakosság, korcsoport és nem szerint standardizálva (2015F1)
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A4.4. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként,
férfiak, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)

Minõség, ellátásbiztonság

A4.5. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként,
nõk, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)
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A4.6. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként,
teljes lakosság, korcsoport és nem szerint standardizálva (2015F1)

Minõség, ellátásbiztonság

A4.7. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 365 napon belüli halálozási arány
megyénként, férfiak, korcsoport szerint standardizálva (2014F2)
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A4.8. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 365 napon belüli halálozási arány
megyénként, nõk, korcsoport szerint standardizálva (2014F2)
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A4.9. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 365 napon belüli halálozási arány
megyénként, teljes lakosság, korcsoport és nem szerint standardizálva (2014F2)
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Elemzés
Általános áttekintés
A 30 és 90 napon belüli halálozási arányt 2015 elsõ félévére vonatkozóan közöljük,
míg a 365 napon belüli halálozásra vonatkozó adatokat 2014 második félévére,
mivel az elemzés elkészítésekor erre az idõszakra álltak rendelkezésre halálozási
adatok. A 2015 második félévére vonatkozó 365 napon belüli halálozás legkorábban
2017 elején vizsgálható teljes körûen, validan. Az indirekt standardizálást a 2015
elsõ félévi, országos korcsoport és nem szerinti megoszlás alapján végeztük el.
A korcsoportra és nemre standardizált, iszkémiás stroke-ot követõ 30, 90 és 365
napon belüli halálozási arányok a vizsgált idõszakban lényegében stagnáltak, maximum 1,5 százalékpontos fluktuációt megengedve. A 2011 elsõ félévétõl 2015 elsõ
félévéig terjedõ idõszakot figyelembe véve az iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon
belüli halálozás átlaga 12,1 százalék, a 90 napon belüli átlaga 18,0 százalék. A 365
napon belüli halálozási arány esetén a 2014 második félévével záródó idõszak átlaga
25,8 százalék volt.
A régiók és a megyék között jelentõsek a különbségek, de idõben igen változékonyak.
A 2014 második félévében legkedvezõbb 30 napon belüli halálozási aránnyal rendelkezõ
Zala megye (7,9 százalék) és a legkedvezõtlenebb értékkel rendelkezõ Békés megye
(15,2 százalék) között majdnem kétszeres a különbség. A 365 napon belüli halálozás
esetében - ez 1,8-szorosára változik ugyanezen két megye között (19,7, illetve 35,2
százalék). 2015 elsõ félévében a 30 napon belüli halálozásban a legkedvezõbb
halálozási aránnyal Pest megye rendelkezett (9,1 százalék), a legkedvezõtlenebbel
Csongrád megye (18,8 százalék), a megyék ugyan változtak, de a szélsõértékek
közötti kétszeres különbség fennmaradt (A4.1-9. térképek).
A nemek közötti különbségek országos szinten nem jelentõsek, megyei szinten azonban
elõfordulnak nagyobb eltérések.

Az elemzésbe bekerülõ iszkémiás stroke esetek száma 2011 óta csökkenést mutat:
2011 elsõ félévében közel 16 ezer esetet regisztráltunk, míg 2015 elsõ félévében
nagyjából 14 ezret. A szakirodalomban található esetszám-számítások ettõl nem
különböznek számottevõen, Malmivaara és munkatársai 2014-es cikkében (Malmivaara
et al., 2015) 2007-re vonatkoztatva 34 ezer eset található. A nõk részaránya 52-53
százalék.
A vizsgált négy év során több mint 31 ezer ember halt meg az iszkémiás stroke-ot
követõ egy éven belül, 56 százalékuk nõ. Az elhunytak 48 százaléka 80 év fölötti volt.
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Kiegészítõ szempontok

Nemzetközi összehasonlítás
Az OECD egészségügyi minõségi indikátorai között szerepel az iszkémiás stroke-ot
követõ 30 napon belüli halálozás. Ennek módszertana nem teljesen egyezik a MÉRTÉKben használttal. Az adatbázisban Magyarországról 2009-es a legfrissebb adat, így
az erre az évre vonatkozó nemzetközi adatokat közöljük.
A4.2. ábra: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány nemzetközi
összehasonlításban (2009)

(Forrás: OECD.Stat, elérve: 2016.09.03-án)

A vizsgált országok között Magyarország a középmezõnyben helyezkedik el. Az
A4.2. ábrán látható 2009-es magyar érték nagyon közel van az általunk számolt
2011. elsõ félévi adathoz. Feltételezhetõ tehát, hogy a módszertanból adódó különbségek
nem jelentõsek, így az OECD által közölt adatok az elemzésünkhöz relevánsak.

A betegpopuláció társadalmi-gazdasági helyzetét, az esetleges egyéb betegségeket
nem vettük figyelembe a kockázatkiigazítás során, így ezek befolyással lehetnek az
értékek alakulására. A beteg compliance, valamint a kórházi ellátást követõ ellátás
megfelelõsége közvetlenül nem szerepel az elemzésben, de a 30 napon belüli és a
365 napon belüli halálozási arány különbségében jelentõs arányban jelenik meg
ezen két tényezõ hatása.
Limitációk
A felhasznált adatbázis finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát.
Elõfordulhatnak kódolási hibák, például nem akut stroke esetén is stroke fõdiagnózis
meghatározása.
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Befolyásoló tényezõk

A definíció egyik sarokkövét jelentõ CT/MR diagnosztika elvégzése a fekvõbeteg
osztályokon nem befolyásolja az ellátásért kapott finanszírozást, így az aluljelentett
lehet. Ez azt jelenti, hogy a stroke incidenciát alulbecsülhetjük. Sajnos az alulbecslés
mértéke az adatokból nem megállapítható.
Az adatok vizsgálata során kiderült, hogy a magyarországi intézmények kódolási
gyakorlata eltér egymástól az I63 - Agyi infarktus BNO esetén. Az intézmények egy
része az I63 helyett az I66 BNO kódot alkalmazza a kódolás során. Hét olyan
intézmény azonosítható, ahol az I63 3-jegyû BNO 30 százalék alatti súllyal szerepel
az összes stroke között, és jelentettek I66-ot. Ennek következtében az általunk használt
definíció magában foglalja az I66-os fõdiagnózissal kódolt eseteket is, ami torzítást
eredményezhet az esetszámban és a halálozási arányokban is.
Az indikátor nem veszi figyelembe az alapellátásban és a járóbeteg- szakellátásban
stroke diagnózissal megjelent, de a fekvõbeteg-szakellátásba be nem került betegeket.

Igazságosság

A hátrányos helyzetû települések csoportjában magasabb halálozási arányokat
figyelhetünk meg, mint a nem hátrányos helyzetûeknél (A4.3. ábra). A különbség
2012 és 2014 között volt a legjelentõsebb, a 30 napon belüli halálozás esetében
három százalékpont, míg a 365 napon belüli halálozás esetében öt százalékpont volt
a maximális eltérés ezen évek során. 2015 elsõ félévére a 30 napon belüli halálozási
arányban jelentkezõ különbségek gyakorlatilag eltûntek. Az eltérés egyértelmû
igazságossági problémát jelez, de kedvezõ, hogy a 2012-13 során látható növekedés
után a különbség késõbb fokozatosan csökkenni látszik.
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Az egyes esetekben értelmezhetõ, 4,5, illetve 4 éves idõszakot tekintve a férfiak 30
napon belüli, korcsoportra standardizált halálozási aránya 0,4 százalékponttal, a
365 napon belüli pedig 1,0 százalékponttal magasabb, mint a nõké, azaz a különbség
nem számottevõ. Az egyes megyékben megfigyelhetõek ennél nagyobb eltérések a
nemek között, de ezek a különbségek sem lényegiek. A legnagyobb különbséget a 30
napos arányban Békés (2,5 százalékpont), Csongrád (2,2 százalékpont), valamint
Komárom-Esztergom (1,7 százalékpont) és Heves megyében (1,7 százalékpont),
figyelhetjük meg a 2011 és 2015 elsõ féléve közötti teljes idõszakot vizsgálva. Érdekesség,
hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében a nõknek van jelentõsebb halálozási hátránya
(1,8 százalékpont). További vizsgálatot igényel, hogy a feltárt különbségek összefüggésben
vannak-e az igazságossággal.

A településméret szerinti standardizált halálozási arányok a vizsgált idõszakokban
meglehetõs fluktuációt mutatnak, de szabályszerûségek azért megfigyelhetõek. Az
iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány tekintetében a legalacsonyabb
teljes, 4,5 éves idõszakra vonatkozó átlagos halálozási aránnyal az 50 ezer és 300
ezer lakos közötti települések rendelkeznek, míg legmagasabbal a 600 és 1000 fõ
közöttiek, rendre 11,5 és 14 százalékos értékekkel. Az idõszak során az elõbbiek
mindvégig kedvezõbb halálozási aránnyal rendelkeztek. A 365 napon belüli halálozást
nézve a legkedvezõtlenebb 2011F1 és 2014F2 között számolt idõszaki átlagérték
szintén a 600 és 1000 fõ közötti településeknél jelentkezik 28,8 százalékkal. Itt a
legjobb értékek a 10 és 50 ezer fõs csoportban figyelhetõk meg, 24,6 százalékos
idõszaki átlaggal. Hasonlóan a 30 napon belüli arányokhoz, a két csoport közötti
sorrend minden vizsgált félévben megmarad. A különbségek valószínûleg igazságossági
problémát jeleznek, de természetesen az okok sokfélék lehetnek, akár az egészségüggyel
összefüggõek (pl.: hozzáférési nehézségek, alacsonyabb egészségtudatosság, nem
megfelelõ ellátás, nem idõszerû ellátás), akár attól függetlenek (pl.: társadalmi-gazdasági
helyzet).
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A4.3. ábra: Iszkémiás stroke-ot követõ, korcsoportra és nemre standardizált 30 és 365
napon belüli halálozási arány alakulása a hátrányos helyzetû és nem hátrányos
helyzetû településeken

Megbeszélés
Elemzésünkben az iszkémiás stroke-ot követõ 30, 90 és 365 napon belüli halálozási
arányokat vizsgáltuk. A kor és nem szerinti összetétel hatásait indirekt standardizálással
szûrtük ki.
2011 elsõ félévében közel 16 ezer új stroke esetet regisztráltunk, míg 2015 elsõ
félévében nagyjából 14 ezret, azaz az incidenciában csökkenõ trendet figyelhetünk
meg. A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási
arányok a vizsgált idõszakban lényegében stagnáltak. A 30 napon belüli halálozás
átlaga 12,1 százalék, a 90 napon belüli átlaga 18,0 százalék, míg a 365 napon
belüli 25,8 százalék volt. Utóbbi arány 35 ezer ember halálát jelentette. A régiók és
a megyék között jelentõsek a különbségek: 2014F2-ben Zala megye majdnem fele
akkora 30 napon belüli halálozási aránnyal rendelkezett, mint Békés megye. A 365
napon belüli halálozás esetében ez a különbség 1,8-szorosra változik ugyanezen két
megye között. 2015 elsõ félévében a 30 napon belüli halálozásban Pest megye halálozási
aránya volt a legalacsonyabb, ami Csongrád megye halálozási arányának a felének
felel meg.
A hátrányos helyzetû települések csoportjában magasabb halálozási arányokat láthatunk,
mint a nem hátrányos helyzetûeknél. A különbség 2012 és 2014 között volt a legjelentõsebb,
de 2015 elsõ félévére a különbségek gyakorlatilag eltûntek. A nemek közötti különbségek
nem számottevõek, viszont a különbözõ méretû települések csoportjai között meglévõ
3-4 százalékpontos különbségek figyelmet érdemelnek.

Összességében a magyarországi stroke ellátás halálozási kimenetele kiegyensúlyozott,
egységes képet mutatnak a megyék közötti különbségeket leszámítva, hiszen lényeges
eltérések más vizsgált ismérv mentén nem mutathatók ki. Az egyes megyék lakosainak
eltérõ túlélési esélyei azonban jelentõs igazságossági problémát jeleznek, amelyek
további vizsgálata mindenképpen ajánlott. A nemzetközi összehasonlítás alapján a
nyugat-európai országok pozíciója kedvezõbb, de a hozzánk hasonló fejlõdési úttal
rendelkezõ országokhoz közeli halálozási arányokkal rendelkezünk.

Felhasznált irodalom
1. Malmivaara, A., A. Meretoja, M. Peltola, D. Numerato, R. Heijink, P.
Engelfriet, S. H. Wild, et al. 2015. “Comparing Ischaemic Stroke in Six European Countries. The EuroHOPE Register Study.” European Journal of Neurology 22 (2): 284–91, e25–26. doi:10.1111/ene.12560.
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Nemzetközi összehasonlításban, 2009-es adatok alapján, Magyarország az iszkémiás
stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozás tekintetében a középmezõnyben helyezkedik
el.
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Betegjogi megkeresések száma, B1
Összefoglaló
A betegjogi képviselõk információs és prevenciós tájékoztató munkája elõsegíti az
egészségügyi szolgáltatást nyújtók és igénybe vevõk közti konfliktusok megelõzését,
kezelését és az érintettek megalapozott döntéseihez szükséges jogvédelmi segítség
nyújtását. A betegjogi képviselõk kiemelt figyelmet fordítanak - a betegek között - a
még kiszolgáltatottabb helyzetben lévõkre: a gyermekekre, idõsekre, pszichiátriai
betegekre, a fogyatékossággal élõkre, vagy egyéb okból hátrányos helyzetûekre.
A „betegjogi megkeresések száma” indikátor a betegjogi képviselõkhöz beérkezett
megkeresések számát tartalmazza. A megkeresõ nem minden esetben él konkrét panasszal,
a megkeresés tárgyát sok esetben csak információkérés, illetve az egészségügyi ellátással
kapcsolatos észrevétel megtétele képezi.
A betegjogi megkeresések két - az értéket ellentétesen befolyásoló -, fõ tényezõ mentén
jellemzik az ellátórendszer teljesítményét. Egyrészt a betegjogi megkeresések valamennyi
egészségpolitikai cél (igazságosság, hatékonyság, minõség) sérülését jelezhetik, és
az ellátási céloknak való megfelelésrõl kialakított általános képet befolyásolhatják.
Másrészt, a megkeresések számának emelkedése a lakosság betegjogi ismereteinek
bõvülését és jogtudatosságának növekedését is reprezentálhatja. A betegjogi
megkeresések száma 2013 óta folyamatos növekedést mutat, ez azonban nem kizárólag
az egészségügyi ellátórendszer mûködésének minõségromlását jelentheti, hanem a
betegjogi képviselõk ismertségének és a betegek tájékozottságának növekedését is.
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B1.1. ábra: Betegjogi megkeresések számának alakulása, idõsor teljes lakosságra és
nem szerinti bontásban (2013-2015)
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B1.1. táblázat: Betegjogi megkeresések száma régió szerinti bontásban (2015)

B1.2. táblázat: A betegjogi megkeresések száma régiónként összesen, illetve nem
szerinti bontásban (2015)
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B1.1. térkép: A betegjogi megkeresések száma régiónként, férfiak (2015)
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B1.2. térkép: A betegjogi megkeresések száma régiónként, nõk (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
A „B1 - Betegjogi megkeresések száma” 2013 óta folyamatosan növekszik. 2013-ban
9 959, 2014-ben 12 198 megkeresést regisztráltak a betegjogi jogvédelmi képviselõk,
ez a 2013-as adatokhoz képest nagyságrendileg 22 százalékos növekedést mutat. A
2015-ös év során ez a szám tovább emelkedett: a betegjogi képviselõket összesen 14
080 esetben keresték meg, ez 2014-hez képest további 15 százalékos növekedést
823
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B1.3. térkép: A betegjogi megkeresések száma régiónként, teljes lakosság (2015)

jelent. Az adatok a betegjogvédelmi munka ismertségének, elismertségének folyamatos
emelkedését, valamint a képviselõk segítségére támaszkodó betegek folyamatos igényét
tükrözik.
A legtöbb megkeresés Közép-Magyarország, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és ÉszakAlföld régiókban volt, ahol az egyetemek miatt is nagyszámú ellátási esemény történik.
A 2015-ös évre vonatkozóan összességében és az egyes régiókban is jellemzõ a nõi
panaszosok többsége; az összesített adatok tekintetében kb. 29 százalékkal több
megkeresés érkezett nõk, mint férfiak részérõl.
További bontások
További hasznos információkkal szolgál a betegjogi megkeresések jelleg szerinti
megoszlása, melyet a B1.2. ábra részletez régiók szerinti bontásban.
A megkeresõk döntõ többsége (54 százaléka) tájékoztatást kért és várt el a betegjogi
képviselõktõl, akik a hozzájuk fordulókat a betegek jogairól, kötelezettségeirõl, a
betegjogok érvényesíthetõségérõl, a szolgáltatókat a jogok érvényesülésérõl vagy
megsértésérõl tájékoztatták, valamint a megkeresés tartalma szerint - az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályok betartása mellett - érdemi információt nyújtottak számukra.
A megkeresõk 36 százaléka olyan lényeges egészségügyi ellátásbeli, szervezési hiba,
etikai vagy szakmai hiányosság vélelmével fordult betegjogi képviselõkhöz, amelyek
megítélésük szerint a betegellátásban zavart, jogsérelmet okoztak, vagy veszélyeztették
magát a gyógyító munkát, ezért panaszra is okot adhatnak.
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B1.2. ábra: Betegjogi megkeresések jelleg szerinti bontása, régiónként (2015)
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Befolyásoló tényezõk
A betegjogi megkeresések számának elõzõ években tapasztalható intenzív növekedéséhez
nagymértékben hozzájárult az OBDK „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõi
hálózat és civil jogvédõ munka fejlesztése” megnevezésû, TÁMOP-5.5.7-08/1-20080001 azonosító számú projektje. A projektnek köszönhetõen az elmúlt három évben
a betegjogvédelmi hálózat hét regionális jogvédelmi teammel bõvült, jelentõsen emelkedett
azon intézmények száma, melyekben a jogvédõk fogadóórát biztosítanak, valamint
a beteg-, gyermek- és ellátottjoggal kapcsolatos ismeretek a szolgáltatók és a lakosság
körében is mintegy 20-20 százalékkal nõttek meg, többek között jogtudatosságot
támogató elõadások, fórumok, képzések és rendezvények révén. Mindez a betegjogi
megkeresések számának emelkedésében a jogvédelmi képviselet ismeretségének és a
jogvédelmi ismeretek bõvülésének komponensét erõsíti meg.
Limitációk
A „betegjogi megkeresések száma” indikátor a betegjogi képviselõkhöz beérkezett
megkeresések számát tartalmazza. Ennek tárgya nem minden esetben vélt, vagy valós
jogsérelem, így azon esetek száma, ahol vélt vagy valós jogsérelem történt, az indikátor
értékénél kevesebb. Egyes megkereséseknél nem adható meg a páciens neme sem –
sok esetben ugyanis nem maga az érintett telefonál, így a sérelmet szenvedett neme
egyes esetekben nem válik ismertté. Egy-egy megkeresés során több betegjog is sérülhet,
azonban a jelenlegi statisztikában egy panaszos esetén csak egy, a legrelevánsabbnak
tartott betegjog sérülése szerepel. Ez a jövõben változni fog, a fejlesztés alatt álló
informatikai rendszer egyszerre több megsértett betegjog együttes kezelésére lesz
képes.

Mivel a betegjogi megkeresések valamennyi egészségpolitikai cél (igazságosság,
hatékonyság, minõség) sérülését jelezhetik, a képviselõi rendszer kialakításakor fokozott
figyelmet kapott az igazságosság és egyenlõség fogalomköre. A betegjogi képviselõk
kiemelt figyelmet fordítanak - a betegek között - a még kiszolgáltatottabb helyzetben
lévõkre: a gyermekekre, idõsekre, pszichiátriai betegekre, a fogyatékossággal élõkre,
vagy egyéb okból hátrányos helyzetûekre, így ezen dimenziók mentén az igazságosság
remélhetõleg nem sérül. A betegjogi képviselõi rendszer valamennyi járásban, megyében,
így minden régióban, illetve személyesen minden fekvõbeteg-intézményben elérhetõ,
ezért a fenti szempont földrajzi tekintetben sem sérül, természetesen attól eltekintve,
hogy a hátrányos helyzetû települések lakói magához az egészségügyi ellátáshoz is
nehezebben férnek hozzá. A betegjogi képviselõk információs és prevenciós tájékoztató
munkája a potenciálisan hátrányos helyzetû betegcsoportok felzárkóztatása, ezáltal
az igazságosság szempontjának fokozottabb érvényesülése irányában hat.
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Igazságosság

Megbeszélés
A „B1 - Betegjogi megkeresések száma” az indikátor 2013-as bevezetése óta
folyamatosan növekszik. Az adatok a betegjogvédelmi munka ismertségének,
elismertségének folyamatos emelkedését, valamint a képviselõk segítségére támaszkodó
betegek folyamatos igényét tükrözik.
A megkeresõk döntõ többsége tájékoztatást kért és várt el a betegjogi képviselõktõl,
míg 36 százalékuk egészségügyi ellátásbeli, szervezési hiba, etikai vagy szakmai
hiányosság vélelmével fordult hozzájuk.
A betegjogi megkeresések számának elõzõ években tapasztalható intenzív növekedéséhez
nagymértékben hozzájárult az OBDK európai uniós támogatásból finanszírozott
projektje, melynek révén a jogvédelmi szolgálat elérhetõsége és a jogtudatosság
mértéke jelentõs növekedést mutatott.
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A jogvédelmi rendszer kialakítása az igazságosság szempontjainak figyelembe vétele
mentén történt, azt negatívan befolyásoló tényezõ nem került azonosításra.
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Az egészségügyi ellátással elégedettek aránya, B2
Összefoglaló
Az indikátor az ELEF 2009-es és 2014-es felvétele alapján vizsgálja a sürgõsségi
mentõszolgálattal, a betegszállítással, a fogászati, a háziorvosi, a járóbeteg- és a
fekvõbeteg-szakellátással, valamint az otthoni szakápolással való lakossági
elégedettséget. A legtöbb szolgáltatástípus esetében (a kórházi ellátás kivételével) a
válaszadók több, mint 60 százaléka elégedett volt az adott szolgáltatással. 2014-ben
a válaszadók a háziorvosi ellátással voltak a legnagyobb arányban elégedettek (86,1
százalék), a legkisebb arányban a kórházi ellátással (43,9 százalék). A nõk és a
férfiak hasonló arányban adtak elégedett választ, nagy eltérés csak az otthoni ápolás
esetében volt, ahol a nõk öt százalékponttal nagyobb arányban vallották magukat
elégedettnek. A korcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva, 2014-ben minden korcsoport
a háziorvosi ellátással volt a leginkább, a kórházi ellátással pedig a legkevésbé
elégedett. A kórházi és a fogorvosi ellátáson kívül minden szolgáltatás esetében javult
az elégedettek aránya a 2009-es és a 2014-es felmérés között.

Elemzés
Általános áttekintés
Jelen indikátor a KSH 2009-es és 2014-es egészségfelmérésében (ELEF) szereplõ „Az
egészségügyi ellátásokkal való elégedettség mértékére” vonatkozó kérdésre az egyes
szolgáltatások esetében az öt fokú skálán 4-es (elégedett) vagy 5-ös (nagyon elégedett)
830
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B2. 1. ábra: Az egyes egészségügyi szolgáltatási típusokkal elégedettek az ELEF 2009
és az ELEF 2014 adatfelvétel alapján (százalék)

választ adók arányát vizsgálja. A két felmérés kérdései nem teljesen egyeztek meg:
a 2014-es kérdõív kérdésénél már külön kitétel volt, hogy a megkérdezett csak a
társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokkal kapcsolatban jelölje véleményét.
Az ELEF 2014 kérdõív eredményei szerint a legtöbb vizsgált szolgáltatás esetében a
válaszadók közt az elégedettek aránya 60 százalék fölötti volt, egyedül a kórházak
esetében volt ez alatti az arány (43,9 százalék). Az elégedettek aránya a háziorvosok
esetében volt a legmagasabb (86,1 százalék), ezt követte az otthonápolás (75,2
százalék), majd a fogorvosi ellátás (73,2 százalék) (B2.1.ábra).
Az ELEF 2009 és az ELEF 2014 eredményei közt két esetben látható 10 százalékpont
fölötti eltérés: a sürgõsségi mentõszolgálat és az otthoni szakápolás megítélése jelentõsen
javult. A kórházakon és a fogorvosi szolgáltatásokon kívül (ahol az elégedettek aránya
5-6 százalékpontot csökkent) minden szolgáltatás esetében javult az elégedettek aránya
a 2009-es és a 2014-es felmérés között. Az ELEF 2009-es kérdõívének adatai nemek
és korcsoportok szerinti bontásban nem mutatnak jelentõs eltérést.
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B2.2. ábra: Az egyes egészségügyi szolgáltatási típusokkal elégedettek korosztályok
szerint csoportosítva az ELEF 2014 adatfelvétel alapján (százalék)
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Ha a betegelégedettséget korcsoportokra bontva vizsgáljuk, a háziorvosi szolgáltatás
továbbra is minden korcsoportban az elsõ, a kórházak pedig minden korcsoportban
az utolsó helyen szerepelnek, a többi szolgáltatással való elégedettség mértéke viszont
korcsoportonként változó. Míg a 15-17, valamint a 18-34 év közötti korosztálynál
második-harmadik helyen a fogorvos szerepel, a 35-64 év közötti, ill. a 65 év fölötti
korosztály esetében már a sürgõsségi mentõszolgálat kerül erre a helyre. A második
legalacsonyabb elégedettségi arányt a 15-17 év közöttiek esetében a sürgõsségi
mentõszolgálat érte el, a 18-34 év közöttiek körében pedig a járóbeteg-ellátó
intézményben dolgozó szakorvosok szolgáltatásai. A 35-64 év közötti és a 65 év
feletti korcsoportoknál a második legrosszabb helyen a betegszállítás volt (B2.2.
ábra).
Jellemzõen az egyre idõsebb korosztályoknak egyre jobb volt a véleményük az
ellátásokról, de a 15-17 év közöttiek körében az elégedettek aránya általában még
a 65 év felettiek körében rögzítettnél is nagyobb (kivételt képez a sürgõsségi
mentõszolgálat, a kórház és az otthoni ápolás). Megfigyelhetõ, hogy az otthoni ápolással
kapcsolatos elégedettség a 18-34 év közötti korosztálynál kiemelkedõen magas, ezen
szolgáltatásnál egyedüliként ebben a korcsoportban vallották magukat a legtöbben
elégedettnek vagy nagyon elégedettnek. Igaz, ebben a korosztályban ennek a típusú
szolgáltatásnak az igénybevétele feltehetõen igen ritka, sokkal inkább a páciens
hozzátartozójaként találkozhatnak a szolgáltatással.
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B2.3. ábra: Az egyes egészségügyi szolgáltatástípusokkal elégedettek nemek szerint
csoportosítva az ELEF 2014 adatfelvétel alapján
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Az egyes szolgáltatások esetében a férfi és a nõi válaszadók általában hasonló mértékben
vallották magukat elégedettnek. Egyedüli kivétel az otthoni ápolás, ahol a nõk öt
százalékponttal magasabb arányban vallották magukat elégedettnek, mint a férfiak.
Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi ELEF kérdõívben nem szerepel az elégedettségre vonatkozó kérdés,
ezért nem lehetséges az országok közötti összehasonlítás.
Befolyásoló tényezõk
Az, hogy ki mennyire tartja megengedhetõnek, hogy negatív véleményt nyilvánítson
közszolgáltatásokról, korcsoportonként és nemenként változhat, ez pedig torzíthatja
az eredmények metszeti vizsgálatát.
Limitációk
Jelen indikátor két mintavételes felmérés eredményein alapul. Az adott mintavétel és
a feltett kérdések közti finom eltérések korlátozzák az összehasonlíthatóságot, a
szolgáltatók nem teljesen azonos módon lettek megnevezve a két kérdõívben, továbbá
a 2014-es kérdõívben már arra kérik a válaszadókat, hogy csak a társadalombiztosítás
által finanszírozott ellátásokat vegyék figyelembe, a magán egészségügyi ellátásokat
ne (a 2009-es kérdõív kérdésénél nem volt ilyen kitétel).

Megbeszélés
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Az 2014-es ELEF felmérés adatai alapján az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan
a lakosság több, mint fele vallotta magát elégedettnek, kivételt ez alól a kórházi
szolgáltatások képeznek, amelyekkel kapcsolatosan a 2009-es szinthez képest is csökkent
az elégedettség. A nemek szerint vizsgálva nem volt jellemzõ nagy egyenlõtlenség az
egyes szolgáltatásokkal való elégedettség terén: nagyobb különbség csak az otthoni
szakápolás terén volt tapasztalható a férfiak és nõk között. Az egyes korosztályokat
tekintve, az idõsebbek körében mutatkozott nagyobb elégedettség az egészségügyi
szolgáltatásokkal.
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