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A hatékonyság, fenntarthatóság fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
–

A 65 éven felülieknek a 14-65 éves korúakhoz mért aránya Magyarországon
2011 és 2014 között 24,4 százalékról 26,5 százalékra nõtt, és 2050-re várhatóan
47,3 százalék lesz, amihez az egészségügyi rendszernek alkalmazkodnia kell.

–

Az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje 2011 óta folyamatos csökkenés
mellett 2015-re 7,17 százalékra süllyedt.

–

Ugyanakkor az Egészségbiztosítási Alap bevételei reálértéken 2013 és 2015
között 4,4 százalékkal nõttek.

–

Nemzetközi összehasonlításban alacsony az egészségügyre fordított állami
kiadások szintje (a GDP 4,8 százaléka), és magas a háztartások kiadásainak
aránya (a GDP 2,0 százaléka).

–

A gyógyszer-támogatási kiadások 2011 és 2013 közötti 22,3 százalékos (81,1
Mrd Ft) csökkenését 2013 és 2015 között 9,9 százalékos (27,9 Mrd Ft) növekedés
követte.

–

A fekvõbeteg intézetek lejárt tartozásállományát erõs ingadozás jellemzi, a
konszolidációk és eladósodások folyamatos váltakozása következtében.

–

Az egészségügyi beruházások 2011–2014 közötti 65 százalékos növekedése
az uniós források 150 százalékos bõvülésének köszönhetõ, míg az egyéb
források csökkentek.

–

Az egynapos sebészeti ellátás terjedése folyamatos, azonban további bõvülésre
van lehetõség.

–

Az epemûtétek körében a laparoszkópos eljárás általánosan elterjedtnek
tekinthetõ, azonban az idõsek között elmarad az optimális szinttõl.

–

A fekvõbeteg-ellátásban a TVK-túllépés mértéke két százalék alatti, azonban a
járóbeteg esetek több mint negyede a volumenkereten kívül esik.

–

Az aktív ágyak kihasználtsága 70 százalék, a krónikus ágyaké 80 százalék
körül ingadozik. Az aktív ágykihasználtság nemzetközi összehasonlításban
alacsony, de pontos megítélése mélyebb vizsgálatot igényel.

–

Az egy órára jutó járóbeteg esetszám jellemzõen alacsonyabb az egyetemi
városok megyéiben (3,2-4,0), magasabb az Észak-alföldi régióban (4,0-4,6).

–

Az egyes intézménytípusok által ellátott esetek átlagos HBCs súlyszámai a
következõ sorrendben növekszenek: városi, megyei és országos központok
esetei. Az egyes kategóriák között rendre 15 százalék a növekmény; a klinikai
esetek súlyszáma a legmagasabb.

–

Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya 8,8 százalék, százezer lakosra évente
kétezer ilyen felvétel jut.
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Fõbb megállapítások

Az egészségügyi rendszer hatékonyságát és fenntarthatóságát elsõdlegesen két szempont
szerint kívánjuk értékelni: egyrészt a folyamatokra fókuszálva, az erõforrások optimális
felhasználását vizsgáljuk, másrészt a rendszer fenntarthatósága szempontjából
megkerülhetetlen pénzügyi kérdéseket vesszük górcsõ alá. Utóbbi eredményeket külsõ
elemzésekre is támaszkodva az ellátás eredményességével együttesen, így a források
hatékony felhasználásának szempontjából is megvizsgáljuk. Az egyes mutatók nézõpontja
szerint különválasztjuk a rendszerszintû és intézményi szempontú értékelést, valamint
a hatékonyság vizsgálatához utalunk az egészségi állapot és a minõség mutatóira.

Rendszerszintû fenntarthatóság
Magyarország egészségügyi kiadásainak GDP-arányos szintje 2011 és 2014 között
folyamatosan csökkent. A kezdeti 7,6 százalékos értékrõl 2014-re 7,2 százalékra
esett az egészségügy részesedése a bruttó hazai termékbõl.
Ugyanakkor a gazdasági növekedésnek és a csökkenõ inflációnak köszönhetõen a
GDP-arányos csökkenés ellenére 2012-tõl kezdõdõen az egészségügyi kiadások nominális
értéke, majd 2013-tól kezdõdõen a reálértéke is nõtt. Az Egészségbiztosítási Alap
bevételei 2013 és 2015 között szintén emelkedtek, reálértékben 4,4 százalékkal.
Ezek a folyamatok az egészségügyi kiadások körében a kormányzati alrendszer
szerepének minimális – pár tizedszázalékos – bõvülését okozták. Az állami források
az egészségügyi kiadások kétharmadát fedezik, míg a háztartások közvetlenül fizetik
közel 30 százalékukat. A maradék öt százalékot az önkéntes egészségügyi finanszírozási
alrendszer biztosítja.

A háztartások kiadásainak magas szintje kiemelten jellemzi a gyógyszerfinanszírozást,
ahol a forrásszerkezetben a közvetlen háztartási kiadások 2011 és 2014 között a
kormányzati alrendszerrel szemben folyamatosan egyre nagyobb teret nyertek, és
így 2013 óta a kiadásoknak az állami támogatásnál nagyobb része terheli a lakosságot.
Az állami kiadások gyógyszerfinanszírozáson belüli csökkenésének okai a 2011-ben
bevezetett generikus program, a vaklicitet alkalmazó árverseny és további intézkedések,
melyek a gyógyszerkiadások hatékony felhasználást voltak hivatva elõsegíteni. Ezeknek
a lépéseknek köszönhetõen a gyógyszerkiadások 2011 és 2013 között 22,3 százalékot,
nominálisan 81,1 milliárd forintot estek. A 2013-as 282,9 milliárd forintos mélypont
után mérsékeltebb emelkedéssel 2015-re a költségek 310,8 milliárd forintra nõttek.
A gyógyszerekkel szemben a járóbeteg-szakellátásban a lakosság közvetlenül a költségek
43 százalékát, az állam 53 százalék körüli részét finanszírozza, a fekvõbetegszakellátásban pedig közel kilencven százalékos a kormányzati alrendszer szerepe.
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Nemzetközi összehasonlításban a kormányzati alrendszer általi 4,8 százalékos GDParányos ráfordítás kifejezetten alacsonynak számít, míg a háztartások közvetlen
kiadásainak aránya magas.

A jelenlegi tendencia fennmaradása esetén az egészségügyi kiadások várhatóan
hosszabb távon sem eredményeznek majd nehezen kigazdálkodható szintû
költségkiáramlást az államnak – ugyanakkor ennek ára a lakosság hangsúlyosabb
terhelése. Az állami oldal fenntartható helyzetét támasztja alá az Európai Bizottság
2015-ös költségvetési fenntarthatóság jelentése is, mely középtávon a három vizsgált
szcenárió közül csak a legpesszimistább demográfiai fejleményekkel számoló esetben
jelez – az EU másik 22 tagállamához hasonlóan – problémás mértékû kockázatot
(European Commission, 2016).
Ugyanakkor a költségvetési fenntarthatóság szempontjából csekély teherként jelentkezõ
alacsony kormányzati kiadások a hatékonyság és a potenciális egészségnyereség
elérésének akadálya is lehet – mint arra hamarosan kitérünk. 2011-ben az egészségügyi
beruházások az ágazat kiadásainak 1,9 százalékát (39,7 Mrd Ft), míg 2014-ben 2,8
százalékát (65,3 Mrd Ft) tették ki. A számottevõ növekedés hátterében az európai
uniós források drasztikus emelkedése áll, amiben az Európai Unió hétéves költségvetésének
lejárata is szerepet játszhatott. Az EU beruházási támogatásai az integrált járóbetegés fekvõbeteg-ellátás terén 150 százalékkal növekedtek, és így részarányuk 52-rõl 77
százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a központi kormányzat és az
önkormányzatok beruházási kiadásainak részaránya 21 százalékról (8,2 Mrd Ft) 5
százalékra (4,1 Mrd Ft) esett. Az egészségügyi intézmények által erre a célra költött
összeg enyhe növekedés mellett végig 11 milliárd forint körül alakult. Érdemi kérdés,
hogy az uniós forrásokra való támaszkodás vagy annak helyettesítése hosszú távon
hogyan garantálható.

Végül fontos szem elõtt tartani, hogy a magyar társadalom elöregedése közvetlenül
érinti az egészségügyi rendszert és annak fenntarthatóságát. A 2011-2014 közötti
idõszakban a társadalomban a 65 év felettiek aránya a kezdeti 24,4 százalékos
értékrõl több mint két százalékponttal emelkedett. Ez már középtávon is hatással lesz
a társadalom szükségleteire, betegségprofiljára és ezen keresztül az egészségügyi
rendszer kívánatos struktúrájára, valamint költségigényére is. Hosszú távon ez a hatás
meghatározó mértékû lehet, tekintetbe véve, hogy egyes számítások szerint 2050-re
a 65 éven felülieknek a munkaképes korúakhoz mért aránya 47,3 százalék lesz.

Az intézményi szintû mûködés fenntartható és hatékony
finanszírozása
A fekvõbeteg lejárt tartozási állomány szintje 2012 és 2015 között nagymértékû –
32,7 milliárd és 76,2 milliárd forint közötti – ingadozást mutat. Az idõszak során az
adósság szintje hullámzott, elõfordult gyors növekedés és konszolidációt követõ hirtelen
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A beruházások mintegy fele építést, bõ harmada gép-mûszer beruházást, a maradék
összeg pedig épület-felújítást finanszírozott. A beruházások kétharmad részére a
fekvõbeteg-ellátásban került sor, és hatvan százalék körüli arányban a fõvárosban és
megyei jogú városokban történtek.

nagy csökkenés is. A 2015. júniusi lejárt adósság értékébeni csúcsot nagyléptékû
konszolidáció követte, melynek nyomán 2015. szeptemberben a 2012. márciusi
eladósodottsági minimum szintet alig meghaladó mértékûre csökkent a lejárt tartozási
állomány és a következõ negyedév során nem nõtt jelentõs mértékben.
Az egy finanszírozási egységre jutó finanszírozási összeg megmutatja a TVK és az
elvégzett teljesítmény összhangját. A fekvõbeteg-szakellátás esetében a TVK túllépés
országos szinten kevesebb, mint két százalék, vagyis nem jellemzõ a degressziós
sávon túli, finanszírozás nélküli ellátás. Ugyanakkor a járóbeteg-szakellátásban a
degressziós sáv terhére, sõt azon túl, finanszírozás nélkül is történik jelentõs mértékû
ellátás.
Az adósság 2015-ös konszolidációja és kezdeti szinten tartása kedvezõ, ugyanakkor
figyelmet érdemel az eladósodás ismételt elõfordulása. A fenntarthatóság, illetve a
puha költségvetési korlát mind a fenntarthatóságra mind a hatékonyságra gyakorolt
szerepe megfontolást kíván. Hasonlóan fontos és további vizsgálatot igénylõ kérdés,
hogy a tartós és jelentõs TVK túllépés a járóbeteg-szakellátásban hatékony ellátás
által felszabaduló források terhére végezhetõ extra teljesítmény, vagy a szükséglet és
a kapacitás diszharmóniájának jele, ami eladósodáshoz vezet és fenntarthatósági
problémát jelez.

Rendszerszintû hatékonyság

E jelentés minõségre vonatkozó fejezetében nincs mód olyan átfogó, a minõség javulására
vagy romlására vonatkozó végkövetkeztetés levonására, mely a fent leírtakkal együtt
a rendszer hatékonyságáról egyszerû és átfogó ítélet megfogalmazását lehetõvé tenné.
Ugyanakkor az Európai Bizottság 2015-ös elemzése a tagországok egészségügyi
rendszerének hatékonyságáról (European Commission, 2015) jelentõs fejlõdési
lehetõséget prognosztizál a magyar egészségügyi rendszer helyzetében. Számos
modellváltozat összesített eredményei alapján a szerzõk különösen hatékonytalannak
minõsítették a szlovák, litván és cseh rendszereket és ezeknél csak egy fokkal volt jobb
a magyar, lengyel, lett és észt egészségügy hatékonysága. Vagyis a visegrádi négyek
és Baltikum országai alkották a komoly kihívásokkal küzdõ országok két klaszterét,
melyek közül Magyarország a kevésbé kritikusan teljesítõk között szerepelt.
Az alkalmazott modellek a vásárlóerõ-paritáson számított egészségügyi kiadások,
illetve az orvosok, ápolók és kórházi ágyak lakosságra vetített értékéhez, mint bementi
tényezõkhöz mérten vizsgálnak elsõsorban mortalitás és kisebb mértékben orvos844
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Az állami szerepvállalás nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthetõ szintje
és a ráfordítások növekedésének féken tartása miatt az egészségügyi közkiadások a
költségvetési fenntarthatóságot nem veszélyeztetik. Ugyanakkor vizsgálni kell azt is,
hogy a rendszerrel szembeni minõségre, betegközpontúságra, hozzáférésre vonatkozó
elvárások teljesülnek-e, illetve a költségek és az eredmények közötti viszony alapján
a rendelkezésre álló pénzügyi keret hatékonyan kerül-e felhasználásra.

beteg találkozásra vonatkozó adatokat, a gazdasági-társadalmi jellemzõk, valamint
az egészségmagatartás figyelembevétele mellett.
Magyarország átlag alatti értékkel bír a születéskor illetve 65 éves korban várható
élettartam és egészséges életévek, valamint az elkerülhetõ halálozásra vonatkozó
kimeneti mutatók mindegyikét tekintve. Ugyanakkor az orvos-beteg találkozások és
fekvõbeteg esetszámok értéke átlagon felüli.
Mindemellett a bementi mutatók tekintetében egyedül a lakosságra vetített kórházi
ágyak száma magasabb az uniós átlagnál, az orvosok lakossághoz viszonyított száma
pedig közel megegyezik azzal. A többi bemeneti mutató értéke átlagon aluli, azonban
a kimeneti mutatók kifejezetten alacsony értékéhez mérten és a más országok esetében
a mutatók között tapasztalható kapcsolat tükrében viszonylagosan magas, ami a
rendszerben potenciális meglévõ hatékonysági tartalék lehetõségét veti fel.
Az elemzés szerzõihez hasonlóan fontos hangsúlyoznunk, hogy az egészségügyi
rendszerek nemzetközi összehasonlítását számos tényezõ nehezíti, így az eredményeket
bizonyos mértékû fenntartásokkal kell kezelni. Ezek közül a tényezõk közül mindenképp
érdemes kiemelni, hogy a modell pillanatképként, egyetlen idõpont adatai alapján
alkotja meg az eredményeit, így az egészségtudatosság és egészségmagatartás terén
hosszú távú változások irányát és ütemét nem tudja figyelembe venni.

A modell szintén nem foglalkozik a magán- és a közfinanszírozott ellátás, az állami
és lakossági kiadások megkülönböztetésével. Magától értetõdõen a közfinanszírozott
ellátásra nagyobb mértékû és közvetlenebb ráhatása van a szakpolitikának. Az egyes
szegmensek esetleges hatékonyságbeli különbségeinek vizsgálata Magyarország
szempontjából kiemelten fontos lenne, figyelembe véve, hogy a háztartások GDP-hez
viszonyított egészségügyi kiadásai magasak, míg a kormányzati alrendszer hozzájárulása
az egészségügyhöz nemzetközi összehasonlításban alacsony, valamint a járóbetegszakellátsában a magánfinanszírozásra engedélyezett órák száma meghaladja a
közfinanszírozott ellátásban mûködõ órák számát.
Végül meg kell említenünk, hogy az egészségügy nem minden hatékonyásgi
problémájának feloldása jelent költségmegtakarítást rövid vagy akár középtávon. Az
innováció rövidtávon szinte minden esetben költségekkel jár – új technológia elsajátítása,
erõforrások újraallokálása, kubatúra fejlesztése. Emellett egyes változtatások hiába
garantálják a magasabb ár-érték arányt, a jobb eredmény érdekében nagyobb
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Az egészségi állapot mutatóinak hosszabb idõtávon való vizsgálata azt mutatja,
hogy a legtöbb mutató javulást, egyes esetekben az Európai Unió átlagát meghaladó
mértékû javulást mutat. Ennek ténye, az egészségügyi kiadások és azon belül a kormányzat
kiadásainak folyamatos alacsony szintje és tendenciájában csökkenõ iránya mellett,
reményt keltõ lehet a rendszer hatékonyságára nézve. Ugyanakkor további vizsgálatot
érdemel, hogy a pozitív változások milyen mértékben köszönhetõek az egészségügynek
vagy egyéb faktoroknak.

költségigényt vonnak maguk után. Egy hosszabban és egészségesebben élõ lakosság
pedig végképp növeli az egészségügyi ellátás iránti igényt és így a felmerülõ
költségeket is.

Intézmény és ellátás szintjén való hatékonyság
A legdrágább ellátási forma a fekvõbeteg-szakellátás, így a költséghatékonyság
szempontjából ennek az esetében a legfontosabb, hogy a kapacitások hatékonyan
kerüljenek kihasználásra. Ehhez három szempontot kell szem elõtt tartani:
1. A más ellátási formában is kezelhetõ eseteket más formában indokolt ellátni
2. A fekvõbetegként ellátandó eseteknél minimalizálni kell a költségeket
3. A kihasználatlan kapacitásokat minimalizálni kell.
Természetesen mindezeket az ellátás elérhetõségének és minõségének figyelembevételével,
az általa szabott kereteken belül kell értelmezni.
A fekvõbeteg-szakellátás indokoltsága

Az egynapos ellátások esetei kettõs képet festenek. Szakértõi vélemények szerint orvosi
és nem-orvosi indokok miatt a jogszabály szerint elvileg egynapos ellátásban is végezhetõ
beavatkozásoknak csak hozzávetõlegesen 60 százaléka lenne valóban napon belüli
kórházi távozással megoldható – ami költséghatékonyabb és a beteg számára is
kedvezõbb. A 2012-2015. idõszakban évi 2,3 százalékponttal emelkedett az aznapi
távozás mellett elvégzett mûtétek aránya az érintett beavatkozások körében, így 2015re 45,7 százalékot ért el a mutató értéke.
Az egynapos ellátási formában is végezhetõ beavatkozások nem egyenletesen oszlanak
meg a szakmák között. A szülészet-nõgyógyászat és a szemészet évente százezer
körüli egynapos ellátás keretében is biztosítható beavatkozást végez, mely páciensek
megfelelõen nagy aránya – 60 illetve 70 százalék körüli része – már most is aznap
távozik. A legnagyobb fejlõdési lehetõség a sebészet, kardiológia, traumatológia
elõtt áll, melyek mind 40 ezer feletti érintett esetet kezelnek, azonban az egynapos
ellátások aránya alacsony: 21,3 százalék, 37,1 százalék és 16,4 százalék. Jelentõsen
kisebb mértékben, de szintén számottevõen érintett az urológia-andrológia (27,5
ezer eset; 51,6 százalék), ortopédia (16 ezer eset; 35,9 százalék), csecsemõ- és
gyermekgyógyászat (10,8 ezer eset; 28 százalék), fül-orr-gégegyógyászat (9,9 ezer
eset, 24,1 százalék).
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Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya 8,75 százalék, aminek jelentõs része megelõzhetõ
vagy a fekvõbetegellátásban való kezelése elkerülhetõ lett volna az egyéb ellátási
formák jobb mûködése és optimális egészségmagatartás mellett. Ugyan a mutató
értéke nagymértékben függ a figyelembe vett diagnózisoktól, azonban egyértelmûen
arra utal, hogy megfelelõ változtatásokkal van lehetõség a fekvõbeteg-szakellátásból
az olcsóbb és a beteg számára is kedvezõbb egyéb ellátási formák felé elmozdulni.

A finanszírozási rendszer jelenleg is ösztönzi az egynapos ellátást, mivel alacsonyabb
költségei ellenére ugyanazt a finanszírozást biztosítja, mint a tényleges fekvõbetegellátás esetén.
A fekvõbeteg esetek hatékony ellátása
Az epemûtétek körében a laparoszkópos eljárás 90 százalék feletti aránya arra utal,
hogy ez a beteg számára is kisebb megterhelést jelentõ, illetve a rövidebb kórházi
tartózkodás miatt hatékonyság szempontjából is elõnyösebb eljárás teljességet közelítõen
elterjedt. Egyedül az idõs betegek közötti alacsonyabb arány érdemel némi figyelmet,
mivel a szakirodalom alapján kétséges, hogy indokolt-e a nyílt mûtétek magasabb
aránya.
Az OENO kódok alapján az egyéb mûtéti fajtáknál nem volt vizsgálható a laparoszkópos
megoldások aránya. A jövõben érdemes lehet az új, hatékony ellátást elõsegítõ technikák
terjedésének vizsgálatára egyéb mutatót is bevonni az elemzésbe.
A fekvõbeteg-szakellátás infrastruktúrájának helyes mûködésére utalhat, hogy a nagyobb
központi kórházak költségigényesebb – feltételezhetõen bonyolultabb – eseteket látnak
el. A városi kórházak eseteinek átlagos HBCS súlya 0,9, míg a megyei központokban
ez az érték 1,04, az országos intézetekben pedig 1,2. A szakkórházak és a klinikák
átlagos HBCS súlya ennél is magasabb – sorrendben 1,22 és 1,27. A különbségek
megítélése további, részletesebb vizsgálatot igényelne, azonban irányuk megfelel a
rendszer logikájának.

Kihasználatlan kapacitások minimalizálása
Az ágykihasználtságot három tényezõ határozza meg: az ellátott esetek száma, azok
hossza, illetve az ezek ellátására rendelkezésre álló ágyszám. Ezek közül a mutatók
közül a korábban már említett kórházi tartózkodás hosszában trendszerû, de minimális
elmozdulás figyelhetõ meg. A többi mutató változása sem földrajzilag, sem idõben
vizsgálva nem mutatott egyértelmû mintázatot.
Maga az ágykihasználtság szintje stabilan alakult az elmúlt években. Az ellátási
formák jellegükbõl adódóan (pl. tervezhetõség, akut vagy krónikus ellátás stb.) eltérõ
mértékben használják ki a kapacitásaikat. Az aktív ellátás kihasználtsága 70 százalék
körül alakul, a krónikus ágyaké mintegy 80 százalék, a rehabilitáció és az ápolás 85
illetve 90 százalék körül alakult az elmúlt években. A 2015-ös értékek pár százalékkal
eltérnek a korábbi évek értékeitõl, aminek eseti vagy tartós jellege a következõ idõszak
során fog kiderülni.
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Végül szintén pozitívan értékelendõ a kórházi tartózkodás rövidülése – még ha minimális
mértékû (évi 0,66 százalékos) is. A csökkenés folytatódása is remélhetõ, mivel a
nemzetközi trendeknek is ez felel meg. Fontos ugyanakkor szem elõtt tartani, hogy
amennyiben a kevésbé súlyos esetek egynapos ellátásban kerülnek ellátásra, akkor ez
a jövõben is visszahathat erre a mutatóra, ahogy az egynapos esetek figyelembevételével
a vizsgált évek alatt is egy százalékponttal magasabb lenne a rövidülés mértéke.

A 100 százalékos ágykihasználtság egyetlen ellátási formában sem lehet reális cél,
ugyanakkor érdemes lehet megvizsgálni, hogy vannak-e tartósan kihasználatlan
kapacitások, melyek fenntartása ok nélküli költséget jelent. Az elemzés ennek lehetõségét
mutatja, azonban tényleges megítéléséhez alacsonyabb aggregációs szintû vizsgálat
kívánatos.
A járóbeteg-szakellátás kapacitás-kihasználtságát az egy órára jutó esetszámmal
mérhetjük. Az országos átlag 3,8, azonban megfigyelhetõ, hogy az egyetemi városok
megyéi esetében alacsony az érték – az országban legalacsonyabb 3,3 óránkénti
esetszám jellemzi Baranyát, Csongrádot és Budapestet. Ugyanakkor Észak-Alföld
három megyéje közül kettõben a mutató értéke átlagon felüli, Hajdú Bihar értéke a
legkevésbé magas (4,1) – vélhetõen az egyetem miatt. A régió átlagos értéke 4,4 eset
óránként. Vagyis az egyetemek körül jelentõs mértékben összpontosuló járóbetegszakellátási kapacitás átlag alatti kihasználtságú.
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Eltartottsági ráta, F1
Összefoglaló
Az eltartottsági ráta tisztán demográfiai mutató, amely a népesség korösszetételérõl
nyújt információt, a gazdasági aktivitás figyelembevételét nélkülözõ mutatóként. A
15-64 év közötti népességet tekinti potenciális munkaerõforrásának, a fiatalabbakat
és idõsebbeket pedig gazdaságilag nem aktívnak, a munkavállalási korúaktól „függõ”
csoportnak.
Országosan 2015-ben 47,9 százalék volt az eltartottsági ráta, vagyis az aktív korú
népesség létszámának közel felének felelt meg a munkavállalási koron kívüliek száma.
Ebbõl a gyermeknépesség 21,4, az idõs népesség eltartottsági rátája 26,5 százalékot
tesz ki. Az utóbbi mutató folyamatosan emelkedett a 2011-es 24,4 százalékos értékrõl,
míg a gyermeknépesség eltartottsági rátája pár tized százalékpontos különbséggel
ugyanazon a szinten mozgott 2011 és 2015 között.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Pest megye rendelkeznek a legmagasabb
gyermeknépességre vonatkozó (rendre: 23,5 és 24,6 százalék) és legalacsonyabb
idõskorú eltartottsági rátával (21,1 és 23,7 százalék). Ellentétes helyzet jellemzi Zala
és Békés megyét, illetve Budapestet, ahol relatív magas az idõskorúak aktív korúakhoz
mért aránya (rendre 29,0, 29,8 és 28,8 százalék) illetve alacsony a gyermeknépességé
(18,9, 19,8 és 19,8 százalék).

Ugyanakkor az Európa lakosságára vonatkozó elõrejelzések Magyarország számára
is komoly változásokat vetítenek elõre: a társadalom öregedésének következtében
2050-re az idõs népesség eltartottsági rátája 47,3 százalék, a teljes eltartottsági ráta
72 százalék lesz.
Fontos szem elõtt tartani, hogy számos a korösszetételen kívüli tényezõ, így pl. a
munkaerõpiaci helyzet vagy a lakosság egészségi állapota jelentõsen befolyásolja a
tényleges eltartási terhek alakulását, a társadalmi ellátórendszerek iránti igények
nagyságát, az ellátórendszerek fenntarthatóságát.
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Az idõs népesség eltartottsági rátájának növekedése a társadalom öregedésére utal.
2015-ben Magyarország idõs népességre vonatkozó eltartottsági rátája az EU-28
átlaga (28,8 százalék) alatt helyezkedett el, egy százalékponton belüli, de kedvezõ
irányú eltéréssel a cseh (26,6) illetve osztrák (27,5) adatokhoz képest.

F1.1. ábra: A gyermek- és idõs népesség eltartottsági rátájának, valamint a teljes
eltartottsági rátának az alakulása (2011-2015)

F1.1. táblázat: Eltartottsági ráta teljes lakosságra, régió szerinti bontásban (2015)
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F1.1.térkép: Eltartottsági ráta teljes lakosságra, megyénként (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az eltartottsági ráta fontos demográfiai mutató, amely a társadalom korösszetételérõl
szolgáltat információt, ezáltal segítséget nyújt a szociálpolitikai intézkedések, ellátások
tervezéséhez, továbbá képet ad azoknak a személyeknek az arányáról, akik valószínûleg
mások támogatásától függhetnek (gyermekek és idõsek). Az eltartottsági ráta a gyermek(0-14 éves) és az idõs (65-X éves) népesség aránya a 15-64 éves népesség százalékában
kifejezve.
Fontos, hogy a mutató a társadalom korösszetételérõl és a vizsgált idõszakban
bekövetkezett változásairól tud információt nyújtani, nem pedig a valóban eltartottak
arányáról. Ez utóbbi meghatározása jóval komplexebb, és több szempont
figyelembevételét igénylõ mutató lenne (pl.: munkanélküliség, korai nyugdíjazás, vagy
éppen a nyugdíj melletti munkavégzés, továbbtanulás, rokkantsági ellátás). Erre alkalmas
lehet a munkaerõ-piaci aktivitást is figyelõ tényleges gazdasági idõskori eltartási arány
vagy a teljes gazdasági eltartási arány vizsgálata (Loichinger et al., 2014).

Magyarország népessége 2015. január 1-jén 9 855 571 fõ volt, ebbõl 6 664 153
fõ tartozott az aktív korúak csoportjába. Az eltartottsági ráta 2015-ben 47,9 százalék
volt, vagyis alig több mint két aktív korú lakosra jutott egy munkavállalási koron kívüli.
Ebbõl a gyermeknépesség 21,4 százalék, az idõs népesség eltartottsági rátája 26,5
százalék volt. Az utóbbi mutató folyamatosan emelkedett, míg a gyermeknépesség
eltartottsági rátája 1-2 százalékpontos különbséggel ugyanazon a szinten mozgott
2011 és 2015 között. Az idõs népesség eltartottsági rátájának növekedése, illetve
emellett a gyermeknépesség eltartottsági rátájának közel azonos szinten történõ mozgása
a társadalom öregedésére utal (F1.1. ábra).
Regionális szinten 2015-ben a legmagasabb eltartottsági ráta Észak-Magyarországon
(49,4 százalék) volt, ami 1,5 százalékponttal haladta meg az országos értéket. A
mutató legalacsonyabb értéke Nyugat-Dunántúlon (46,3 százalék) volt, amely 1,6
százalékponttal kevesebb az országos értéknél (F1.1 táblázat).
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A gyermeknépesség eltartottsági rátája különösen az oktatás és az egészségügyi
ellátás tervezése szempontjából fontos, mivel megmutatja, hogy az aktív korú (15-64
év közötti) népességhez képest milyen arányú a 15 év alatti korcsoport. Az idõs
népesség eltartottsági rátája pedig elsõsorban a nyugdíjrendszer tervezéséhez szolgál
információként azáltal, hogy megmutatja, hogy mekkora az ellátások iránti igény. A
mutató alakulásának nyomon követése segítheti az egészségügyi és szociális
ellátórendszer tervezését is - legfõképpen a hosszú távú ellátásokat -, különösen amiatt,
hogy a 65 év feletti népesség 80 százalékát érinti valamilyen krónikus megbetegedés,
illetve a 65 éven felüliek egyharmada legalább egy tevékenyégben korlátozott (KSH,
2014).

Megyei szinten vizsgálva az eltartottsági ráta Heves megyében a legmagasabb (50,7
százalék), de nem sokkal maradnak el Nógrád (49,7 százalék) és Jász-NagykunSzolnok megyék (49,6 százalék) sem. Legalacsonyabb eltartottsági rátával SzabolcsSzatmár-Bereg megye (44,6 százalék) rendelkezik (F1.1. térkép).

Érdekesebb képet kapunk, ha a mutatót megbontjuk gyermek- és idõs népességre: Pest
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével minden megyében az idõs népesség
eltartottsági rátája magasabb. A legnagyobb különbség a két mutató között Zala,
illetve Békés megyékben és Budapesten látható.
Békés (29,8), Heves (29,1) és Zala (29,0) megyékben a legmagasabb az idõs népesség
eltartottsági rátája, a legalacsonyabb értéket Szabolcs-Szatmár-Bereg (21,1) és Pest
(23,7) megyékben láthatjuk. A gyermeknépesség eltartottsági rátája Zala (18,9), Vas
(19,2) és Békés (19,7) megyékben alacsony, míg Pest (24,6), Szabolcs-Szatmár-Bereg
(23,5) és Borsod-Abaúj-Zemplén (23,4) megyékben magas (F1.2. ábra).
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F1.2. ábra: A gyermek- és idõs népesség eltartottsági rátája megyénként (2015)

Nemzetközi összehasonlítás
A teljes népesség eltartottsági rátáját tekintve Magyarország az EU-28 (52,6) átlaga
alatt helyezkedik el. Legmagasabb eltartottsági rátával Franciaország (58,7) és
Svédország (58,4), míg a legalacsonyabbal Szlovákia (41,4) és Lengyelország (43,8)
rendelkezik az EU-28 országai közül. Az idõs népesség eltartottsági rátáját tekintve
a legalacsonyabb rátával az EU-28 országok közül 2015-ben Szlovákia (19,7) és
Írország (20,00), a legmagasabbal Olaszország (33,7), Görögország (32,4) és
Németország (32,0) rendelkezik. 2015-ben Magyarország az EU-28 átlaga (28,8)
alatt helyezkedik el. Csehországéval és Szlovéniáéval (26,6) majdnem azonos az
eltartott idõs népesség rátájának értéke, és kevesebb, mint Hollandiában (27,2) és
Ausztriában (27,5). A legmagasabb gyermek-eltartottsági ráta Írországban (34,1) és
Franciaországban (29,5) volt, a legalacsonyabb pedig Németországban (20,0).
Ausztriában (21,2) és Magyarországon (21,2) egyaránt alacsony a gyermeknépesség
eltartottsági rátája (F1.3. ábra).

(Forrás: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde510&plugin=1),
letöltés ideje: 2016. július 11. )

A jövõre vonatkozó becslések szerint az idõs népesség eltartottsági rátája tovább fog
növekedni. Az Europop2013 eredményei alapján a népesség öregedése folytatódik:
a medián kor 4,2 évvel fog növekedni az EU-28 országaiban 2014 és 2080 között.
2080-ra a 80 év fölöttiek száma várhatóan 63,9 millióra fog emelkedni az Európai
Unióban, ami az akkori össznépesség 12,3 százaléka. A becslések szerint az eltartottsági
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F1.3. ábra: A teljes, a gyermek- és az idõs népesség eltartottsági rátája nemzetközi
összehasonlításban (2015)

ráta értéke minden országban emelkedik. Az idõs népesség eltartottsági rátája
Szlovákiában, Lengyelországban és Portugáliában emelkedik a legdrasztikusabb
mértékben. Magyarországon az idõs népesség eltartottsági rátája 47,3 százalékra,
a teljes eltartottsági ráta 72 százalékra emelkedik 2050-re (F1.4. ábra) (Eurostat,
2015).
F1.4. ábra: Az idõs népesség eltartottsági rátájának várható alakulása nemzetközi
összehasonlításban (2014 és 2050)

(Forrás: Eurostat (online data codes: demo_pjanind and proj_13ndbims),
letöltés ideje: 2016. július 11.)

Az eltartottsági ráta fontos demográfiai mutató, amely a társadalom korösszetételérõl
szolgáltat információt, illetve segítséget nyújt a szociálpolitikai intézkedések, ellátások
tervezéséhez. Magyarország eltartottsági rátája 2015-ben 47,9 százalék volt, vagyis
az aktív korúakhoz mérve majdnem fele annyi lakos munkavállalási koron kívüli volt.
Ebbõl a gyermeknépesség eltartottsági rátája 21,4, az idõs népesség eltartottsági
rátája 26,5 százalék. Az utóbbi mutató folyamatosan emelkedett, míg a gyermeknépesség
eltartottsági rátája 1-2 százalékpontos különbséggel ugyanazon a szinten mozgott
2011 és 2015 között. Az idõs népesség eltartottsági rátájának növekedése, illetve
emellett a gyermeknépesség eltartottsági rátájának közel azonos szinten történõ mozgása
a társadalom öregedésére utal. 2015-ben Magyarország idõs népességre vonatkozó
eltartottsági rátája az EU-28 átlaga (28,8) alatt helyezkedett el. Az Európa lakosságára
vonatkozó elõrejelzések Magyarországot is érintik: a társadalom öregedésének
következtében 2050-re az idõs népesség eltartottsági rátája 47,3, a teljes eltartottsági
ráta 72 százalék lesz.
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Egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje, F2
Összefoglaló
Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások bruttó hazai termékhez viszonyított
magyarországi aránya a nemzeti egészségügyi számlák alapján kerül számszerûsítésre.
2014-ben az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje 7,17 százalék, a kormányzati
alrendszerek által finanszírozott egészségügyi kiadások GDP aránya 4,81 százalék
volt. 2011 és 2014 között az egészségügyre költött összkiadás bruttó hazai termékhez
viszonyított aránya folyamatos csökkenõ tendenciát mutatott.
Az OECD adatbázisban 2013-ra vonatkozóan adatot szolgáltató 24 európai ország
közül a magyar érték az ötödik legalacsonyabb volt. A régióban benchmarkként
alkalmazott országok közül 2011 és 2014 között Ausztria egészségügyi ráfordításai
magasabb GDP arányos szintrõl indulva folyamatosan emelkedtek (8,59 – 9,01 százalék),
így a magyar értéket egyre növekvõ mértékben haladta meg, míg Csehország 2013at követõen növelte egészségügyi kiadásainak addig a GDP 7 százalékát alig meghaladó
szintjét, így 2014-ben 7,65 százalékos értékkel szintén meghaladta a magyar szintet.
Az egészségügyi kiadások legjelentõsebb tételét alkotó gyógyszerkiadások részaránya
az idõszak során 33,7-rõl 28,9 százalékra csökkent, míg a második legjelentõsebb
fekvõbeteg és egynapos ellátások kiadásai 25,4-rõl 28,9 százalékra emelkedtek. A
járóbeteg szakellátás kiadásai az összkiadás 23 százaléka körül alakultak.
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A mutató a kiadások abszolút értékérõl csak áttételesen szolgáltat információt, amire
jelentõs hatást gyakorol az egyes évek közötti GDP növekedés. Ez az idõszak során
-1,6 és négy százalék között alakult. A nemzetközi összehasonlítás esetén az országok
bruttó hazai termékének illetve árszínvonalának eltéréseit sem szabad figyelmen kívül
hagyni, jellemzõen a magasabb GDP nagyobb arányú egészségügyi kiadásokkal jár
együtt.
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F2.1. ábra: Egészségügyi kiadások GDP-hez mért részarányának források szerinti
bontása (2011-2014, százalék)

Elemzés
Általános áttekintés
Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje 2014-ben 7,17
százalék volt, ezen belül az állami kiadások GDP aránya 4,81 százalék. 2011 és
2014 között az egészségügyre költött összkiadás bruttó hazai termékhez viszonyított
aránya csökkent: 2014-ben 0,24 százalékponttal kevesebb volt, mint 2011-ben.
A finanszírozók tekintetében a 2011-2014-es idõszakban a legnagyobb arányban a
kormányzati alrendszerekbõl történt egészségügyi költés. A 2011-es évben a kormányzati
alrendszerek egészségügyi kiadásai a GDP 5,05 százalékát tették ki, ez az arány
2014-re 4,81 százalékra csökkent. A háztartások közvetlen (out-of-pocket) kiadásainak
GDP-hez mért aránya 2011-rõl 2012-re 2,14 százalékról 2,20 százalékra nõtt, 2014860
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F2.1. táblázat: Az egészségügyi kiadások GDP-hez mért részaránya
(2011-2014, százalék)

re 2,03 százalékra csökkent. Az önkéntes pénztárak kiadásainak GDP-hez viszonyított
aránya 2011 és 2014 között 0,40 százalékról 0,33 százalékra csökkent (F2.1.ábra).
Funkciók szerint vizsgálva az elemzett idõszakban, az összes egészségügyi kiadás
legnagyobb hányadát gyógyszerekre költötték. Bár ez az arány is csökkenõ trendet
mutat, 2011-tõl 2014-ig 33,71 százalékról 28,91 százalékra mérséklõdött. Érdemes
azonban megjegyezni, hogy ez az érték csak a lakossági gyógyszervásárlásra vonatkozik,
az egészségügyi szolgáltatások során felhasznált gyógyszerek értéke az adott szolgáltatás
költségeibe tartozik.
A másik jelentõs tételt a gyógyító, rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás kiadásai
képezték, ezek részaránya az egészségügyi források összességébõl 25,41 százalékról
28,91 százalékra nõtt. Jelentõs arányt képviselt még a járóbeteg-ellátás, mely az
összkiadások 22,61 százaléka és 23,72 százaléka között volt a vizsgált idõszakban.
A prevencióra költött kiadások tették ki a legkisebb hányadot, részarányuk 3,37
százalékról 2,61 százalékra csökkent. (A prevencióra fordított kiadások más országokban
is nagyságrendjükben ehhez közelítõ mértékûek, az OECD adatbázisában hasonló
elven számolt Health expenditure and financing táblájában található 24 európai ország
közül 11. helyen vagyunk, tehát ez az érték nemzetközi összehasonlításban nem
számít kirívóan alacsonynak.) (F2.2.ábra)
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F2.2. ábra: Az egészségügyi kiadások megoszlása a szolgáltatás jellege szerint
(2011-2014, százalék)
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Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi összehasonlítás során az OECD adatbázisának – a KSH Stadat 2.5.1
táblához hasonló elven számolt – Health expenditure and financing táblájának
eredményeit vettük figyelembe.
Az OECD adatbázisában található 24 európai ország közül az összes egészségügyi
folyókiadás GDP-hez mért százalékos aránya tekintetében a 2013-as adatok alapján
Magyarország a 19. helyen, az állami kiadások GDP-hez mért arányában a 21.
helyen áll. Ezen országok közül a 2013-as adatok alapján Magyarország az önkéntes
egészségbiztosítás által térített kiadások GDP-hez mért arányában 13., és háztartások
közvetlen egészségügyi (out-of- pocket) kiadásainak GDP-hez mért aránya szerint
hatodik volt.
Két környezõ országgal, Ausztriával és Csehországgal összehasonlítva megfigyelhetõ,
hogy míg a 2011-2014-es idõszakban mind Ausztria, mind Csehország egészségügyi
összkiadásainak GDP-hez viszonyított részaránya összességében növekedett, Ausztria
esetében 8,59 százalékról 9,01 százalékra, Csehország esetében pedig 7 százalékról
7,65 százalékra (bár 2012-rõl 2013-ra 0,02 százalékos csökkenés látható), addig
Magyarország GDP-hez mért egészségügyi kiadásainak részaránya ezen idõszakban
csökkent, 7,59 százalékról 7,17 százalékra (F2.3. ábra)

(Forrás :OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

Az állami egészségügyi folyó kiadások GDP-hez mért százalékos aránya 2011 és
2014 között Magyarországon 5,05 százalékról 4,81 százalékra csökkent,
Csehországban 5,87 százalékról 6,39 százalékra nõtt, Ausztriában pedig 5,91 és
6,01 százalék körül ingadozott (F2.4.ábra).
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F2 3. ábra: A folyó egészségügyi kiadások GDP-hez mért aránya Ausztriában,
Csehorságban és Magyarországon OECD-adatok alapján (2011-2014, százalék)

F2.4. ábra: Az állami egészségügyi folyó kiadások GDP-hez mért aránya Ausztriában,
Csehországban és Magyarországon OECD-adatok alapján (2011-2014, százalék)

(Forrás :OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

(Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla)
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.

Az önkéntes egészségpénztárak által finanszírozott folyó egészségügyi kiadások GDPhez mért százalékos aránya 2011 és 2014 között Magyarországon csökkent, 0,4
százalékról 0,33 százalékra. Ausztriában ugyanez az arány 2011 és 2013 között 1
százalékról 1,13 százalékra nõtt, Csehországban ugyanezen idõszakban ez az arány
0,08 százalék és 0,07 százalék között mozgott, de 2014-re 0,25 százalékra nõtt
(F2.5.ábra).
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F2.5. ábra: Az önkéntes egészségpénztárak által finanszírozott folyó egészségügyi
kiadások GDP-hez mért aránya Ausztriában, Csehországban és Magyarországon
OECD-adatok alapján (2011-2014, százalék)

F2.6. ábra: A háztartások out-of-pocket folyó egészségügyi kiadásainak GDP-hez mért
aránya Ausztriában, Csehországban és Magyarországon OECD-adatok alapján
(2011-2014, százalék)

Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.

A háztartások közvetlen folyó egészségügyi kiadásainak GDP-hez mért százalékos
aránya 2011 és 2014 között Magyarországon 2,03 és 2,20 százalék között,
Csehországban 1,01 százalék és 1,08 százalék között ingadozott. Ausztriában ugyanez
az arány 2011-rõl 2012-re 1,65 százalékról 1,74 százalékra nõtt, 2013-ban nem
változott (F2.6.ábra).

Az értékek alakulását befolyásolhatja a kormányzati kiadási stratégia és kormányzati
kiadások szintjének alakulása, a GDP változása, valamint a háztartások rendelkezésre
álló jövedelmeinek alakulása.
Limitációk
A felhasznált adatok forrása a Nemzeti egészségügyi számlák (NESZ) rendszere. A
NESZ összeállítása nagyobbrészt a költségvetés különbözõ beszámolóin alapszik,
ezért az adatok pontosnak tekinthetõek. A NESZ táblarendszere az 1338/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos
kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról
szóló, a Bizottság 2015/359 rendelete (2015. március 4.) szerint készül. A NESZ
pontos tartalmát a WHO-OECD-Eurostat Módszertani Kézikönyve határozza meg
(OECD, Eurostat, WHO, 2011). Az egyéb adatforrások a kiadások mintegy 30 százalékát
alkotják, melyek esetében (HKÉF, OSAP-adatgyûjtések) az adott adatgyûjtés pontossága
tekinthetõ mérvadónak.
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Befolyásoló tényezõk

Igazságosság
Igazságosság szempontjából érdemes figyelembe venni, hogy az állami finanszírozás
csökkenõ tendenciája bizonyos, a háztartásokat egyébként is jelentõs mértékben terhelõ
egészségügyi kiadáscsoportok terén, mint például a gyógyszerkiadások, az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkezõ népesség számára jóléti veszteséghez vezethet. 2014-ben
az összes háztartási kiadás 5,51 százalékát fordították közvetlen egészségügyi kiadásokra.
A háztartások 21,58 százaléka jelentett katasztrofális, az átlagos kiadások 40 százalékát
meghaladó egészségügyi kiadást. Ez 2,9 százalékban elszegényítõ, 10,18 százalékban
pedig továbbszegényítõ kiadást takart. A katasztrofális kiadásokat szenvedõ háztartások
részaránya Nyugat-Dunántúlon volt a legkisebb (16,87 százalék), Észak-Alföldön
pedig a legnagyobb (28,93 százalék) (V1-2. indikátorok).

Megbeszélés
Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje nemzetközi
összehasonlításban is alacsonynak mondható: az OECD adatbázisában szereplõ 24
európai ország közül Magyarország a 19. helyen áll. 2011-2014 között az egészségügyi
kiadások GDP-n belüli aránya csökkent. Ezen belül az állami kiadások GDP-hez mért
aránya szintén igen alacsonynak mondható. A kiadásokat a szolgáltatás jellege szerint
vizsgálva, míg a gyógyító és rehabilitációs ellátások súlya az összes kiadáson belül
enyhén növekedett 2011 és 2014 között, a gyógyszerekre költött kiadások aránya
csökkent.

Felhasznált irodalom

2. Központi Statisztikai Hivatal – Stadat (3.1.2. tábla) A bruttó hazai termék
(GDP) értéke forintban, euróban, dollárban, PPS-ben (1995–)
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt015.html
3. OECD, Health expenditure and financing tábla
http://stats.oecd.org/index.aspx Letöltve: 2016. 07. 07.
4. OECD, Eurostat, WHO 2011. A System of Health Accounts, OECD Publishing.
DOI: 10.1787/9789264116016-en
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1. Központi Statisztikai Hivatal – Stadat (2.5.1 tábla)
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html
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Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása, F3
Összefoglaló
Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban E. Alap) bevételei a vizsgált 2013. és
2015. év közötti idõszakon belül nominálisan 4,2 százalékkal, reálértéken számolva
4,4 százalékkal növekedtek. Az E. Alap bevételeinek több mint 80 százalékát a biztosítotti,
a munkáltatói és a központi költségvetési hozzájárulások képezték, ezért az elemzés
ezekre a tételekre fókuszál.
Az E. Alap bevételi szerkezetének átalakulására jellemzõ, az 1990-es évek közepe
óta megfigyelhetõ trendek - (1) átalakult a tehermegosztás a munkáltatók és a
munkavállalók között, az utóbbiak terhére, (2) dominánssá váltak az adóbevételek a vizsgált idõszakban is folytatódtak. (Szigeti, Evetovits, 2011) A biztosítotti
egészségbiztosítási járulékok E. Alap bevételein belüli aránya növekedett (2013: 31,6
százalék; 2015: 33,9 százalék). Ehhez hozzájárult, hogy a biztosítotti egészségbiztosítási
járulék mértéke 2012-ben hat százalékról hét százalékra módosult. Az adóbevételek
aránya is növekedett az E. Alap bevételei között, mert 2012-tõl a munkáltatói járulék
átalakult adóvá, ekkor került bevezetésre a szociális adó, amelynek E. Alapot megilletõ
részének arányáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. 2013-ban az E.
Alap nem részesült a szociális adóból, míg 2015-ben annak 14,5 százalékát megkapta.
A központi költségvetési hozzájárulások bevételen belüli aránya csökkent, 2013-ban
elérte az 52,3 százalékot, ugyanakkor 2015-ben már csak a bevételek 29,3 százalékát
tette ki.

Az E. Alap egyenlege javult az idõszakban, köszönhetõen annak, hogy 2013-tól az
E. Alap költségvetését nullszaldósra tervezték.
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Az indikátorban szereplõ három fõbb bevételi cím együttes aránya a vizsgált idõszakban
csökkent az E. Alap bevételein belül 84,0 százalékról 81,5 százalékra. A csökkenés
többek közt a 2012-tõl bevezetésre kerülõ és az egyéb bevételek között elszámolt
népegészségügyi termékadónak és baleseti adónak tudható be.

F3.1. ábra: E. Alap bevételi címeinek aránya az összes bevételen belül (2011-2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Az E. Alap bevételi szerkezete a 1990-es évek közepétõl kezdve jelentõsen megváltozott.
Az átalakítás során részint átalakult a tehermegosztás a munkáltatók és a munkavállalók
között - az utóbbiak terhére, másrészt dominánssá váltak az adóbevételek az Alap
bevételeiben (Szigeti, Evetovits, 2011). Ez az átalakulás a vizsgált idõszakban is
folytatódott, azzal együtt, hogy az ágazati különadók bevezetésével (pl. 2011. évi
CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról) az egészségbiztosítás ún. címkézett
különforrásokhoz jutott.
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(A központi költségvetési hozzájárulások adatai a 2012. évben tartalmazzák a rokkantsági, rehabilitációs
ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszközt. Ez a jogcím ténylegesen csak 2013-tól minõsül a központi
költségvetéstõl kapott bevételnek (arány 9,1 százalék). 2012-ben a munkáltatói járulékok megszüntetéséhez,
illetve Alapok közötti megosztásához kötõdik (átmeneti idõszak).)

F3.2. ábra: E. Alap bevételi címeinek tényleges összege, milliárd Ft (2011-2015)

F3.3. ábra: Munkáltatói járulékból az egészségbiztosítást illetõ rész (2011-2015)
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A biztosítotti egészségbiztosítási járulékok E. Alap bevételein belüli aránya csekély
mértékben növekedett (2013: 31,6 százalék; 2015: 33,9 százalék). Ennek oka lehet
egyrészt, hogy a biztosított által fizetendõ egészségbiztosítási járulék mértéke 2012ben hat százalékról hét százalékra módosult, másrészt pedig az, hogy a foglalkoztatottak
száma – a 2008-as válság hatására korábban tapasztalt csökkenés után - is jelentõsen
emelkedett (F3.1.ábra).

A munkáltató által fizetett bevételek arányának változása hektikusnak nevezhetõ, a
vizsgált idõszakban 0,1 és 18 százalék között mozgott. A munkáltatói járulék E.
Alapot megilletõ részét 2011 elõtt többször csökkentették már jelentõsen. 2011-ben
a mértéke két százalék volt. Az ebbõl származó bevétel az Alap bevételeinek 10,9
százalékát adta. 2012-ben az ún. szociális hozzájárulási adó (továbbiakban: szocho)
bevezetésével a korábban még járulékként fizetett munkáltatói járulék elveszítette
járulék-, és ezáltal jogeredeztetõ jellegét. A szocho E. Alapot megilletõ részének
arányáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, ezáltal a mértékérõl évente
születik döntés. Az E. Alapnak jutó összegek kilengésére jellemzõ, hogy míg 2013ban az E. Alap egyáltalán nem részesült a szociális hozzájárulási adóból, addig
2015-ben a 14,5 százalékot is megkapta (F3.3.ábra).

A központi költségvetési hozzájárulások bevételen belüli aránya az idõszak elején
volt a legmagasabb, 2013-ban elérte az 52,3 százalékot, 2015-ben ugyanakkor már
csak a bevételek 29,3 százalékát adták. Az átadott összegek 2015-ben nominális
értéken is jelentõsen csökkentek. A központi költségvetés az úgynevezett nemzeti
kockázatközösség keretében havonta meghatározott összegû egészségügyi szolgáltatási
járulékot fizetett – járulék címen átvett pénzeszköz formájában – a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 26. § (5) bekezdésében meghatározott
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F3.4. ábra: Nemzeti kockázatközösség keretében egészségügyi szolgáltatási
járulékként egy fõre havonta átadott pénzeszköz és a biztosítotti egészségbiztosítási
járulék egy fõre jutó havi átlagos összege Ft-ban (2011-2015)

személyek után (pl.: nyugdíjasok, GYES-GYED-ben részesülõk, fogvatartottak, szociálisan
rászorulók stb.). Ennek havi összege 2013 óta nem változott, 5 790 Ft, amely összegnél
2011-ben jóval magasabb volt (9 300 Ft). A biztosítottak egy fõre jutó havi átlagos
járulékbefizetése (számított érték) a vizsgált idõszakon belül több mint a kétszerese
volt a fenti 5 790 értéknek (F3.4.ábra).
Az indikátorban szereplõ három fõbb bevételi cím együttes aránya az E. Alap bevételén
belül 84,0 százalékról 81,5 százalékra csökkent. A csökkenés többek között a 2012tõl bevezetésre kerülõ és az egyéb bevételek között elszámolt – címkézett népegészségügyi termékadónak és baleseti adónak tudható be.
Limitációk
A bevételi struktúra gyakori változása a hosszú távú idõsoros elemzést megnehezíti.

Megbeszélés

Továbbá a nemzeti kockázatközösség keretében az igénybevevõk jelentõs részének,
így pl. a kismamák, nyugdíjasok ellátásának fedezetére átadott költségvetési
hozzájárulások szintje messze alatta marad az érintett csoportokra fordított biztosítói
kiadásnak (ld. GY5. Egy fõre jutó természetbeni közfinanszírozott kiadás indikátor).

Felhasznált irodalom
1. Szigeti Sz, Evetovits T. Az Egészségbiztosítási Alap bevételi szerkezete.
Egészségügyi Gazdasági Szemle. 2011; 49(4):6-13.
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Az Egészségbiztosítási Alap bevételei a vizsgált 2013. és 2015. év közötti idõszakon
belül nominálisan 4,2 százalékkal, reálértéken számolva 4,4 százalékkal növekedtek.
Az E. Alap bevételeinek több mint 80 százalékát a biztosítotti, a munkáltatói és a
központi költségvetési hozzájárulások képezték. A társadalombiztosítási rendszerek
jellemzõen a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékokból szedik bevételeik jelentõs
részét. Bár a biztosítotti egészségbiztosítási járulékok E. Alap bevételein belüli aránya
csekély mértékben növekedett (2013: 31,6 százalék; 2015: 33,9 százalék), a központi
költségvetési források csökkenése (52,3 százalékról 29,3 százalékra) ellenére az E.
Alap bevételeinek jelentõs része továbbra is állami forrásokból ered. Az E. Alap
2013-ban egyáltalán nem részesült a szociális hozzájárulási adóból, de 2015-ben a
szocho aránya a 14,5 százalékot is meghaladta.
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Gyógyszerár-támogatási kiadások, F4
Összefoglaló
Az elemzés a járóbeteg-gyógyszerellátás (vényköteles, patikai gyógyszerek) körét
öleli fel, és nem foglalkozik a kórházakban felhasznált - a HBCs keretében, valamint
a tételes elszámolású gyógyszerek körében finanszírozott gyógyszerek forgalmával.
2011-ben a gyógyszerár-támogatásra fordított kiadások – a Széll Kálmán terv
intézkedéseit megelõzõen – 364,0 milliárd forintot tettek ki, ami nemzetközi
összehasonlításban magasnak volt mondható a teljes egészségügyi kiadások arányában,
ez a kiadás a kormányzati intézkedések hatására 2013-ra 282,9 milliárd forintra
csökkent, majd ettõl kezdve lassú emelkedésnek indult, és 2015-re 310,8 milliárd
forintot ért el.
Lakosságszám alapján az egy fõre jutó támogatási kiadások átlagos értéke 36 818
forintról (2011), 28 816 forintra csökkent (2013), majd 32 036 forintra nõtt (2015).
A 2015-ös évet vizsgálva az egy fõre jutó érték vonatkozásában, a legmagasabb
kiadás a Bács-Kiskun megyei nõk körében (38 054 forint) adódott, míg legalacsonyabb
a Pest megyei férfiak esetében (27 228 forint) volt.
A nemek összehasonlításában ugyan összességében 17-22 százalékkal magasabb a
nõkre fordított támogatási összeg, azonban tekintettel arra, hogy mintegy 10 százalékkal
magasabb a lélekszámuk, valamint eltérõ korösszetételük további 20 százalékos többletet
indokolna, így korkiigazítás mellett egy fõre vetítve jelentõsen alacsonyabb az egy nõi
lakosra vetített támogatás összege egy férfi lakosénál.

Az elmúlt évek kiadásainak alakulását döntõen a 2011 során a Széll Kálmán terv
keretében bevezetett intézkedések befolyásolták. Kisebb részben mutatkozik meg az
új gyógyszerek befogadásának hatása, valamint az alkalmazott termékmátrix
összetételének változása.
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Korcsoportos bontásban vizsgálva, a legtöbbet 2015-ben a 74-79 év közöttiekre
költött a biztosító, lakosonként átlagosan 81 325 forintot.

F4.1. ábra: Gyógyszerár-támogatás kiadásai teljes lakosságra és nem szerinti
bontásban (2011-2015, millió Ft)

F4.1. táblázat: Gyógyszerár-támogatás kiadásai régió szerint (2015, milliárd Ft)
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F4.1. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerár-támogatás értéke megyénként, férfiak, Ft
(2015)
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F4.2. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerár-támogatás értéke megyénként, nõk, Ft
(2015)
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F4.3. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerár-támogatás értéke megyénként összesen,
Ft (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
A mutató a járóbeteg-ellátás keretében alkalmazott gyógyszerekre kifizetett TB támogatás
alakulását vizsgálja a 2011-2015 közötti idõszakban.
2011-ben a gyógyszerár-támogatásra fordított kiadások – a Széll Kálmán terv
intézkedéseit megelõzõen – 364,0 milliárd forintot tettek ki, mely nemzetközi
összehasonlításban magasnak volt mondható a teljes egészségügyi kiadásokat tekintve.
Ez a kiadás a kormányzati intézkedések hatására 2013-ra 282,9 milliárd forintra
csökkent, majd ettõl kezdve lassú emelkedésnek indult, és 2015-re 310,8 milliárd
forintot ért el (F4.1 ábra).
Az intézkedések közül a generikus program bevezetése volt a legjelentõsebb, amit az
elemzés több ponton is alátámaszt.
2015-re Magyarországon az egészségügyi rendszer fejlõdésének köszönhetõen a
betegek hozzáférése a gyógyszerekhez az ország egész területén kiegyenlítõdött, így
a patikai forgalom megoszlása a megyék és régiók között egyenlõnek mondható a
lakosságszám alapján egy fõre vetített költségek tekintetében (F4.2. táblázat).

Területi bontásban vizsgálva az egy fõre vetített gyógyszerár-támogatás Dél-Dunántúlon
a legmagasabb (35 538 forint), és Közép-Magyarországon a legalacsonyabb (30 118
forint). A 2015-ös évet vizsgálva az egy fõre jutó érték vonatkozásában, a legmagasabb
összegû támogatás kiáramlás a Bács-Kiskun megyei nõk körében (38 054 forint)
adódott, míg legalacsonyabb a Pest megyei férfiak esetén (27 228 forint) volt.
További bontások
A korcsoportok vizsgálata során szem elõtt kell tartani, hogy az egyes életkorokban
jelentõsen különbözõ gyógyszerekre van igény, ami érdemben befolyásolja a költségeket
is.
Az egy fõre esõ legmagasabb TB támogatás a 70-74 év közötti korcsoportban jelentkezik,
ami gyakorlatilag megegyezik a 75-79 év közötti korosztály támogatásával. Az itt
kifizetett támogatás mintegy kétszerese az 50-54 év közöttiek részére kifizetett
támogatásnak. Ezt követõen azonban feltételezhetjük, hogy aki megéri a 80 éves kort,
annak kevesebb gyógyszerre van szüksége, mivel itt ismét csökkennek a kiadások
(F4.2. ábra).
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F4.2. táblázat: Gyógyszerár-támogatás kiadásai régió szerinti bontásban, lakosságszám
alapján, egy fõre vetítve (2015, Ft)

F4.2. ábra: Egy fõre esõ gyógyszerár-támogatás, idõsor korcsoport szerinti bontásban
(2011-2015, Ft)

Ha az egy fõre esõ kiadások korcsoportos bontását idõsorosan megnézzük, azt látjuk,
hogy 2011 után a legnagyobb csökkenés a 60 év feletti korcsoportokban jelentkezett.
Ha feltételezzük, hogy a 60 év feletti betegek inkább a népbetegségek kezelésére
szolgáló, nagyrészt generikus készítményeket használják, megállapítható, hogy a
2011-ben bevezetett intézkedéscsomag legjelentõsebb hatása a generikus gyógyszerek
forgalmán tapasztalható (F4.2. ábra).

F4.3. ábra: Egy fõre esõ gyógyszerár-támogatás korcsoportok szerinti bontásban:
Országos átlag és a különbözõ korcsoportok szélsõértékeit generáló megyék
(2015, Ft)
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Az egyenlõ hozzáférés vizsgálata során szükséges áttekinteni, hogy hogyan alakul az
egyes korcsoportokban kifizetett támogatás megyénként, hol van jelentõs eltérés az
országos átlaghoz képest (F4.1. térkép).

Kiegészítõ szempontok
A gyógyszerár-támogatás kiadásainak elemzése során segédindikátorként a terápiás
csoportok szerinti bontást használtuk.
Az elmúlt években az egészségbiztosító a legtöbb támogatást (zömében népbetegségek
kezelésére szolgáló) szív-érrendszeri gyógyszerekre, az onkológiában, hematológiában
alkalmazott gyógyszerekre, a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszereire (döntõen diabétesz
kezelése) és a neurológiai-pszichiátriai készítményekre fizette ki. Ezen készítményekre
fordított összegek tették ki a támogatás 70 százalékát évrõl-évre.
A generikus program eredményeképp a legnagyobb forgalmú gyógyszerkörben a
kifizetett TB támogatás jelentõsen csökkent, annak ellenére, hogy a betegek ellenérzése
a generikus gyógyszerekkel szemben nem mérséklõdött érdemben, így nem is tudták
kihasználni az esetleges gyógyszerváltásokkal elérhetõ térítésidíj-megtakarítási lehetõség
egészét, ehhez ugyanis hatóanyag azonos azonban sok esetben az eddigitõl eltérõ
gyógyszerre kellett volna átállniuk, mely egyéb tulajdonságaiban különbözhetett az
általuk megszokottól. A betegek ragaszkodása a korábban szedett gyógyszereikhez
még olyan szélsõséges esetekben is megfigyelhetõ volt, ahol az originális készítmény
elveszítette a TB támogatását a fixesítés eredményeképpen, azonban a betegek még
teljes áron is ragaszkodnak megszokott gyógyszereikhez (pl.: metformin, acetilszalicilsav).
Az országos átlagtól való eltérések vizsgálata során – F4.3. ábra eredményei alapján
- megkerestük azokat a terápiás csoportokat, ahol a kiadások magasabbak voltak az
adott korcsoportban, mint a többi megyében.

Csongrád megyében a 0-4 év közötti korosztálynál az eltérést a megnövekedett
tápszerforgalom adta. Ennek oka az lehet, hogy itt az orvosok inkább felírtak
támogatással tápszereket az újszülöttek részére, míg más megyékben a szülõk inkább
nem támogatott tápszereket vettek a gyermekeiknek.
Baranya megyében az egy fõre esõ kiadások a 35 év feletti korosztályok esetében
folyamatosan magasabbak az országos átlagnál, azonban kiugró eltérés tapasztalható
a 74-79 év közötti korcsoportban. Itt már nem azonosítható be egyetlen terápiás
csoport sem ennek okaként, magasabb kiadás található a diabétesz és társbetegségei
(fõként a neuropátia) kezelésre szolgáló gyógyszerek támogatása terén, valamint
egyes szívgyógyszereknél is.
A BNO-kódok alapján végzett elemzések kevésbé differenciált eredményt adtak, mint
a terápiás csoportok alapján végzett vizsgálatok, így ezek eredménye nem kerül
bemutatásra.
882

Hatékonyság, fenntarthatóság

A legnagyobb eltérés Gyõr–Moson–Sopron megyében a 15-17 év közötti korosztálynál
volt tapasztalható, ami jellemzõen nem gyógyszerfogyasztó korosztály. Ebben az
esetben a terápiás csoportok elemzésénél kiemelkedõ forgalom volt megfigyelhetõ a
növekedési hormon-készítményeknél.

Befolyásoló tényezõk
A TB támogatások alakulását jelentõsen befolyásolják a jogszabályváltozások, melyek
meghatározzák az elérhetõ gyógyszerkört, valamint a különbözõ kormányzati
programok (pl. Széll Kálmán terv), melyek hatással vannak a gyógyszerek TB
támogatására és térítési díjára. Fontos szempont még a betegek fizetõképessége is.
Limitációk
Az elemzés során kizárólag a járóbeteg-ellátás keretében, vényre felírt, patikában
kiváltott gyógyszerkört vizsgáltuk. Az elemzés nem terjed ki a C jogcímen elszámolt,
ún. különkeretes gyógyszerekre (hemofília-, hepatitis- kezelés). Nem része az elemzésnek
a kórházakban alkalmazott ún. tételes elszámolású gyógyszerkör sem. Ezzel azért
fontos számolni, mivel az itt használt nagyértékû gyógyszerek jelentõsen
megváltoztathatják a támogatás eloszlását az egyes korcsoportokban, és feltételezhetõ,
hogy a nagy forgalmú, magas progresszivitási szintû intézménnyel rendelkezõ megyékben
a támogatáskiáramlás növekedhetne emiatt.

Igazságosság
A TB támogatások értékét tekintve nominálisan többet költünk a nõkre, mint a férfiakra
(F4.1.ábra). Azonban, ha figyelembe vesszük a népesség nemek szerinti összetételét
– nõi populáció meghaladja a férfit –, akkor a férfiak és nõk közötti különbség egy
része kiegyenlítõdik. Ha a férfi-nõ arányokat korcsoportok szerint vizsgáljuk, akkor
egy azonos korú férfire többet költünk, mint egy azonos korú nõre, ami igazságossági
kérdést vethet fel. Ezt árnyalhatja, hogy a férfiakhoz képest a nõk várható élettartama
magasabb, és relatíve kevesebb az egészségesen várható életéveik aránya, vagyis a
nõkre hosszabb ideig, ezáltal összességében valószínûleg többet költünk, mint a férfiakra.

Elemzésünkben a vényköteles gyógyszerek ártámogatására fordított kiadásokat vizsgáltuk
a 2011-2015 közötti idõszakban. A gyógyszerár-támogatásra fordított kiadások 2011rõl 2013-ra jelentõsen csökkentek, aminek elsõdleges oka a 2011-ben bevezetett
fokozott generikus program volt.
A támogatások megyei, korcsoportos elemzése során három kiugró pontot azonosítottunk,
a Gyõr-Moson-Sopron megyei 15-17 év közötti korosztályt, a Csongrád megyei 04 év közötti korosztályt és a Baranya megyei 35 év feletti korosztályokat.
A támogatások nemek szerinti megoszlása alapján igazságossági kérdések vetõdhetnek
fel. Bár a társadalom nemek szerinti összetétele a férfiak és nõk közötti
támogatáskülönbség egy jelentõs részét megmagyarázza, felvet néhány
továbbgondolásra érdemes szempontot. Adott életkorban vizsgálva egy azonos korú
férfire többet költünk, mint egy azonos korú nõre. Ugyanakkor a férfiakhoz képest a
nõk várható élettartama magasabb, és relatíve kevesebb az egészségesen várható
életéveik aránya, vagyis a nõkre hosszabb ideig, ezáltal összességében valószínûleg
többet költünk, mint a férfiakra.
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Megbeszélés
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Az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak
alakulása, F5
Összefoglaló
A mutató a járó- és fekvõbeteg-ellátásra terjed ki, adatai az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ által az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program keretében a Központi
Statisztikai Hivatal számára gyûjtött adatokon nyugszik.
A beruházási és felújítási kiadások mértéke 2011 és 2014 között jelentõs mértékben
emelkedett. Az elsõ évben 39,7 milliárd forintot takart, míg 2014-ben 22,6 milliárd
forintot emelkedve az elõzõ évhez képest, 65,3 milliárd forintra bõvült.
A változások elsõdleges mozgatórugója az európai uniós források emelkedése volt,
melyek 2011-ben az összes forrás 51,9 százalékát tették ki 20,6 milliárd forinttal, míg
2014-re 76,8 százalékot foglaltak magukban 50,2 milliárd forint kiadást fedezve.
Ezzel párhuzamosan a központi kormányzat és az önkormányzatok forrásai jelentõsen
visszaestek, míg az egészségügyi intézmények által biztosított források – a 2013-as
év kiugróan alacsony értékeitõl eltekintve – jellemzõen szinten maradtak.
A vizsgált kiadásokból több mint négyötöd rész új beruházásokra került elköltésre,
míg felújításokra évente 12-18 százalék jutott. A beruházások és felújítások célja
szempontjából az épületekre fordított kiadások aránya 65-70 százalékot tett ki, az
eszközpark bõvítésének költségei 30-35 százaléknak feleltek meg.

A beruházási és felújítási kiadások szintjére jelentõs hatást gyakorolhatott az Európai
Unió hétéves költségvetési ciklusának elõrehaladta, valamint a korábbi idõszak
beruházásai.
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A beruházások és felújítások nagy része a megyei jogú városokra (beruházások
47,79 százaléka) és Budapestre (a beruházások 12,62 százaléka) összpontosul, a
beruházásokra és felújításokra költött források eloszlása regionális és megyei szinten
sem kiegyenlített, más-más megyékben költünk többet beruházásra vagy felújításra,
valamint eszközökre vagy építésre.

F5.1. ábra: Beruházások és felújítások változása összesen, valamint a beszerzés tárgya
szerinti bontásban (2011-2014, milliárd forint)
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F5.1. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások régiónként és az összes kiadás
arányában (2014, millió forint)
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F5.1.térkép: Beruházások összértéke megyék szerint (2014, millió forint)

Elemzés
Általános áttekintés

Az épületek felújítására jóval szerényebb összeg került kifizetésre, 2011-ben kevesebb
mint 6 milliárd forint, 2012-ben kevesebb mint 5 milliárd forint, majd a következõ két
évben 7,5 milliárd forint, illetve 10,6 milliárd forint. A gép-mûszerek felújítására
költött kiadások alacsonyak voltak, hiszen a vizsgált idõszakban minden évben 0,3
milliárd forint alatt maradtak (F5.1.ábra).
A területi szintû bontásoknál minden esetben az Országos Mentõszolgálat és az Országos
Vérellátó Szolgálat által elköltött összegeket külön vesszük figyelembe, tekintve, hogy
a beruházások és felújítások kiszámlázott helye Budapest, de ezek a beruházások az
egész országban felhasználásra kerülnek, így ha Budapesthez vennénk, a fõváros
beruházásai aránytalanul nagynak tûnnének. 2014-ben a beruházásokra és felújításokra
költött összegekbõl legnagyobb arányban Közép-Dunántúl (22,4 százalékban, 12,9
milliárd forint értékben), valamint Közép-Magyarország részesült (15,4 százalékban,
8,9 milliárd forint értékben). A beruházási források legkisebb hányadát (11 százalékát,
mintegy 6,3 milliárd forintot) Észak-Alföld kapta (F5.1. táblázat).
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2011 és 2014 között az összes beruházási és felújítási kiadás 39,7 milliárd forintról
65,3 milliárd forintra nõtt. Az összes kiadáson belül a források legnagyobb hányadát
az építés-beruházásra fordítottuk, ezek 2011 és 2014 között 21,9 milliárd forintról
31,8 milliárd forintra nõttek, egyedül 2013-ban volt visszaesés 18,7 milliárd forintra.
Az új épületek építését követik a gép-mûszer beruházások, amelyek stabilan növekvõ
tendenciát mutatnak: 2011-rõl 2014-re 11,7 milliárd forintról 22,7 milliárd forintra
nõtt a beruházások értéke (F5.1.ábra).

F5.2. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások településtípusok szerint (mrd forint) és
az összes kiadás arányában (2014, százalék)

Az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ)
beruházási és felújítási kiadásait különvéve 2014-ben a beruházások és felújítások
47,79 százaléka (31,2 milliárd forint) megyei jogú városokban került elköltésre, továbbá
ezen összegek 25,87 százaléka (16,9 milliárd forint) egyéb városokban lett elköltve.
A fõvárosban összesen a beruházások és felújítások költségeinek 12,62 százalékát
(8,23 milliárd forint) költötték el. A községekben volt a legkisebb az arány, az összes
költség csupán 2,55 százalékát (1,6 milliárd forint) fordították kis településeken történõ
beruházásokra és felújításokra (F5.2. táblázat és F5.2.ábra).
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F5.2. ábra Egy fõre jutó beruházás és felújítási kiadás mértéke településtípus szerint
vizsgálva (ezer forint)
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A lakosságszám szerinti egy fõre esõ beruházást vizsgálva, a 2011-2014-es idõszakban
kiemelkedik a megyei jogú városokban elköltött összegek aránya. A megyei jogú
városokban 2011 és 2014 között az egy fõre jutó kiadás 6,01 ezer forintról 15,73
ezer forintra nõtt - bár 2012 és 2013 közt minimális mértékben csökkent. A fõvárosban
elköltött, beruházásra és felújításra fordított forrás egy fõre jutó értéke 2011-2013
között 6,87 ezer forintról 2,73 ezer forintra csökkent, majd 2014-ben 4,72 ezer
forintra nõtt. A többi városban költött kiadás egy fõre vetítve végig az országos átlag
értéke alatt volt, 2011-rõl 2012-re 4,11 ezer forintról 2,56 ezer forintra csökkent,
majd 2014-ig 5,24 ezer forintra nõtt. A fõvárosban beruházásra és felújításra fordított
forrás 2011-2013 között 0,39 ezer forint és 4,18 ezer forint között ingadozott az egy
fõre jutó összeg, ezzel elmaradva a többi városszintû településtõl. A községekben
elköltött átlagos egy fõre jutó összegek 0,24 ezer és 0,57 ezer forint között ingadoztak.
2011 és 2014 között az OMSZ és OVSZ költései országos szinten vizsgálva az egy
fõre jutó 0,07 ezer forintról 0,83 ezer forintra nõttek, bár idõközben a 2012-es 0,25
ezer forintról 2013-ra 0,19 ezer forintra csökkentek.
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F5.3. ábra: Egy fõre jutó beruházási és felújítási kiadás mértéke településtípus szerint
vizsgálva (ezer forint)
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Megyei szinten is jól megjelenik a 2014-ben mért, beruházásokra és felújításokra
költött összegek egyenlõtlen eloszlása (F5.3-4. táblázat). A teljes beruházásra és
felújításra fordított összeg közel 13 százalékát, 8,2 milliárd forint értékben, Budapesten
költötték el. A fõvárost követi Fejér megye, ahol a források 11 százaléka került kiadásra,
7,1 milliárd forint értékben. Az építési beruházások legnagyobb arányban (10 százalék),
3 milliárd forint értékben Fejér megyében történtek. A gép-mûszer beruházásokra
legnagyobb arányban 4,58 milliárd forint értékben (20 százalék) Budapesten került
sor. A felújítások a legnagyobb arányban szintén Budapesten történtek, a források 25
százaléka (épületek) és 49 százaléka (gép-mûszerek) itt került elköltésre, 2,6 és 0,14
milliárd forint értékben.
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F5.3. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások megyénként (2014, milliárd forint)
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További bontások
A források megoszlása tekintetében az integrált járóbeteg és fekvõbeteg intézményekben
a beruházások és felújítások legnagyobb része uniós forrásokból 40,9 milliárd forint
értékben (76,76 százalék) és önerõbõl 9 milliárd forint értékben (16,9 százalék)
történt (F5.5. táblázat). Az önálló járóbeteg-ellátások és a fentiekbe nem besorolható
intézmények beruházásairól források szerint bontva nem áll rendelkezésre adat.
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F5.4. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások megyénként az összes beruházási
kiadás százalékos értékének arányában (2014, százalék)

F5.5. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások az integrált járóbeteg- és fekvõbetegellátásban, források szerint (2014)

A vizsgált idõszakban a beruházás és felújítások költségei tekintetében jól láthatóan
túlsúlyban vannak az uniós források, melyek aránya 2011 és 2014 között 51,9 százalékról
76,8 százalékra nõtt, mindeközben az intézményi források részaránya 27,5 százalékról
16,9 százalékra csökkent. A központi kormányzati források aránya 14,9 százalék és
4,52 százalék között, az önkormányzati források aránya 5,8 százalék és 1,8 százalék
között ingadozott (F5.4.ábra).
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F5.4.ábra: Beruházási és felújítási kiadások az integrált járóbeteg- és fekvõbetegellátásban, források szerint (2014)
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A beruházások legnagyobb része, 50 milliárd forint (77,1 százalék) az integrált
fekvõbeteg-ellátásban történt. Az integrált és önálló járóbeteg-ellátásban történõ
beruházások az összes beruházás költségének 10 százalékát tették ki, értékük: 2,99
milliárd forint (4,6 százalék) integrált járóbeteg-ellátás esetében, 3,5 milliárd forint
(5,4 százalék) önálló járóbeteg-ellátás esetében. Az eddigi kategóriákba nem besorolható
ellátásokba való beruházás az összes beruházás 12 százalékát adta, 8 milliárd forint
értékben (F5.6. táblázat).
F5.6. táblázat: Beruházások és felújítások összege és aránya funkciók szerint

Befolyásoló tényezõk
Az érték alakulását befolyásolhatja az adott idõszakban rendelkezésre álló beruházásokra
és fejlesztésekre fordítható költségvetési és pályázati források alakulása. A felújítások
összegeit az adott épületek vagy eszközök eredeti beruházásának és becsült elévülésének
kontextusában is érdemes lenne vizsgálni, hiszen minden beruházás potenciálisan
magában hordozza az adott épület vagy eszköz állagromlásával járó felújítási költséget,
tehát a beruházási és felújítási kiadások nem függetlenek. Ehhez viszont részletesebb
adatokra lenne szükség.

A fenti adatok a szolgáltató intézmények által kitöltött OSAP kérdõív adatai alapján
számítódnak, amely kötelezõ, de egyénileg kitöltött, aggregált adatjelentésen alapul,
ahol nem lehet kizárni a hibás vagy hiányos adatszolgáltatást. Publikusan elérhetõek
az egyedi adatszolgáltatók adatai, melyek legfeljebb szúrópróba szerinti ellenõrzésen
estek át. Az adatellenõrzés fõ szempontja a beérkezõ adatok számszaki-logikai
ellenõrzése. Azonban sok esetben még a viszonylag nagy beruházásokat végzõ
intézmények sem töltötték ki a kérdõívet, így a beruházásokkal kapcsolatos területi
eloszlás jócskán torzulhatott.

Igazságosság
A beruházási források eloszlásának területi egyenlõtlenségei, ezen belül a
megyeközpontokba és a fõvárosba való koncentrálódás, igazságossági kérdéseket
vetnek fel.
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Limitációk

Megbeszélés
Az egészségüggyel kapcsolatos beruházásokra és felújításokra költött összegekbõl
nagyobb részt fordítottak beruházásokra a felújításokkal szemben, és inkább épületekre,
mint eszközpark-bõvítésre vagy pótlására. A beruházások és felújítások legnagyobb
részére az integrált járóbeteg- és fekvõbeteg-ellátásban került sor. A beruházások és
felújítások nagy része a megyei jogú városokra összpontosul, de a költések jelentõs
kedvezményezettje a fõváros. A beruházásokra és felújításokra fordított összegekbõl
legmagasabb arányban Közép-Magyarország, legalacsonyabb arányban ÉszakAlföld részesült. A beruházásokra fordított források eloszlása megyei szinten nem
kiegyenlített. Kiemelkedõ arányban kapott forrásokat Fejér megye és Budapest.

Felhasznált irodalom
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1. OSAP 1576 Beruházás-statisztika – Jelentés az egészségügyi ellátás
beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról – Állami Egészségügyi Ellátó
Központ, Beruházási statisztika
http://www.aeek.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/
modszertani_tamogatas/statisztikai_adatok/03_beruhazasi_statisztika
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Az egészségügyi forrásteremtés szerkezete, F6
Összefoglaló
A magyar egészségügyi kiadások összértéke 2014-ben 2 307 milliárd forint volt,
mely egy fõre vetítve 234 ezer forintnak felel meg. A kormányzati alrendszerekbõl
2014-ben a források 67,5 százaléka származott. A háztartások közvetlen egészségügyi
kiadásai az összes ráfordítás 28,38 százalékát, az önkéntes egészségügy-finanszírozási
alrendszerek a kiadások 4,56 százalékát fedezték. Ez GDP arányosan kifejezve a
kormányzati alrendszer esetében a GDP 4,8 százalékának, a háztartásoktól származó
forrásoknál 2,0 százaléknak, míg az önkéntes egészségügyi finanszírozás 0,3 százaléknak
feleltethetõ meg.
Nemzetközi összehasonlításban a kormányzati kiadásoknak mind a GDP arányos
szintje, mind az aránya kifejezetten alacsonynak tekinthetõ. A kormányzati források
aránya Ausztriában – magasabb GDP arányos kiadás mellett – hasonlóan alakul,
azonban Csehországban, és az OECD adatbázisában szereplõ további 21 országból
17-ban 2015-ben magasabb a magyar értéknél.
Az egészségügy aggregált forrásszerkezetétõl az egyes szolgáltatások finanszírozásában
a források részaránya számottevõen eltér. A gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg
illetve egynapos ellátásban az állami források részaránya megközelíti a 90 százalékot,
míg a gyógyszerek finanszírozásában 2012 után a magánforrások túlsúlyba kerültek
az államihoz képest.
Funkciók szerint a kiadások legnagyobb részét a gyógyszerek teszik ki, ezt követi a
gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és az egynapos ellátás finanszírozása. A
gyógyszerekre fordított összegek csökkenõ, míg a fekvõbeteg-ellátásra költött összegek
növekvõ tendenciát mutatnak. A járóbeteg-ellátásra fordított összeg aránya a vizsgált
idõszakban nem változott jelentõs mértékben.
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F6 1. ábra: Egészségügyi kiadások forrása finanszírozási alrendszerek szerint
(2011-2014, százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az egészségügyi kiadások teljes összege 2014-ben 2 307 milliárd forint volt, ez a
GDP 7,17 százalékának felel meg. Az egy fõre jutó egészségügyi kiadás 234 ezer
forint volt. Magyarországon az egészségügyi kiadások legnagyobb részét a kormányzati
alrendszerek finanszírozzák. A 2011-2014 közötti idõszakban a közkiadások aránya
ingadozó volt, 2011 és 2012 között 66,52 százalékról 65,53 százalékra csökkent,
majd 2014-re 67,05 százalékra nõtt. A háztartások kiadásainak aránya ebben az
idõszakban 28,22-29,37 százalék között ingadozott, míg az önkéntes biztosítás aránya
5,25 százalékról 4,56 százalékra csökkent (F6.1 ábra és táblázat).

A kormányzati forrásokból finanszírozott kiadások legnagyobb részét a gyógyító és
rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátásra költöttük, ez az arány 2014-ben 38,70
százalék volt. További jelentõs tétel a gyógyszerek finanszírozása 20,52 százalékkal,
valamint a járóbeteg-ellátás 18,35 százalékkal (F6.2. ábra).
Az önkéntes egészségbiztosítás által finanszírozott kiadások legnagyobb arányban,
30,10 százalékban a gyógyszerek költségeit fedezték. Jelentõs részarányt képviselt
még a járóbeteg-ellátás 22,03 százalékkal és a prevenció 19,09 százalékkal (F6.2.
ábra).
A háztartások out-of-pocket kiadásai legnagyobb arányban, 48,55 százalékban a
gyógyszerek finanszírozását szolgálták. Jelentõs részarányt képviselt még a járóbetegellátás 35,05 százalékkal, valamint a gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos
ellátások 9,24 százalékkal (F6.2. ábra).
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F6.1. táblázat: Magyarország egészségügyi kiadásainak fõbb jellemzõi (2014)

F6.2. ábra: Az egyes forrásokból fedezett kiadások megoszlása a szolgáltatás jellege
szerint (2014, százalék)

A teljes kiadásszerkezet (lásd F2 indikátor F2.2. ábra) három legnagyobb tételével
(gyógyszerek, gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás, járóbetegellátás) kapcsolatos forráseloszlást külön vizsgáltuk az alábbi ábrák (F6.3-5. ábra)
segítségével.
A gyógyszerek finanszírozásának forrásmegoszlásában a kormányzat részaránya
2011-rõl 2014-re 53,78 százalékról 47,59 százalékra csökkent. A háztartások outof-pocket kifizetéseinek részaránya 2011-rõl 2014-re 42,07 százalékról 47,66 százalékra
nõtt. Tehát a gyógyszerek finanszírozása terén a háztartások out-of-pocket kiadásai
meghaladják a kormányzati alrendszerek részarányát. Az önkéntes egészségügyifinanszírozási alrendszerek által fedezett költségek részaránya nem mutatott nagy
eltérést. 2011 és 2013 között 4,15 százalékról 5,06 százalékra nõtt, majd 2014-re
4,75 százalékra csökkent. A forrásszerkezetben bekövetkezett változás egyes lehetséges
okairól (Széll Kálmán Terv, generikus program, stb.) az F4 gyógyszerár-támogatási
kiadások indikátor elemzése szolgáltathat információt.
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További bontások

F6.3. ábra: Gyógyszerek finanszírozásának forrásszerkezete (2011-2014, százalék)

A gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás finanszírozásának
forrásszerkezetében a legnagyobb részben a kormányzati alrendszerek által fedezett
kiadások voltak jelen, ezek részaránya 2011-rõl 2014-re 88,13 százalékról 89,77
százalékra nõtt (bár 2012 és 2013 között 0,07 százalékpontot csökkent). A háztartások
közvetlen kiadásainak részaránya 2011 és 2013 között 9,01 százalékról 9,27 százalékra
nõtt, 2014-ben 9,07 százalékra csökkent. Az önkéntes egészségügy-finanszírozási
alrendszerek által fedezett kiadások részaránya 2011 és 2014 között 2,88 százalékról
1,15 százalékra csökkent.
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F6.4. ábra: Gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás
finanszírozásának forrásszerkezete (2011-2014, százalék)
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A járóbeteg-ellátás finanszírozásának forrásszerkezetében a kormányzati alrendszerek
által fedezett kiadások részaránya 2011 és 2014 között 50,90 százalék és 53,31
százalék között, a háztartások közvetlen kiadásainak részaránya 42,50 százalék és
44,36 százalék között, az önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek által
fedezett járóbeteg-ellátási kiadások részaránya 4,14 százalék és 4,76 százalék között
ingadozott.
F6.5. ábra: Járóbeteg-ellátás finanszírozásának forrásszerkezete
(2011-2014, százalék)

Nemzetközi összehasonlítás

Az állami kiadások részaránya az egészségüggyel kapcsolatos folyó kiadásokon
belül nemzetközi szinten alacsonynak mondható. A 2014-es év adatai alapján az
OECD adatbázisban szereplõ 24 európai ország közül Magyarország a 21. helyen
áll. Ugyanakkor a háztartások közvetlen kiadásainak részaránya tekintetében ugyanezen
országok közül a harmadik. Az önkéntes magánbiztosítás által finanszírozott kiadások
részarányának tekintetében a 13. hellyel Magyarország a középmezõnybe tartozik.
A 2011-2014-es idõszakban két szomszédos országgal, Csehországgal és Ausztriával
összehasonlítva mindhárom országban az állami kiadások aránya viszonylag stabilnak
mondható. Magyarországon ez az arány 65,53 és 67,05 százalék közé, Ausztriában
69,21 és 66,64 százalék közé, míg Csehországban 83,51 és 84,13 százalék közé
tehetõ.
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A nemzetközi összehasonlítás során az OECD adatbázisának – a KSH Stadat 2.5.1
táblához hasonló elven számolt – Health expenditure and financing tábláját használtuk.

F6.6.ábra: Állami kiadások aránya az egészségügyi folyó kiadáshoz képest
Ausztriában, Csehországban és Magyarországon, OECD adatok alapján
(2011-2014, százalék)

(Forrás :OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

F6.7.ábra: Önkéntes magánbiztosítás által finanszírozott kiadások aránya az
egészségügyi folyó kiadáshoz képest Ausztriában, Csehországban és Magyarországon
OECD adatok alapján (2011-2014, százalék).

(Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)
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Az önkéntes magánbiztosítás által finanszírozott kiadások részarányának tekintetében
Ausztriában 2011 és 2013 között emelkedés figyelhetõ meg, 11,61 százalékról 12,37
százalékra. Csehországban 2011 és 2013 között nem volt nagy eltérés tapasztalható,
0,97 és 1,16 százalék között mozgott a magánbiztosítás által finanszírozott kiadások
részaránya, de 2014-re jelentõsen megnõtt, 3,27 százalékra. Magyarországon 2011
és 2014 között az OECD adatok alapján a magánbiztosítás részaránya 5,26 százalékról
4,56 százalékra csökkent.

F6.8.ábra: Háztartások out-of-pocket kiadásai az egészségügyi folyó kiadáshoz képest
Ausztriában, Csehországban és Magyarországon, OECD adatok alapján
(2011-2014, százalék)

(Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

A háztartások közvetlen kiadásainak részaránya tekintetében Ausztria és Magyarország
értékeinél nem figyelhetõ meg nagy változás, Ausztriában az értékek 2011 és 2013
között 19,17 százalék és 19,93 százalék között, Magyarországon 2011 és 2014
között 28,22 és 29,37 százalék között mozogtak. Csehországban 2011 és 2014
között a háztartások közvetlen kiadásainak részaránya 15,02 százalékról 13,22
százalékra csökkent.

Az egészségügyi kiadások nemzeti össztermékhez viszonyított arányát az F2-es indikátor
vizsgálja. A forrásokat GDP-arányosan vizsgálva szembetûnõ az állami finanszírozás
nemzetközi összehasonlításban mért alacsony aránya. Az OECD adatbázisában található
24 ország közül az egészségügyi folyókiadások GDP-hez mért százalékos aránya
tekintetében Magyarország a 2013-as adatok alapján a 21. helyen áll. Jellemzõ
ezzel együtt a háztartások kiadásainak magas GDP-részesedése, amely szerinti
rangsorban a hatodik helyen állunk.
Limitációk
Az adatok forrása a Nemzeti egészségügyi számlák (NESZ) rendszere.
A NESZ összeállítása nagyobbrészt a költségvetés különbözõ beszámolóin alapszik,
ezért az adatok pontosnak tekinthetõek.
A NESZ táblarendszere az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
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Kiegészítõ szempontok

az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó
statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, a Bizottság 2015/359 rendelete
(2015. március 4.) szerint készül.
A pontos tartalmat a WHO-OECD-Eurostat Módszertani Kézikönyve határozza meg
(OECD, Eurostat, WHO, 2011). Az egyéb adatforrások a kiadások mintegy 30 százalékát
alkotják, melyek esetében (HKÉF, OSAP-adatgyûjtések) az adott adatgyûjtés pontossága
tekinthetõ mérvadónak.

Igazságosság
Egy egészségügyi rendszerben fontos hatással lehet az igazságosságra, hogy bizonyos
szegmenseket milyen arányban fizetnek állami, illetve közvetlen forrásokból.
Magyarországon 2012 és 2014 között a gyógyszerkiadásoknál a közvetlen kiadások
részaránya meghaladta az állami kiadásokét. Az, hogy a lakosság viszonylag jelentõs
mértékû részvételre kényszerül az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásában,
problémát jelenthet az igazságosság tekintetében, hiszen az alacsonyabb jövedelmûek
számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférést nehezítheti.

Megbeszélés

Felhasznált irodalom
1. Központi Statisztikai Hivatal – Stadat (2.5.1 tábla)
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html
2. OECD, Health expenditure and financing tábla
http://stats.oecd.org/index.aspx
Letöltve: 2016. 07. 07.
3. OECD, Eurostat, WHO 2011, A System of Health Accounts, OECD Publishing.
DOI: 10.1787/9789264116016-en

907

Hatékonyság, fenntarthatóság

Magyarországon az egészségügy kiadásait az állami finanszírozás fedezi a legnagyobb
arányban. Ez alól kivételt képeznek a gyógyszerek, ahol 2012 után a lakosság részaránya
került túlsúlyba. Az állami finanszírozás aránya – a 2013-14-ben bekövetkezett növekedés
ellenére – nemzetközi viszonylatban alacsonynak mondható. Az önkéntes
magánbiztosítások a kiadások csekély részét fedezik, és bár nemzetközi
összehasonlításban a középmezõnybe tartozunk ezzel az aránnyal, csökkenõ tendenciát
mutat más környezõ országokkal ellentétben. A háztartások egészségügyi
forrásteremtésben jellemzõ részaránya nemzetközi összehasonlításban is viszonylag
magasnak mondható, ami igazságossági problémákat is felvet.
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Fekvõbeteg lejárt tartozás alakulása, F7
Összefoglaló
A fekvõbeteg lejárt tartozás értéke jelentõs ingadozást mutat az egyes negyedévek
között – legalacsonyabb az elsõ rendelkezésre álló idõpontra, 2012 elsõ negyedévére
vonatkozó 32,7 milliárd forintos értéke, míg maximumát 76,9 milliárddal 2015 elsõ
negyedévében érte el. Szigorúan a 2013-2015 éveket felölelõ vizsgált idõszakra
szorítkozva a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók lejárt
tartozásállomány 43,7 milliárd forintról (2013. I. negyedév) 37,1 milliárd forintra
(2015. IV. negyedév) csökkent. Ugyanakkor ehhez nagymértékben hozzájárul a 2013as 33 milliárd forintot kitevõ és a 2015-ös 60 milliárd forint értékû kórház konszolidáció,
melyeket megelõzõen és a két konszolidáció között gyakran komoly mértékben emelkedett
a lejárt tartozásállomány. A 2015-ös konszolidáció és az év vége között a
tartozásállomány szintje stabil maradt.
A lejárt tartozás állományának idõszak alatti legmagasabb értéke a legalacsonyabb
érték 236 százaléka. A legfeljebb 30 napja lejárt tartozások esetében ez az érték 169
százalék, míg az idõtáv növekedésével folyamatosan emelkedik. A 90 napot
meghaladóan lejárt tartozások esetében kiemelkedõen magas 352 százalékos értéket
kapunk. A tendencia természetes, hiszen a konszolidáció és egyéb kifizetések jellemezõen
a legrégebbi számlákat érintik.

Hatékonyság, fenntarthatóság

Hasonlóan logikus, hogy az összes lejárt tartozás között a legfeljebb 30 napja lejárt
tartozások aránya magasabb, mint 30-60 napja lejártaké, ami viszont meghaladja a
60-90 napja lejárt tartozások szintjét. A 90 napon túli tartozások mértéke a korábban
említett erõs fluktuálás miatt hol a legnagyobb, hol a második legnagyobb tételt
testesíti meg.
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F7.1. ábra: Összes lejárt tartozás idõsoros alakulása
(2012. 03. hó és 2015. 12. hó között, negyedévente, eFt)

F7.1. táblázat: Összes lejárt tartozás régió szerinti bontásban
(2015. IV. negyedév, millió Ft)
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F7.1. térkép: Összes lejárt tartozás megyénként (2015. IV. negyedév, millió Ft)
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F7.2. táblázat: Összes lejárt tartozás megyei bontásban (2015. IV. negyedév, millió Ft)

Általános áttekintés
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen
2012. évtõl kezdõdõen negyedéves rendszerességgel kapja meg a fekvõbeteg-ellátó
intézmények lejárt tartozásállományának adatait.
A tartozások alakulása a 2013-2015 idõszakban meglehetõsen dinamikus volt. A
lejárt kötelezettségek 2012 I. negyedévében országosan 32,7 milliárd forintot tettek
ki, és az évenkénti – külsõ és belsõ forrásból biztosított – adósságkonszolidációs célú
többletforrások ellenére is közel 44 milliárd forinttal növekedtek 2015. I. negyedévéig,
amely a vizsgált idõszak alatti csúcspont. 2015 májusában az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ külsõ forrásból (fenntartói konszolidációs támogatás) történõ 60 millirád
forint értékû adósságkonszolidációja következtében a tartozásállomány értéke jelentõs
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Elemzés

mértékben csökkent, így 2015 végére a fekvõbeteg intézmények lejárt tartozása 37,1
milliárd forint volt, tehát egy év alatt közel 51,7 százalékkal mérséklõdött.
A lejárt tartozások legnagyobb mértékû növekedésére 2013 elsõ és második negyedéve
között került sor, amikor több mint egyharmadával, abszolút értékben 15,2 milliárd
forinttal emelkedett az értékük.
A lejárt tartozásállományon belül az elemzés alá vont idõszakban az áruszállításból
és szolgáltatásból származó kötelezettség átlagosan 93 százalék volt.
Külsõ adósságkonszolidációra a vizsgált idõszakban 2013. IV. negyedévében
33,1 milliárd forint, és 2015. II. negyedévében 60 milliárd forint értékben került sor.
(Részletek: Egészségpolitika fejezet – Kórházi adósságkonszolidáció. A fejezetben
olvasható adatok a Magyar Államkincstár jelentéseibõl származnak.)
Megyénként vizsgálva az értékeket elmondható, hogy míg Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék szolgáltatóinak lejárt tartozásában elsõsorban a
30 napon belüli lejárt tartozás dominál – elõbbi esetében 77 utóbbiéban 67 százalékos
részaránnyal – addig Csongrád megyében 49 Tolnában pedig 53 százalék a 90
napon túli tartozások részaránya.
További szempontok

A 31 és 60 nap közötti lejárt tartozás értékében már közel kétszeres (1,9) különbséget
fedezhetünk fel. Minimumát 2012 elsõ negyedévében érte el 7,2 milliárd forint értékkel,
míg maximumát a 2015. májusi konszolidációt megelõzõen 14,3 milliárd forinttal.
Átlagosan egyötödét tette ki a teljes lejárt tartozásállománynak, azonban ez az egyes
idõszakok között 14 és 23 százalék között változott.
A 61 és 90 nap közötti tartozások értéke messze a legalacsonyabb, az összes lejárt
tartozásnak jellemzõen kevesebb mint egy hetede tartozik ebbe a kategóriába,
idõszakonként 9 és 16 százalék között változóan. Értéke 1,7 és 3,8 milliárd forint
között mozgott, mely utóbbi érték elõbbi 226 százaléka.
Végül a legjelentõsebb kategória a 90 napon túli lejárt tartozások, melyek részaránya
28 és 42 százalék között mozgott, átlagosan pedig meghaladta a teljes állomány
egyharmadát. Értékében kiugróan nagy eltérések találhatóak, amihez hozzájárul,
hogy a konszolidáció kiemelten érinti ezt a kategóriát. Jól mutatja ezt, hogy legmagasabb
értékét a 2015-ös konszolidáció elõtt érte el 32,1 milliárd forinttal, míg minimumát
2015 harmadik negyedévében 9,1 milliárd forinttal. A 2013-as konszolidációt követõen
részaránya 17 százalékponttal, 2015-ben 27 százalékponttal csökkent.
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A régebben lejárt tartozások állományában jelentõsen nagyobb ingadozás figyelhetõ
meg, mint az újabban lejárt kategóriákban. A 30 napon belül lejárt tartozások aránya
átlagosan hozzávetõlegesen egyharmada volt a teljes lejárt tartozásállománynak.
Aránya 26 és 40 százalék között, értéke 11,9 és 20,2 milliárd forint között ingadozott
2012 elsõ és 2015 utolsó negyedéve között.

F7.2. ábra: A lejárt tartozás 2012.03. hó és 2015,12 hó közötti maximális értéke a
minimális érték százalékánan lejárat szerinti kategóriáinként

Limitációk
A szolgáltatott adatok minõségének ellenõrzése korlátozott. A kontroll az adatok
formai (pl. szám, eFt) ellenõrzésére és az adatszolgáltatás teljesítésére terjed ki, az
adatok tartalmi ellenõrzésére nem. Az adatok az intézmények – fent hivatkozott
jogszabályban rögzített – negyedéves pénzügyi adatszolgáltatásain alapulnak.

A kórházak adósságállománya hosszú évek óta fennálló probléma, amelyet az évek
során nyújtott konszolidációk csak részben tudtak rendezni. A vizsgált idõszakban a
fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerzõdéssel
lefedett feladatellátásához kapcsolódó összes lejárt tartozásállomány 43,7 milliárd
forintról (2013. I. negyedév) 37,1 milliárd forintra (2015. IV. negyedév) csökkent,
többszöri külsõ és belsõ forrásból biztosított adósságkonszolidáció mellett.
A konszolidációk, a tartozás lassú és gyors növekedésének, valamint szinten maradásának
igen gyakori változásai a puha költségvetési korlát jelenségébõl fakadó problémákat
vethetnek fel, ami a hatékonyság és fenntarthatóság szempontját is érintõ kérdések
felmerülését vonhatja magával.
A lejárt tartozásállományon belül a külsõ forrásból történõ konszolidációig megfigyelhetõ,
hogy míg a 90 napon túli lejárt tartozások emelkedtek a legnagyobb, addig az 1-30
napon belüli tartozások a legkisebb mértékben.
A teljes lejárt tartozásállomány több mint 90 százaléka szállítói állományból ered,
míg a fennmaradó részben az állammal szembeni tartozások, a központi költségvetési
szervekkel szembeni tartozások, az elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások,
az OEP-el szembeni tartozások, a tartozásállományok önkormányzatok és intézmények
felé és az egyéb tartozásállomány szerepel.
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Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások
tényleges egynapos ellátásának aránya, G1
Összefoglaló
A teljesítményértékelés szempontjából egynapos esetnek a jogszabály szerint egynapos
ellátás keretében végezhetõ eljárásra megjelent, a mûtét napján érkezõ és távozó
beteget tekintettük. 2015-ben az egynapos ellátási formában végezhetõ beavatkozáson
átesett betegek közül országosan 47,4 százalék távozott a beavatkozás napján, míg
az orvosi és egyéb szempontok hozzávetõlegesen az esetek 60 százalékában tennék
ezt lehetõvé. A 2012-2015 közötti idõszakban évente 5,4 százalékkal, összesen 16,9
százalékponttal nõtt az ellátási forma részaránya az erre alkalmas beavatkozások
körében.
A legmagasabb, hetven százalékot meghaladó arányban az arc- és állcsontsebészet
élt az egynapos sebészet lehetõségével, míg három további szakma estében – a
fogászat, a szülészet-nõgyógyászat és a szemészet – hatvan százalék körül vagy
fölött mozgott az arány. Utóbbi két szakma egyben a potenciálisan egynaposként
végezhetõ beavatkozások számát illetõen is kiemelkedik, így az egynapos ellátási
formában kezelt esetek abszolút számát illetõen végképp meghatározó a szerepük.
Együttesen az összes egynapos eset 49,4 százalékát végzik.

Életkori megoszlásban a 25-34 év közöttiek körében végeztek leggyakrabban egynapos
beavatkozásokat (54,0 százalék). Az egyes bontásokban jelentkezõ különbségek
számottevõ változáson nem mentek keresztül. A nemek közötti különbség számottevõ
– a férfiak esetében 37,9 százalék, a nõk esetében 53,4 százalék az egynapos ellátásban
végzett beavatkozások aránya. Ez jelentõsen meghaladja a szülészet-nõgyógyászat
által indokolt mintegy tíz százalékpontos eltérést.
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Területi eloszlás szerint a legjobban két egyetemi megye teljesített, Csongrád (58,1
százalék) és Baranya (56,9 százalék), míg Közép-Dunántúl régió megyéi rendre a
legalacsonyabb egynapos ellátási arányt mutatták, így a régió egyedüliként 40 százalék
alatt teljesít 37,3 százalékkal.

G1.1. ábra: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya, idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban
(2011-2015, százalék)

(A 2012-es adatok a 2012. augusztus 1-jét követõ idõszakra vonatkoznak – lásd: limitációk)

G1.1. táblázat: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya, régió szerinti bontásban (2015, százalék)
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G1.1. térkép: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya, megyénként, férfiak (2015)
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G1.2. térkép: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya megyénként, nõk (2015)
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G1.3. térkép: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya megyénként összesen (2015)
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Általános áttekintés
A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9. számú melléklete határozza meg azon beavatkozások
körét, melyek egynapos ellátási formában végezhetõk. Szintén rögzíti, hogy a különbözõ
beavatkozások mely HBCs-be sorolódnak. A statisztikai feldolgozásban orvosi
szempontból egynapos ellátásban nem végezhetõnek tekintünk minden olyan
beavatkozást, melyet a jogszabálytól eltérõ HBCs-be soroltak be. Továbbá, szûkítve
a jogszabályi megfogalmazáson, nem az „egynapos” ellátásokat vizsgáljuk, hanem
a megfelelõ HBCs körbõl a felvétel napján távozottakat (same day surgery).
Magyarországon a kritériumok alapján éves szinten 380-400 ezer egynaposan végezhetõ
beavatkozásról beszélhetünk. Miután a jogszabály nem csupán egészségügyi, hanem
szociális kritériumokat is meghatároz, melyek értelmében az egyedülállók, a komfort
nélküli lakásban, valamint az ellátás helyétõl távol lakók esetei nem alkalmasak az
egynapos sebészetre. A lakosságnak 15,5 százaléka egyedül él, aki így a jogszabály
szerint alkalmatlan az egynapos ellátásra, ebben nagy megyei különbségek nincsenek.
A lakások higiéniai körülményei 7,5 százalékban nem teszik lehetõvé a jogszabály
alapján a beavatkozások aznapi távozás melletti elvégzését.

A nem egynapos HBCs-be sorolt, de elvileg egynaposan is végezhetõ beavatkozást
tartalmazó esetek összes potenciálisan egynapos beavatkozáshoz mért aránya
hozzávetõlegesen 20 százalék, ezekrõl feltehetjük, hogy orvosi okokból nem végezhetõ
aznapi távozással. Tehát a végzett beavatkozások mintegy 60 százaléka ugyanazon
a napon mind orvosi, mind egyéb feltételek figyelembevételével feltehetõen hazabocsátásra
kerülhetne. Ezzel szemben 2015-ben az országos arány 47,4 százalék.
A legjobban teljesítõ megyében, Baranyában is csupán 56,9 százalék volt 2015-ben
az ugyanazon a napon távozók aránya. Az ebbõl a szempontból leggyengébb megye
Komárom-Esztergom, ahol az egynapos ellátások aránya 37 százalék (G1.3. térkép).
Megvizsgálva a 120 egynapos tevékenységet végzõ szolgáltatót, látható, hogy ezek
10 százalékánál az egynapos ellátások aránya az öt százalékot sem éri el, és 15
olyan intézmény van, ahogy az arány 10 százalék alatti.
Idõsorosan vizsgálva az adatokat, folyamatos növekedés figyelhetõ meg az egynapos
ellátás arányában, melynek éves üteme 5,4 százalékos, és a 2012-2015 közötti idõszak
során összesen 16,9 százalékos növekedést eredményezett. Az életkori csoportokban
és a megyei megoszlásban nem látható egyik csoportban sem jelentõs és tartós eltérés
a trendtõl.
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Összességében elmondható, hogy az alacsony komfortfokozatú lakásban is élnek
egyedül, így az átfedések figyelembevételével a lakosságnak közel 20 százaléka nem
rendelkezik a jogszabályi feltételekkel, melyek között szerepel a gépjármû és a telefon
is. Tovább rontja a helyzetet, hogy egyes helységekben a tömegközlekedés éjszaka
nem biztosított (Ágoston, 2015).

További bontások
Szakmánként vizsgálva rendkívül nagy szórást látunk (G1.2. táblázat). Egynapos
ellátási formában is végezhetõ beavatkozásokat kiemelkedõ számban végeznek
szemészeten és szülészet-nõgyógyászaton – elõbbi esetében 2015 során 108 ezer,
utóbbi esetében 92 ezer ilyen beavatkozásra került sor. Jó hír, hogy mind a két szakma
magas arányban végzi a beavatkozásokat egynapos ellátási formában – rendre 60,
illetve 70 százalékban.

A legnagyobb növekedési potenciál a sebészet, kardiológia és traumatológia esetében
kínálkozik. Ezek a szakmák több mint negyvenezer érintett beavatkozást végeznek,
azonban az egynapos ellátás nem széleskörûen elterjedt. A kardiológia 37,1 százalékban,
a sebészet 21,3 százalékban, míg a traumatológia 16,4 százalékban élt ezzel a
lehetõséggel.
További négy szakma – urológia-andrológia, ortopédia, csecsemõ- és
gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet – esetében volt tízezer körüli vagy azt meghaladó
esetszám, melyek igen változó mértékben kerültek egynapos ellátásban kezelésre.
Kiegészítõ szempontok
A finanszírozási rendszer jelenleg is ösztönzi az egynapos ellátást, mivel alacsonyabb
hospitalizációs költségei ellenére ugyanazt a finanszírozást biztosítja, mint a tényleges
fekvõbeteg-ellátás esetén, valamint az aktív fekvõbeteg osztályon végzett egynapos
sebészeti ellátások 2015. június hónaptól kezdõdõen TVK mentesítésre kerültek.
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G1.2. táblázat: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya a kiemelten érintett szakmákban (2015)

Nemzetközi összehasonlítás
Pontos és átfogó nemzetközi statisztikák sajnos nem állnak rendelkezésre. A különbözõ
ellátórendszerekben másképpen állnak ehhez a kérdéshez. Amerikában komoly szállodai
iparág támogatja a kórház közelségében a mielõbbi elbocsátást (Danny King, 2012),
máshol akár a lakás fizikai távolsága miatt nem végezhetõ egynapos ellátás. A mûtéti
paletta is országonként különbözik. Nálunk eléggé szûk a lista, de van, ahol csípõvagy térdprotézist is ültetnek be aznapi elbocsátással (pl.: Dánia, Svédország).
Összességében az élen járó országokban az egynapos ellátásban végezhetõ mûtétek
60-80 százaléka kerül ténylegesen a mûtét napján elbocsátásra (HAS, 2012).
A tipikusan egynapos beavatkozásnak tekintett lágyéksérv-mûtét adatai is rendkívüli
módon szórnak. A skandináv országokban jellemzõen 75 százalék fölötti arányban
végzik egynapos mûtétként, míg Ausztriában ez gyakorlatilag soha nem fordul elõ.
Magyarországon 2012-ben a sérvmûtétek nyolc százalékát végezték egynaposként,
ami a negyedik legalacsonyabbnak számított.

(Forrás: http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/
ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_PROC&ShowOnWeb=true&Lang=en)

Befolyásoló tényezõk
A hazai jogszabályok alapján két fontos faktorcsoport van, ami befolyásolja a beavatkozás
utáni azonnali elbocsátást: egészségügyi és szociális szempontok.
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G1.2. ábra: Egynapos ellátásban végzett sérvmûtétek (2012)

Amennyiben a beteg olyan egyéb betegségben szenved, mely súlyos állapot
kialakulásával fenyeget, vagy általános állapota rossz, esetleg súlyos szövõdmény
várható, az ellátás után nem bocsátható el. Ennek a premisszának is szerepe lehet
abban, hogy a 25-34 év közöttiek körében a leggyakoribbak az egynapos beavatkozások.
Az orvosi okok mellett, ha a beteg szociális vagy higiénés körülményei nem megfelelõek
a mûtéti utókezeléshez, vagy a kórháztól olyan távol lakik, amely utazás túlzottan
megterhelõ lehet – a 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet értelmében ennek határa
30 km – akkor szintén nem végezhetõ egynapos beavatkozás.
Ezek a faktorok a vizsgálatok alapján hozzávetõlegesen 20-20 százalékban fordulnak
elõ Magyarországon, így az egynapos ellátás az elvileg szóba jöhetõ esetek kb. 60
százalékánál tényleges opció.
Limitációk
A magánfinanszírozás teljesítményére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre
megbízható, átfogó jellegû adatok, így a mutató csak a közfinanszírozott ellátásban
történt beavatkozásokat tartalmazza. Az egynapos ellátások körében érdemi lehet a
magánfinanszírozás részaránya, és az sem tekinthetõ egyértelmûnek, hogy az ellátás
ezen körében az egynapos ellátások számának alakulása hasonló mértékben növekszik
a közfinanszírozott ellátásokéhoz.
Az adatok a szakmakódok változásának következtében csak 2012. augusztus 1-tõl
álltak összehasonlítható módon rendelkezésre, így az elemzésnek ez a kiindulópontja,
a 2012-es értékek mindig az augusztus–december idõszakra vonatkoznak.
A feldolgozás során minden beavatkozáskódot külön mûtétnek számoltunk abban az
esetben is, ha egyszerre végezték azokat.

Elsõdleges problémát jelent, hogy a hatályos jogszabályok kilométerhatárt szabnak
(30 km) a beteg lakhelyének az egynapos sebészettõl való távolságára, és az
ellátórendszer nem fedi le teljes körûen az országot. Így vannak települések, melyek
elhelyezkedésüknél fogva kiesnek az egynapos ellátásból. Tekintettel arra, hogy a
kórházak a nagyobb településeken helyezkednek el, ez aránytalan mértékben érinti
a kisebb településeken élõket. Ugyanakkor az infrastruktúrából adódó ezen különbség
nem feltétlenül tekintendõ az egészségügyi ellátórendszer terhére írható igazságossági
problémának.
A nemek vizsgálata azt mutatja, hogy nõknél jelentõsen gyakrabban végzik egynapos
ellátásban a beavatkozásokat, mint férfiaknál (G1.1. ábra).
Életkori megoszlás szerint elsõsorban a 25-34 év közötti korosztály távozik a mûtét
napján (54 százalék), ugyanakkor a többi korosztály is 40 százalék feletti arányban
részesül egynapos ellátásban. Kivételt a 18 év alattiak képeznek, aminek
valószínûsíthetõen az ellátó személyzet és a szülõk óvatossága az oka. Egy gyereket
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Igazságosság

a mai magyar gyakorlat szerint sokkal inkább tartanak kórházban megfigyelésre
akár egy banális probléma esetén is, mint egy felnõttet.

Megbeszélés
Az egynapos ellátások részaránya folyamatos növekedést mutat az erre alkalmas
beavatkozások körében, azonban továbbra is elmarad a feltételezhetõ optimumtól.
A 2012-2015 közötti idõszak során évi 5,4 százalékos növekedés volt megfigyelhetõ,
melynek köszönhetõen összesen 16,9 százalékos emelkedéssel a 2012-es 40,5 százalékról
2015-re 47,4 százalék lett az ebben az ellátási formában végzett beavatkozások
aránya. Ebben a növekedési ütemben további öt év lenne szükséges a vélhetõen
optimális 60 százalékos részarány elérésére.
Az egyes térségek és megyék között komoly különbségek figyelhetõek meg: az
egyetemekkel rendelkezõ megyék értékei jellemzõen magasak, míg Közép-Dunántúl
megyéi képezik a rangsor végét.
A térségek mellett a páciensek korcsoportjai – elsõsorban a kiskorúak és felnõttek között is számottevõ eltérés van, valamint az intézményeken belüli egynapos ellátási
arány is széles skálán mozog. Az idõszak során az általános növekedés mellett e
különbségek lényegi csökkenésére nem került sor.
Szakmánként vizsgálva rendkívül nagy szórást látunk. Míg a sebészet vagy a fül-orrgégészet alig végez egynapos ellátást, addig a szemészet vagy a szülészet jelentõs
arányban végez ilyen jellegû eljárásokat.
A helyzet pontosabb értékeléséhez és részletesebb elemzéséhez hasznos lenne az
egynapos ellátás körébe vonható esetek arányáról pontosabb információkkal
rendelkezni, azonban ez jelenleg sajnos nem elérhetõ, így az elméleti célérték – az
esetek mintegy 60 százaléka – csak indirekt módon, hozzávetõlegesen adható meg.

1. 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl
2. Tölgyesiné, dr. Ágoston Katalin: Miért nem mûködik, avagy hogyan mûködik az
egynapos sebészet Magyarországon, lehetséges okok (Egynapos sebészeti
konferencia elõadás 2015.11.06.)
3. Danny King (2012): Hospital-adjacent hotels get built amid development standstill
Elérés: http://www.travelweekly.com/Travel-News/Hotel-News/Hospitaladjacent-hotels-get-built-amid-development-standstill
Elérve: 2016. szeptember 15.
4. ANAP, HAS (2012): Day surgery: an overview, Haute Autorité de Santé, Paris
– 2012
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Laparoszkópos epemûtétek aránya, G2
Összefoglaló
A laproszkópos módszerrel végzett epemûtétek aránya 2011 és 2015 között 3,2
százalékpontos növekedést követõen 91,2 százalékra emelkedett. Az epemûtétek 55
százalékára az 50-75 éves korcsoportban kerül sor, míg az ennél idõsebbek az esetek
tíz százalékát adják. Az eljárás elterjedtsége a páciens magasabb korával jelentõsen
visszaesik: a hetven év felettiek esetében 77,3 százalék, míg a nyolcvan év felettiek
esetében 60,5 százalék volt 2015-ben a laparoszkóposan végzett beavatkozások
részaránya. A szakirodalom alapján a jelenségnek triviális orvosi oka nincs.
A nemek között számottevõ különbség figyelhetõ meg, mely jelentõsen csökkent a
megfigyelt idõszakban köszönhetõen a férfiak esetében a laparoszkópos eljárás gyorsabb
terjedésének. Mind a két nem esetében folytonos növekedés figyelhetõ meg, azonban
míg a nõk esetében 91,3 százalékról 2,6 százalékponttal 93,9 százalékra emelkedett
a mutató értéke 2011 és 2015 között, addig a férfiak esetében 79,9 százalékról 5,3
százalékpontos növekedéssel 85,2 százalékra emelkedett az érték. A nemek közötti
különbség jellemzõen nagyobb az idõsebb korosztályok esetében.
Megjegyzést és további vizsgálatot érdemelhet, hogy van olyan intézmény, ahol az
arány számottevõen alacsonyabb az országos átlagnál. Mindezekkel együtt azonban
országos szinten a vizsgált eljárás általánosan elterjedtnek tekinthetõ.
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G2. 1. ábra: Laparaszkópos epemûtétek aránya, idõsor teljes lakosságra és nem
szerinti bontásban (2011-2015, százalék)
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G2.1. táblázat: Laparaszkópos epemûtétek aránya régió szerinti bontásban (2015)

G2. 1. térkép: Laparaszkópos epemûtétek aránya megyénként, férfiak (2015)
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G2. 2. térkép: Laparaszkópos epemûtétek aránya megyénként, nõk (2015)
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G2. 3. térkép: Laparaszkópos epemûtétek aránya megyénként összesen (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

Azért szükséges a vizsgált beavatkozások körét az epemûtétekre korlátozni, mert az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára a kórházak által megküldött adatok
a beavatkozások többségénél nem tesznek különbséget a mûtéti technika szerint, míg
az epemûtétek esetében a laparoszkópos eljárás saját kóddal rendelkezik.
Évi 22 ezer epemûtét történik Magyarországon, ezen belül 20 ezret végeznek a
korszerû laparoszkópos technikával. A 97 intézménybõl, melyek epemûtétet jelentettek
2011-ben, hat kórházban volt alacsonyabb a laparoszkópos arány 80 százaléknál.
33 szolgáltatónál ez az arány 80-90 százalék között volt, míg a maradék 58 intézetben
90 százalék feletti arányban végezték a mûtétet laparoszkóppal.
Bár van olyan kórház, ahol 2015-ben is csupán 56,5 százalékban végzik
kulcslyuksebészettel az epemûtétet, ebben az évben összesen öt olyan intézmény volt,
ahol 85 százalék alatt maradt ez az arány, és 21 olyan intézmény, ahol viszont 95
százalék feletti volt.
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A laparoszkópia (kulcslyuksebészet) korszerû mûtéti eljárás, melynek során nincs szükség
15-20 cm-es mûtéti nyílásra, legfeljebb három 2 cm nagyságúra. Ez a beteg terhelését
jelentõsen csökkenti, a kórházi tartózkodást és az ismételt munkába állásig szükséges
idõszakot is megrövidíti (El-Fellah et. al.; 2011). Ennek köszönhetõen egyre több
hasûri beavatkozást végeznek ezen a módon.

G2.2. ábra: A laparoszkópos epemûtétek aránya életkor szerint 2011-ben, valamint
annak változása (2011-2015, százalék)

A vizsgált évek során lassú, de folyamatos emelkedés figyelhetõ meg, mely a korcsoportok
közötti különbségek kiegyenlítõdését segíti. Míg a 35 év alattiak 2011-tõl folyamatosan
97 százalék feletti arányban korszerûbb technikával lettek mûtve, az idõsebbek között
jelentõs emelkedés látható. A legidõsebb, 80 év feletti korosztályban a 2011-es 53
százalékról 2015-re 60,5 százalékra emelkedett az arány.
Az idõsek körében mért alacsonyabb gyakoriság nem elhanyagolható, mivel a 70
éven felüli korcsoportokból – melyek mindegyike 80 százalék alatti arányban részesül
laparoszkópos eljárásban – került ki 2015-ben a páciensek 19 százaléka, és a 80 év
felettiek önmagukban is a beavatkozások négy százalékának alanyai. A 35-49 év
közötti korcsoportnak a G2.3. ábrán látható kiugróan magas értéke a korcsoport
több korévre való kiterjedésével, és így nagyobb populációjával magyarázható. (Ennek
oka, hogy a jobban érintett idõsebb korosztály részletesebb bontását lehessen
megjeleníteni.)
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Életkori megoszlást vizsgálva (G2.2. ábra), 60 éves kor alatt a laparoszkópos arány
90 százalék felett van, majd a kor emelkedésével 60 százalék alá csökken 80 év felett.
A szakirodalom alapján orvosi indoka nincs az egyéb eljárás választásának (Kakucs
et al., 2016). Különösen érdekes ez, tekintve, hogy az idõsebb betegek esetében
kiemelten fontos a szövõdmények elkerülése és a gyógyulás megkönnyítése.

G2.3.ábra: Epemûtétek megoszlása korcsoportok szerint (2015, százalék)

A két eljárás finanszírozásában nincs eltérés, a költségek közötti különbségek sem
egyértelmûek: a laparoszkópos eljárás közvetlen költségei akár magasabbak is lehetnek,
azonban a beteg rövidebb idõ után távozhat a kórházból, a közvetett költségek
alacsonyabbak lehetnek (El-Fetah; 2011). Az eljárások közti választás végsõ soron az
orvoson, az õ tapasztalatán, rutinján és belátásán múlik.

Az OECD rendelkezésre álló 2013. évi adatai alapján Ausztria 85,4 százalékban,
Szlovénia 83,3 százalékban, Németország 80,5 százalékban végzi az epehólyageltávolítást laparoszkópos úton. A magyar adatok ennél magasabb arányt mutatnak.
Ennek pontos megítélése szakmai kérdés, de nemzetközileg vélhetõen elfogadható a
hazai arány.

Igazságosság
A hátrányos helyzetû településeket vizsgálva, nincsen arra utaló adat, hogy ezen
ellátás tekintetében lennének különbségek. Vannak megyék, ahol a hátrányos településeken
magasabb a kulcslyuksebészeti mûtétek aránya.
A nemek tekintetében minden megyében jelentõsen nagyobb arányban végeznek nõknél
laparoszkópos mûtétet. A megyék felében az arány 10 százaléknál nagyobb a nõk
javára. Nógrád megyében a legnagyobb a különbség, a nõi esetek aránya a férfiakét
azok 16,5 százalékával haladja meg.
A földrajzi különbségeknél is jelentõsebb szerepe van azonban a kornak. Az 55 éves
kor alatti kategóriákban a férfiak is 90 százalék feletti arányban részesülnek laparoszkópos
eljárásban, és a különbség minden korcsoportban négy százalékpont alatti. Ettõl a
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Nemzetközi összehasonlítás

korhatártól kezdõdõen azonban a férfiak esetében gyors ütemû csökkenés figyelhetõ
meg – az ötéves korcsoportok között erõs hullámzás mellett mintegy öt százalékpontos
körüli elsés a jellemzõ – míg a nõk esetében a hasonló ütemû csökkenés csak 65-70
éves koruk körül figyelhetõ meg. Az eltérés nem feltétlenül rejt igazságossági problémát,
oka könnyen lehet a férfiak rosszabb egészségi állapota, magasabb komorbitidása.
G2.4.ábra: Epemûtétek megoszlása korcsoportok szerint (2015, százalék)

A laparoszkópos epemûtétek vizsgálatának célja a korszerû, hatékonyabb eljárások
elterjedésének nyomon követése volt. A mutató erre való alkalmasságát erõsen korlátozta,
hogy a laparoszkópos eljárások nagy része nem rendelkezik önálló kóddal, míg az
epemûtétek esetében, ahol ez adott, az az örömteli helyzet áll fenn, hogy az eljárás
szinte általánosan teret nyert. Ennek ellenére megfigyelhetõ, hogy az idõsebbek között
számottevõ az egyéb eljárások részaránya, ami a szakirodalommal alátámasztott
módon valószínûsíthetõ, hogy nem orvosi okokra vezethetõ vissza. Ezen túlmenõen,
az intézmények között is megmaradt néhány, melynek szintje jelentõsen alatta marad
az országos átlagnak, azonban ezek aránya kellõen alacsony ahhoz, hogy az országos
átlag így is 90 százalék felett lehessen.

Felhasznált irodalom
1. Kakucs, T., Harsányi, L., Kupcsulik, P., Lukovich, P. [The role of laparoscopy in
cholecystectomy in patients with age of 80 and above]. Orv. Hetil., 2016,
157(5), 185–190.
2. El-Fellah, N., Rogdakis, A., Giannakakis, P. et al. Hellenic J Surg (2011) 83:
139. doi:10.1007/s13126-011-0028-z
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Megbeszélés
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Egy finanszírozási egységre jutó összeg (Ft/súlyszám, Ft/
pont), G3
Összefoglaló
A mutató a fekvõbeteg ellátás egy HBCs súlyszámra, illetve a járóbeteg szakellátás
egy német pontra jutó kifizetett összegét adja meg. Ez az Egészségügyi Közlönyben
kihirdetett forintértéktõl az intézmények Teljesítmény Volumen Korlát feletti teljesítménye
miatt térhet el. A TVK feletti teljesítményt fekvõbeteg-szakellátás esetében négy százalék
erejéig 25 százalékos értéken, míg a járóbeteg-szakellátás esetében 2013-ban nyolc
százaléknak megfelelõ TVK túllépést 20 százalékon, majd 2014-tõl tíz százalékot 30
százalékon, további tíz százalékot pedig 10 százalékon finanszírozott a rendszer.
Ennek módosító hatása miatt egy HBCs súlyszámra 2015-ben 150 ezer forint helyett
átlagosan 148,2 forint került kifizetésre, míg a járóbeteg-szakellátásban egy német
pontra átlagosan 1,5 forint helyett 1,14 forint került kifizetésre. A TVK hatás átlagos
mértéke ennek alapján 2015-ben a fekvõbeteg-szakellátásban 1,2 százalék, míg a
járóbeteg-szakellátásban 24 százalék volt.
Az OEP rendelkezésre bocsátott adatai alapján a fekvõbeteg-szakellátásban a túlteljesítés
mértéke 2015-ben egy százalék körül alakult, míg a járóbeteg-szakellátásban 36
százalék körüli. A különbség 2013 óta tovább nõtt, amikor a fekvõbeteg-szakellátás
túlteljesítése három százalék körüli volt, míg a járóbeteg-szakellátás esetében 33
százalék – azonban nagyságrendi változás nem történt.

A mutató értéke a 2013-2015 közötti idõszakban a fekvõbeteg-szakellátás esetében
enyhe emelkedést mutatott, míg a járóbeteg-szakellátás esetében nem figyelhettünk
meg változást.
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A területi adatokat tekintve, a fekvõbeteg-szakellátás esetében Észak-Magyarországon
és Dél-Dunántúlon, a járóbeteg-szakellátásban Közép- és Dél-Dunántúlon voltak a
legmagasabbak az értékek. A legalacsonyabb indikátorértékek a fekvõbeteg-szakellátás
esetében Észak-Alföldön és Közép-Dunántúlon, a járóbeteg-szakellátásban KözépMagyarországon és Dél-Alföldön voltak mérhetõk.

G3.1. ábra: Egy finanszírozási egységre jutó összeg: idõsor teljes lakosságra és
szakterület szerinti bontásban (2013-2015)

G3.1. táblázat: Egy finanszírozási egységre jutó összeg
(Ft/finanszírozási egység, 2015)
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G3.1. térkép: Egy finanszírozási egységre jutó összeg megyénkénti bontásban
(ezer Ft/súlyszám, 2015)
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G3. 2. térkép: Egy finanszírozási egységre jutó összeg megyénkénti bontásban
(Ft/pontérték, 2015)

Elemzés
Általános áttekintés

A fekvõbeteg-szakellátásban a TVK négy százalékos túllépéséig egy súlyszámra 25
százalék (37 500 forint / súlyszám) került kifizetésre, míg e fölött nem járt finanszírozás
a teljesítményért. Így amennyiben a szolgáltató túllépte TVK-ját, akkor az egy teljesített
egységre jutó átlagos finanszírozás csökkent.
A járóbeteg-szakellátásban 2013 során a TVK feletti teljesítményre nyolc százalék
erejéig 20 százalékos (0,3 Ft / német pont) finanszírozás járt, majd 2014-tõl kezdõdõen
tíz százalék erejéig 30 százalék (0,45 Ft / német pont) került kifizetésre, és további
tíz százalék után 20 százalékos kifizetés (0,3 Ft / német pont) járt.
2015-ben a járóbeteg-szakellátásban egy német pontra 1,14 forint, míg egy fekvõbeteg
súlyszámra 148,2 ezer forint jutott. Ebbõl jól látható, hogy a TVK szabta határokat
a járóbeteg-szakellátás sokkal jelentõsebb mértékben lépi át, mint a fekvõbeteg-ellátás.
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Az Egészésgügyi Közlönyben kihirdetett forintérték - egy teljesítményegységre
vonatkozóan az adott idõszakban - a járóbeteg-szakellátás esetében egy német pontra
1,5 forint, a fekvõbeteg-szakellátás esetében egy HBCs-súlyra 150 000 forint volt. A
finanszírozási egységre jutó finanszírozási összeg ettõl az értéktõl a Teljesítmény Volumen
Keret (TVK) túllépése miatt tér el.

G3.2. ábra: A TVK-n túli esetek aránya a fekvõbeteg- és a járóbeteg-ellátásban
(2013 – 2015)

A fekvõbeteg-szakellátás esetében a 2013-as országosan három százalékos
többletteljesítmény mértéke 2014-re 1,6 százalékra esett, majd 2015-re további
csökkenéssel 0,9 százalékos értéket ért el. Ennek következtében a korábbi években is
inkább kivétel, mint szabály volt a degressziós sávon túlfutó kórház, azonban 2015
során csak kifejezetten extrém esetben fordulhatott elõ, hogy egy szolgáltatónak a 25
százalékos csökkentett finanszírozást is nélkülözve kelljen betegeket ellátnia.

A járóbeteg-szakellátásban teljesen más kép rajzolódik ki. Veszprém megyében „csak”
18 százalékkal haladják meg aggregált TVK-jukat a szolgáltatók, így nagyobbik
részük a második degressziós sávon belül maradhat. Ezzel szemben Budapesten a
TVK 146 százalékát teljesítették 2015-ben, így az esetek közel 18 százaléka után
semmilyen finanszírozás nem járt. A megyék döntõ többsége esetében 20 százaléknál
nagyobb mértékben haladja meg az össz-volumen az összesített TVK-t, így a szolgáltatók
jelentõs része biztosan látott el a degressziós sávon túl is betegeket.
Ugyan a járóbeteg-szakellátás esetében is igaz, hogy a régiók között kisebbek a
különbségek, azonban ennek léptéke számottevõen alatta marad a fekvõbetegszakellátásnál megfigyelhetõ szintnek. A TVK-keretét legkevésbé meghaladó KözépDunántúl 21 százalékkal teljesít a határ fölött, míg Közép- Magyarország ennek több
mint duplájával, 46 százalékkal.
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A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplénben volt 2015-ben a legkevesebb fekvõbetegtúlteljesítés (összesen 0,3 százaléknyi), míg Pest megyében a TVK 3,3 százalékával
láttak el több esetet. A különbségek azonban a régiókon belül is igen számottevõen
jelen vannak, így a régiók között sokkal kisebbek a különbségek, mint a megyék
esetében. Dél-Dunántúl kórházai 0,4 százalékkal lépték túl a TVK-t, míg ellenkezõ
végletként a Közép-Dunántúl a TVK-ja felett annak 1,8 százalékát teljesítette.

G3.3. ábra: A fekvõbeteg- (oszlop, bal tengely) és a járóbeteg-szakellátás (pont, jobb
tengely) megyénkénti TVK feletti teljesítménye a megye összesített TVK-jának
százalékában

Érdemes még megemlíteni, hogy a járóbeteg-szakellátásban a 2013 és 2014 közötti
változás, mely részben magasabb finanszírozást biztosított a degressziós sáv(ok)ban,
nem járt az egy német pontra kifizetett forintérték növekedésével, ami azt jelzi, hogy
a két év között a túlteljesítés fokozódhatott, míg 2014 és 2015 között kismértékben
csökkenhetett.
Limitációk
Az elemzés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár magas szinten aggregált adatainak
felhasználásával készült, így a számítások során alkalmazott kerekítések és a TVKtúllépés szolgáltatók közötti megoszlására vonatkozó feltevések következtében 1-3
százalékpontos eltérések elképzelhetõek a járóbeteg-ellátás esetében. Az eltérés oka
a degressziós sávok kihasználtságának mértéke és ennek hatása az egy finanszírozási
egységre jutó finanszírozási összegre. Amennyiben a túlteljesítés a szolgáltatók között
egyenletesen oszlik meg, akkor összmértéke magasabb – mivel a túlteljesítés nagyobb
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A járóbeteg- és a fekvõbeteg-szakellátás TVK-túlteljesítése között pozitív kapcsolatot
lehet felfedezni. Mind a két ellátási formában jelentõsen túlteljesíti az összesített TVKjának szintjét Budapest (1,9;46), Pest (3,3;32) és Zala megye (2,1;39). A kétszeresen
is kevésbé túlteljesítõk körébe tartoznak Somogy (0,9;19), Tolna (0,5;18) és BorsodAbaúj-Zemplén (0,3;25) megyék.

arányban kerül részlegesen finanszírozásra, és így a finanszírozási egységre jutó
finanszírozási összeg csökkenése arányaiban alacsonyabb, amennyiben azonban a
kiugró értékek gyakrabban fordulnak elõ, akkor a TVK feletti teljesítés mértéke
alacsonyabb lehet. A fekvõbeteg-ellátásra vonatkozó adatok esetében ugyanilyen
okból maximum egy tizedszázalékos eltérés feltételezhetõ.
Az elemzés során élünk azzal a nyelvi egyszerûsítéssel, hogy a TVK-n túli teljesítmény
német pontban, illetve HBCs-súlyszámban kifejezett aránya megfeleltethetõ az (átlagos
súlyosságú) esetek ugyanilyen arányának, így egyszerûsítésképpen beszélhetünk az
esetek arányáról.
Ennek a mutatónak az esetében a fekvõbeteg-ellátás kifejezés alatt kizárólag az aktív
fekvõbeteg- és TVK-köteles ellátást értjük, mivel a krónikus ellátás napidíjas finanszírozása
önmagában is korlátot szab, és így abban az ellátási formában sem HBCS- súly, sem
TVK nem használatos.
Szintén nem ad képet a mutató az úgynevezett TVK-mentes ellátások (pl. 1500 gramm
alatti csecsemõk ellátása) alakulásáról, melyek minden esetben teljes értéken kerülnek
finanszírozásra.

Igazságosság
Az igazságosság szempontjából potenciálisan érzékeny dimenzió az elõre kihirdetett
TVK, mely meghatározza az egyes intézmények teljes díjjal elszámolható teljesítményét.
Tekintettel arra, hogy ezen keresztül történik a források allokálása, így ennek kialakítása
során szem elõtt tartott szempontok és szabályok a rendszer kialakítását illetõen
alapvetõ fontosságúak.

Az egy német pontra, illetve HBCs-súlyra jutó finanszírozás, és ezen keresztül a TVKn felüli teljesítmények alakulásának vizsgálata rávilágított, hogy komoly különbségek
vannak mind a fekvõbeteg- és a járóbeteg-szakellátás, mind pedig a szakellátáson
belül az egyes megyék ellátóinak teljesítménye és összesített TVK-ja között.
Érdekes lenne megvizsgálni szolgáltatói szinten, hogy az egyes ellátók között hogyan
oszlik meg a TVK feletti ellátás – van-e különbség az integrált és az önálló járóbetegszolgáltatók között, valamint a városi, megyei és országos központi kórházak között.
Az elemzés során kapott eredmények értelmezésére azonban jelenleg több lényegesen
eltérõ narratíva kínálkozik. Az egyik szerint a huzamosan és jelentõsen a TVK felett
teljesítõ szolgáltatók hatékonyan mûködnek, és ezért képesek többletteljesítményre. A
másik magyarázat ugyanebben a jelenségben a rendelkezésre álló források és az
ellátandó lakosság egészségügyi szükségletei közötti aránytalanságot fedezheti fel.
Végül a harmadik nézõpont megkérdõjelezheti, hogy a HBCs- súlyok és a német
pontok ma is reális képet adnak az egyes beavatkozások költségigényérõl.

943

Hatékonyság, fenntarthatóság

Megbeszélés

Azt, hogy ezek közül melyik, melyek kombinációja vagy milyen egyéb ok a helyes, a
mutató magas szinten aggregált értékeibõl nem lehet megmondani. Ehhez szolgáltatói
szintû adatokon kellene vizsgálni, hogy a TVK feletti teljesítés és az eladósodottság,
illetve az adott lakosság egészségügyi szükségletei milyen viszonyban vannak, valamint
az eljárások és azok költségvonzatának módosulását helyesen adja-e vissza a
kódrendszer.
Ebbõl adódóan az sem fogalmazható meg, hogy a járóbeteg-ellátás hatékony mûködését
vagy fenntarthatósági problémáját mutatják az adatok, azonban a kérdés mélyebb
szintû elemzése feltétlenül kívánatos.

Felhasznált irodalom
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1. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
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Ágykihasználtság, G4
Összefoglaló
Az ágykihasználtság számításához az adott osztályon fekvõ betegek száma az OEP
finanszírozott ágyszámmal lett leosztva, az adott napon felvett vagy távozott betegeket
0,5 súllyal véve figyelembe.
A fekvõbeteg-szakellátás ellátási formái eltérõ jellemzõiknek megfelelõen különbözõ
ágykihasználtsági fokkal rendelkeznek. Az aktív ágyak kihasználtsága 2011 és 2015
között 70 százalék körül ingadozott, a krónikusaké 80 százalék, a rehabilitációs
ágyaké 85 százalék, míg az ápolásiaké 90 százalék körül volt. Egymáshoz való
viszonyuk megfelel az elõzetes várakozásnak, azonban szintjük értékelésére további,
alacsonyabb aggregációs szintû adatokon végzett vizsgálat lenne indokolt, mely feltárja
vannak-e feleslegesen – folyamatosan – üresen álló kórházi ágyak.
Ennek lehetõségét erõsíti, hogy az aktív ellátás tekintetében a 2012-es, a WHO Health
for All adatbázisában rögzített magyarországi 69,2 százalékot 7,4 százalékkal
meghaladja az Európai Unió átlaga (76,6 százalék), és mind a cseh (71,3), mind a
német (79,2) illetve osztrák értékektõl (82,7) elmarad a magyar érték.

Egyes szakmák – például az intenzív ellátás 74 százalékos kihasználtsága – figyelmet
érdemelhet, ugyanúgy mint az idõszak során az aktív ágyak kihasználtságának
hullámzása melletti enyhe növekedése, melynek tartósságára a következõ évek adhatnak
választ.
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Az év során természetes fluktuáció figyelhetõ meg, mely a hétvégéken apróbb
csökkenéseket, nyáron, húsvétkor és elsõsorban karácsony és újév idõszakában jelentõs
visszaesést generál. Az egyes megyék és szakmák, illetve évek között is tapasztalhatóak
különbségek. A megyék sorrendje ellátási formánként jelentõsen eltér. Szintén eltérõ
az egyes ellátási formákon belüli szórás, mely a magasabb ágykihasználtsággal
rendelkezõ ellátási formák esetében alacsonyabb – így az aktív ellátás esetében a
legnagyobb.

G4.1. ábra: Ágykihasználtság idõsora ellátási forma szerinti bontásban (2011-2015)

G4.1. táblázat: Ágykihasználtság értéke régió szerinti bontásban (2015)
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G4.1. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként összesen (2015)
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G4.2. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként, aktív ellátás (2015)
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G4.3. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként, krónikus ellátás (2015)
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G4.3. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként, rehabilitációs ellátás (2015)

Elemzés
Az egészségügyi ellátás egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy a különbözõ szakmákban
adott terület ellátásához hány ágyra van szükség. Amennyiben az ágykapacitás
alultervezett, úgy jelentõs, elfogadhatatlanul hosszú várólisták alakulnak ki. Ha azonban
az ágyszám túlméretezett, akkor jelentõs többletköltséget okoz a felesleges ágyak
fenntartása. Az osztályok erre vonatkozó mérõszáma az ágykihasználtság. Az
ágykihasználtság azt mutatja meg, hogy egy fekvõbeteg-osztály kapacitása egy adott
idõszakban milyen mértékben van igénybe véve, amit százalékértékben fejez ki. Ahhoz,
hogy kiszámoljuk egy év átlagos ágykihasználtságát, két adatra van szükség: a
megvalósult ápolási napok összegére és az osztály által potenciálisan teljesíthetõ
ápolási napok számára.
Ágykihasználtságot számolhatunk hosszabb vagy rövidebb idõszakra. A hosszabb
(pl. éves) idõre számolt átlag (G4.1. ábra) azonban elfedi a hullámzásokat, esetleges
kiugrásokat, ezért csupán tájékozódásra, összehasonlításra alkalmas. Az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény eljárásaiban és minden
más hivatalos kimutatásban azonban az átlagos ágykihasználtság kerül értékelésre.
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Általános áttekintés

G4.2. ábra: Az aktív és a krónikus ellátási forma országos naptári napi
ágykihasználtsága (2015)

Érdekes az aktív ágyak telítettségének heti ritmusa. Ez mutatja, hogy minden szándék
ellenére nem folyamatos az ellátás, hétvégére a betegek jelentõs részét elbocsátják,
és nagy számban csak hétfõn vesznek fel új betegeket. 2015-ben április 5. Húsvétvasárnap
volt, augusztus 22. pedig egy négy napos ünnep része. Mindkét idõszakban jelentõsen
csökkent az aktív ellátásban bent fekvõ betegek száma. Az év végi mélypont a karácsonyi
napokat mutatja. Ilyenkor tervezett kórházi kezeléseket általában nem végeznek, csak
a sürgõs és halaszthatatlan ellátások miatt tartózkodnak a betegek kórházbn.
Megfigyelhetõ, hogy a krónikus ellátás eltérõ jellegébõl adódóan, bár megjelennek
a fent említett ingadozások, nagyságrenddel kisebb elmozdulásokat okoznak az
ágykihasználtságban, mint az aktív ellátás esetében.
A napi ágykihasználtság szóródásának és az abban jelentkezõ különbségek általános
jellemzõinek elemezhetõ és átlátható szemléltetésére hasznos módszer a box plot
ábrák alkalmazása (Gresz, 2011). Az ábrák megmutatják a medián értéket, az
interkvartilis távolságát, valamint annak két végpontjától több mint 1,5 interkvartilis
távolságra, vagyis a bajuszon kívül esõ, felsõ és alsó outlier napok számát.
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A G4.2. ábrán jól látható, hogy a krónikus ágyak sokkal egyenletesebben telítettek,
mint az aktívak. Ez arra vezethetõ vissza, hogy itt ritka a váratlan betegmozgás, így
sokkal jobban tervezhetõ az ellátás.

G4.3. ábra: Ágykihasználtság idõsora naptári napi ágykihasználtság alapján
(2011-2015)

Az összes fekvõbeteg ágyat vizsgálva (G4.3. ábra) látható, hogy az elmúlt öt évben
az ágykihasználtság mediánja nem érte el az ideálisnak tekintett 85 százalékot. 2015ben a medián 76 százalék, de még a naptári napok negyede sem éri el a 85 százalékot.
(ESKI, 2006)
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G4.4. ábra: Ágykihasználtság idõsora aktív ellátás, naptári napi ágykihasználtság
alapján (2011-2015)
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A G4.4. ábra szemlélteti, hogy az aktív ágyaknak a napok negyedében mintegy a
kétharmada kerül kihasználásra, illetve a többi ellátási fomránál az aktív ellátás váratlan
eseményeknek való nagyobb kitettsége miatt nagyobb az interkvartilis terjedelem.
Ennek megfelelõen szélesebb, 8-9 százalékpontos sávval lehet a napok mediánhoz
közel esõ felét – vagyis nem kiugróan alacsony vagy magas értékkel rendelkezõeket
– lefedni.
Idõrendben nézve a 2011-es év 70,8 százalékos medián értéke alacsonynak mondható,
majd a 2012-ben elért 69,6 százalék ennél is gyengébb, aminek elsõsorban a
kihasználtság szempontjából alsó negyedbe tartozó napok alacsony értéke az oka.
Az ezt követõ években az érték sorra jobban alakul, aminek okai között szerepet
játszhat a 2012-ben a kórházak körében történt struktúraátalakítás és profiltiszítás. A
2013-as medián érték 72,5 százalék, majd ennek csak három tized százalékponttal
marad alatta a 2014-es érték, míg 2015-ben az idõszak legmagasabb, 74,6 százalékos
medián értéket ért el az aktív fekvõbeteg-szakellátás.

A G4.5. ábrán látható, hogy az ápolás rendelkezik az összes fekvõbeteg ellátási
forma közül kiemelkedõen a legmagasabb ágykihasználtsággal . Ez az eredmény az
ellátási forma jellegével, a hosszú távú ápolásban betöltött szerepével összhangban
van. Itt a medián is 90 százalék, vagy e feletti, amit érdemes összevetni azzal, hogy
az aktív ágyak forgalmát vizsgálva (G4.4. ábra) azt látjuk, hogy egyes években még
a maximum sem érte el a 85 százalékos szintet.
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G4.5. ábra: Ágykihasználtság idõsora ápolási ellátás, naptári napi ágykihasználtság
alapján (2011-2015)

Az ellátási formára jellemzõ hosszú ápolási idõ lehetõséget ad a magas kihasználtságra
és a kis ingadozásra. Az adatok alapján látható, hogy a napok felében 1,5
százalékpontos sávon belül marad a napi ágykihasználtság – szemben az aktív ellátásnál
megfigyelt 9 százalékpontos sávval.
Örömteli, hogy a medián és az átlag is 2011-tõl 2014-ig folyamatos, összesen hat
százalékpontos emelkedést mutat ennek az ellátási formának az ágykihasználtságában,
és a 2015-ben tapasztalható enyhe visszaesés mértéke nem felétlenül utal ennek a
folyamatnak a megfordulására.

A krónikus ellátás ágykihasználtsága 80 százalék felett ingadozik, ezzel jelentõsen
meghaladja az aktív ellátás értékét, ugyanakkor elmarad az ápolás, és a rehabilitáció
ágykihasználtságától. Utóbbi 85 százalék körül alakul, ezzel az idõszak elején közel
azonos volt az ápolási osztályok kihasználtságával, azonban az azok esetében
megfigyelhetõ emelkedés ezt az ellátási formát nem jellemezte.

954

Hatékonyság, fenntarthatóság

G4.6. ábra: Ágykihasználtság idõsora krónikus ellátás, naptári napi ágykihasználtság
alapján (2011-2015)

G4.7. ábra: Ágykihasználtság idõsora rehabilitáció ellátás, naptári napi
ágykihasználtság alapján (2011-2015)

Miután az ápolás, krónikus és rehabilitációs ellátás napidíjjal finanszírozott, szervezési
anomáliákra utalhat, hogy a nagy igény, a betegek hosszabb bent tartózkodása és
egyéb, a tervezhetõséget elõsegítõ tulajdonságok ellenére a kihasználtság nem éri el
a 90-95 százalékot.
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G4.8. ábra: Ágykihasználtság megyénként, minden ellátás, naptári napi
ágykihasználtság alapján (2015)
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A megyék összehasonlítása az egyes ellátási formák eltérõ súllyal való megjelenése
miatt csak korlátozott mértékben lehetséges (G4.5. ábra). Ugyanakkor a megyénkénti
bontásban látható, hogy a 90 százalékos ágykihasználtságot sehol nem érték el az
év során. Ezen adat alapján érdemes lehet az ágyszámok további elemzése, mivel az
üres ágyak fenntartása jelentõs költséget jelenthet a szolgáltatóknak és az egészségügyi
rendszernek egyaránt.
További bontások
Régiónként vizsgálva a napi ágykihasználtságot, jelentõs különbség nem látható (G4.9.
ábra). A medián 70-80 százalék között van. A maximum Közép-Magyarországon és
Közép-Dunántúlon minimálisan meghaladja a 85 százalékot (87, ill. 86 százalék), a
többi régióban 80 százalék és 85 százalék között van.

Az egyes szakmák ágykihasználtságát vizsgálva azonban jelentõs különbségeket látunk.
Az onkológia és sugárterápia azért mutat ilyen széles terjedelmet, és maximuma
azért haladja meg a 100 százalékot, mert a kemo- és sugárterápiás betegek sok
esetben nem alszanak az intézményben, nem foglalnak ágyat, mégis aktív betegként
kerülnek elszámolásra.
A szemészet ágykihasználtsága feltehetõen azért ilyen alacsony, mert a beavatkozások
jelentõs részét aktív ellátásként végzik, de a betegek egynaposként kerülnek elszámolásra.
A szakmák közel felénél elmondható, hogy a 2015. évi maximális ágykihasználtság
egyetlen naptári napon sem érte el a 85 százalékot. Különösen alacsony értéket mutat
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G4.9. ábra: Ágykihasználtság régiók szerint, naptári napi ágykihasználtság alapján
(2015)

a gyermekgyógyászat (59,9 százalék) és a sürgõsségi ellátás (62,1 százalék). Ennek
okai között a humánerõforrás-hiány, az ellátási terület rossz meghatározása, más
szakmák elszívó ereje stb. említhetõk. Az okok további elemzést igényelnek.

Komoly anyagi következményei vannak az intenzív osztályok 74,0 százalékos
ágykihasználtságának. Az intenzív osztályok mûködését pozitívan befolyásolta, hogy
a szakmakódok 2012-es áttekintése során azokat a posztoperatív és egyéb örzõket,
melyek intenzív terápiás ellátást – például szervpótló kezelést – nem nyújtottak az
eredeti szakmájuknak megfelelõ négyjegyû szakmakódon, és nem intenzív ellátóként
vették számba. Ezzel együtt az évi átlagos 1129 ágyból az év bármely napján
legalább 293 ágy kihasználatlan volt. Ez egyrészrõl jelentõs pazarlás, mivel egy üres
intenzív ágy fenntartása megközelíti a havi 1 millió forintot (Csomós, 2007). Másrészrõl,
lakosságarányosan feleannyi intenzív ágy van Magyarországon, mint Németországban,
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G4.2.táblázat: Maximális napi országos ágykihasználtság szakmánként (2015)

az ilyen alacsony kihasználtság azt is jelezheti, hogy az intenzív osztályra való betegek
egy része valamilyen okból nem ott kerül ellátásra, nem jut megfelelõ kezeléshez.
G4.10. ábra: Ágykihasználtság szakmánként, naptári napi ágykihasználtság alapján
(2015)

Kiegészítõ szempontok

Ugyanígy az egynapos és a kúraszerû ellátások arányának növekedése olyan mértékû
ágykihasználtság-csökkenést eredményezhet, hogy egyes intézményekben szükségessé
válhat a szakma ágyainak nagyon jelentõs csökkentése, esetleg megszüntetése.
Nemzetközi összehasonlítás
A WHO Health for All adatbázisában szereplõ adatok a számítás eltérõ módszertana
folytán minimális mértékben – egy és két százalékpont közti nagyságban – meghaladja
az ebben a jelentésben számítottakat. Ugyanakkor ezen magasabb ágykihasználtság
is alacsonyabb mind a cseh, osztrák és német adatoknál. A csehországi 71,3 százalékos
ágykihasználtság csak bõ két százalékponttal haladja meg a magyarországi 69,2
százalékos értéket, azonban az EU átlag 76,6 százalékos értékéhez képest már jelentõs
a különbség. Németországban ennél is magasabb, a magyar értéket kerek tíz százalékkal
meghaladja, Ausztriában pedig ennél is magasabb 82,7 százalék a mutató értéke.
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Az ágykihasználtság nem csupán a betegforgalommal függ össze, hanem igen lényeges
az egy esetre jutó napszám is. Ennek csökkenése az ágykihasználtságot is csökkenti.
A vizsgált idõszak során azonban csak minimális mértékû csökkenés volt megfigyelhetõ
az aktív ellátásban.

G4.11. ábra: Az akut ellátásban (Magyarországon aktív ellátási formában) lévõ ágyak
kihasználtsága (2012)

Forrás: WHO Health for All

Érdemes megemlíteni, hogy az ágykihasználtság tevezésével kapcsolatosan értékes
példát nyújthat Németország, ahol minden tartománynak tízéves kórházfejlesztési
tervet kell készítenie. Ebben minden szakmában 85 százalékos átlagos ágykihasználtságot
kell tervezni. Az USA Illinois államában szintén 85 százalék az ágykihasználtsági
célkitûzés (ESKI, 2006).
Az idõszak során 2015. június elsejétõl változtak a finanszírozás szabályai, mi szerint
korábban ha több beteg volt az osztályon, mint az OEP szerzõdött ágyak száma,
akkor az utoljára érkezõk csak attól a dátumtól kerültek finanszírozásra amikortól az
ágykihasználtság nem haladta meg a száz százalékot. Ez a megszorítás a változtatás
hatályba lépését követõen megszünt. Ennek következtében eltûnt egy ellenösztönzõ a
száz százalék feletti ágykihasználtsággal szemben. A változás esetleges hatásait a
következõ idõszakban lehet majd megfigyelni.
Limitációk
Az ágykihasználtság számításához nem szabad figyelembe venni azokat a betegeket,
akik valójában nem foglalnak ágyat, csupán finanszírozási szempontból kerülnek
fekvõbetegként jelentésre. Az ilyen betegek (egynapos beavatkozás, kemoterápiás
kezelés fázisa, kúraszerû ellátás stb.) az esetek 5-10 százalékát teszik ki. Ez azért
okozhat gondot, mert egy-egy naptári napon (amikor e mûtétek, kezelések folynak,
ezek a betegek megjelennek) jelentõsen megemelhetnék a napi ágykihasználtságot.
Annak pedig semmi relevanciája nincs az osztály ágykihasználtságára, hogy nem az
osztály ágyain, hanem egy külön helyiségben sugár- vagy kemoterápia zajlik.
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Befolyásoló tényezõk

Tehát a napi ágykihasználtság számításában csupán azok a betegek kerülnek figyelembe
vételre, akik:
–
–
–
–

az OEP finanszírozása szerint fekvõbetegnek számítanak,
nem kúraszerû ellátásban részesülnek,
nem egynapos sebészeti ellátásában részesülnek,
nem betegkísérõk.

A többi osztályos fekvõbetegként finanszírozott beteg (függetlenül benntartózkodásának
idõtartamától) szerepel a statisztikákban.
A hatályos jogszabály szerint a felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja fél-fél
napnak számít, így a napi ágykihasználtság számításánál fél napként kerül figyelembe
vételre.
Az OEP által megjelentett Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatáshoz képest
(OEP, 2016) apróbb eltéréseket okozhat, hogy az elemzéshez ugyanazoknak az
adatoknak eltérõ konszolidációval létrehozott adatbázisából származnak az eredmények,
valamint a definíció egyes részleteiben megjelenõ különbségek. Utóbbira példa a
teljesített napok aktív eseteknél való értelmezése, ami a fent leírtakkal szemben az OEP
finanszírozási szempontú értelmezésében az idõszak alatt távozott betegek kórházi
tartózkodásának teljes hossza. Mindezeknek a különbségeknek az eredõje ellátási
formánként és évenkét átlagosan egy százalékpont alatt marad.

Igazságosság
Az ágykihasználtság a betegek tulajdonságai szerint (nem, életkor, hátrányos helyzet)
nem vizsgálható. A regionális és a megyei összehasonlító adatok nem utalnak
szisztematikus egyenlõtlenségre. A szakmai egyenlõtlenségek elsõsorban nem
igazságossági, hanem ellátásszervezési kérdéseket vetnek fel.

Az ágykihasználtság a kapacitások megfelelõ allokálásáról, valamint fenntartásuk
költségeinek szükségességérõl szolgál információval. A fekvõbeteg-szakellátás eltérõ
ellátási formái különbözõ jellemzõik miatt okkal különböznek a mutató értékében.
Az ellátási formák sorrendje megfelel a várakozásoknak, azonban az ágykihasználtság
szintje elmarad egyes külföldi rendszerekben alkalmazott célértékektõl, így indokolt
lehet annak vizsgálata, hogy vannak-e fölös kapacitások. Az elemzés döntõ része
országos szinten összesített adatokat vizsgált, míg az elõzõ kérdés konkrét
megválaszolásához ennél jelentõsen nagyobb részletezettséggel szükséges vizsgálni
a folyamatokat. Érdekes lehet intézményi szinten elemezni a szükséges és rendelkezésre
álló kapacitásokat, valamint ennek változását. Különösen indokolt lehet ez azokban
a szakmákban, melyek kiemelkedõen magas költségigényûek (pl. intenzív ellátás),
vagy érintettek az egynapos ellátás terjedésében (pl. szemészet).
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Megbeszélés

Megyei és regionális szinten vannak különbségek, azonban ezek mértéke elfogadhatónak
tûnik. Az évek során az egyes ellátási formák ágykihasználtsága ingadozott, azonban
egyértelmû trend itt sem rajzolódott ki. A 2015-ös értékek minden esetben enyhe
csökkenést mutatnak, azonban jelentõsége a következõ idõszak változásainak irányától
függ.
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Egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma, G5
Összefoglaló
Az átlagos kórházi tartózkodás hossza 2015-ben 9,2 nap volt, ami évi fél százalék
alatti növekedést jelent. Ennek a megítélését csak ellátási formánként lehet megtenni.
A hosszú távú ápolás eseteinek hossza 15 százalékkal 38 nap fölötti értékre nõtt, míg
a rehabilitáció átlagos hossza szûk öt százalékkal 26,8 napra emelkedett.
Az egy aktív kórházi esetre jutó ápolási napok száma, beleszámítva a napon belüli
távozással járó ellátási formákat, 2011 és 2015 között 5,7 napról 5,2 napra csökkent.
Ennek egyik oka azon ellátási formák terjedése, melyek ugyan kórházi körülményeket
és hátteret igényelnek, de a beteg néhány órával a beavatkozást követõen távozhat
a kórházból. Ezeket az eseteket figyelmen kívül hagyva a változás kisebb: 6,14 napról
5,98 napra rövidült az ellátás.
A nemek között öt százalék körüli, állandóan jelenlévõ eltérés van. Ezzel szemben a
megyék között bár találhatók különbségek, egyértelmû trendek ebben a vonatkozásban
nehezen fogalmazhatóak meg. 2013 során minden ellátási formában egyszeri, kiugró
csökkenés volt megfigyelhetõ, melynek oka további vizsgálatot érdemelhet.
Nemzetközi összehasonlításra a rendszerek eltérõ jellege csak limitált mértékben ad
lehetõséget, azonban az aktív ellátásra vonatkozó értékekkel összhangban van a
magyar adat. Ausztriában 6,5 és Szlovákiában 6,2 nap az átlagos érték, míg a
legalacsonyabb Dániában, ahol 4,3.

G5. 1. ábra: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma, idõsor teljes lakosságra
és nem szerinti bontásban (2011-2015)
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Fontos különbséget tenni a különbözõ ellátási formák között. A rehabilitációs és hosszú
ápolási idejû (krónikus és ápolási), valamint az aktív osztályok adatainak egységes
kezelése elmossa az érdemi különbségeket: utóbbiak enyhén csökkenõ trendje mellett
elõbbiek átlagos napszáma 2013-2015 között enyhén növekedett.

G5.1. táblázat: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó régiója
szerinti bontásban (2015)

G5.1. térkép: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó megyéje szerinti
bontásban, férfiak (2015)
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G5.2. térkép: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó megyéje szerinti
bontásban, nõk (2015)
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G5.3. térkép: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó megyéje szerinti
bontásban összesen (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

G5.2. ábra: Egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma, idõsor teljes lakosságra és
ellátási forma szerinti bontásban (2011-2015)
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Az aktív ellátásban részesülõ átlagos kórházi eset hossza 2011 és 2015 között kevesebb,
mint három százalékos csökkenéssel az idõszak végére 5,98 napos értéket ért el. A
krónikus, ápolási és rehabilitációs ellátást esetében az ápolási idõ növekedése volt
megfigyelhetõ: az átlagos rehabilitációs eset közel egy nappal nyúlt 2015-ben hosszabbra,
mint 2011-ben. Ez szûk négy százalékot jelent, míg a hosszú távú (krónikus és ápolási)
ellátási formák esetében ennél is jelentõsebb, 11,5 százalékos mértékben nõtt a kórházi
tartózkodás idõtartama, amely már 2011-ben is 34,8 nap volt.

A nemek között az egy kórházi esetre jutó ápolási napok számának alakulásában 47 százalékos különbség mutatkozik, ami ugyan stabilan jelentkezik minden évben
(G5.1. ábra), azonban nem számít kirívó mértékûnek.
Földrajzi szempontból (G5.1-3. térképek) a kórházi tartózkodás hosszának tekintetében,
bár jelentõs különbségeket látunk (Veszprém megyében átlagosan 12,4 nap, míg
Csongrádban 7,2 nap), földrajzi tendencia nem fedezhetõ fel. Csupán a hosszú távú
ellátások Közép-Magyarországon látható 53,5 napja kiemelkedõ.
Az adatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb különbség van aktív ellátásban a nulla
ápolási napú esetekkel és az ezek kizárásával számolt átlagos kórházi napok között.
Míg 2011-ben alig több, mint fél nap volt, 2015-re ez már 0,8 nap lett a kettõ közötti
különbség. Ez azt jelenti, hogy az esetek között egyre nagyobb arányban vannak a
nulla ápolási napúak, vagyis azok az ellátási formák, melyek nem követelik meg a
kórházban töltött éjszakát (G5.3. ábra).
Évtizedes viszonylatban a kommunikációs eszközök fejlõdése is segíti a kórházból
való elbocsátás gyorsítását: a telefon általános elérhetõsége lehetõvé teszi az azonnali
tanács- és segítségkérést. A szociális és higiénés körülmények javulása ugyancsak a
betegek korai hazabocsátását támogatja. Ugyanakkor bizonyos vizsgálatokat (pl.:
vércukor- vagy vérnyomásmérés), egyes beavatkozásokat (pl.: peritoneális dialízis)
az otthonában is elvégezhet a beteg megfelelõ betegoktatást követõen. Ezek részben
rövidítik a benntartózkodást, részben azonban rövid eseteket teljesen kiváltanak, ami
éppenséggel növeli az átlagos ápolási hosszt.

További bontások
Amennyiben kórházanként vizsgáljuk a mutatót, jelentõs különbségeket vehetünk észre.
Megvizsgálva a kórházak profilját, az látszik, hogy azokban a kórházakban magas
az aktív ágyakon az átlagos ápolási nap, ahol az intézményben jelentõs a hosszú távú
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G5.3. ábra: Egy aktív kórházi esetre jutó ápolási napok száma, idõsor teljes lakosságra,
nulla napos ellátásokkal és azok nélkül (2011-2015)

ápolást biztosító osztályok ágyainak aránya. Bár a vizsgált idõszakban 20 fölött van
azon intézmények száma, ahol az aktív ágyak mellett a krónikus ágyak aránya
meghaladja az 50 százalékot, csupán néhány kórház van, ahol a krónikus ágyak
magas száma együtt jár az aktív osztályokon tapasztalható magas ápolási napszámmal.
Tíz és tizenöt között van azoknak az intézményeknek a száma, ahol az átlagos ápolási
napszám tartósan tíz felett van.

Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi statisztikák jelentõs szórást mutatnak. Miután a metodika nem egységes,
igen nehezen összehasonlíthatók az országok adatai. 2013-as OECD adatok szerint
Japánban 30,6, Dániában 4,3 nap az összes kórházi ellátás átlagos ideje. Ha csak
az aktív eseteket számoljuk, akkor is Japán vezet 17,2 nappal, és Törökország 3,8
nappal a másik véglet. Ha a szomszédos országokat nézzük, Ausztria az aktív ellátásban
6,5, Szlovákia 6,2, Szlovénia 6,3 átlagos ápolási napot jelentett.
Befolyásoló tényezõk
A mutatót jelentõsen befolyásolhatja az intézmények ágyszáma, az ellátott lakosság
nagysága és a rendelkezésre álló finanszírozás. Amennyiben ezek nem arányosak,
úgy a betegek ápolási ideje indokolatlanul magas vagy alacsony lehet, ami egyik
oldalról hatékonysági, másik irányból minõségi problémákat vethet fel.
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G5.4. ábra: Átlagos ápolási nap szolgáltatónként és évek szerinti bontásban
(2011-2015)

Ahol kevés ágy áll rendelkezésre, ott mielõbb elbocsátják a beteget. Ez akkor is igaz
lehet, ha országosan az ágykihasználtság szintje mindig jelez szabad kapacitásokat.
A finanszírozási korlátok azonban országos szinten is láthatóak: a TVK szint felett
teljesítenek az aktív szolgáltatók.
Jelentõs hatással lehet az adatokra a szociális okokból történõ ápolási idõ. Számottevõ
arányban elõfordulhat, hogy a beteg orvosilag elbocsátható, de tekintettel arra,
hogy nincs, aki otthonában gondoskodjon róla, illetve nincs lehetõség szociális
elhelyezésre, így az aktív osztály önellátóvá válásáig benntartja.
Limitációk
Az OEP-adatok finanszírozási célú adatszolgáltatásból származnak, ami befolyásolhatja
a tartalmukat, részletezettségüket. Így például a kórházi esetek finanszírozás
szempontjából másként kerülnek meghatározásra.
Jelen statisztikához elkülönítésre kerültek az aktív osztályon történt egynapos ellátásban
vagy kúraszerûen végzett beavatkozások, ill. minden aznap távozó beteg. Miután
ezek az esetek kórházi esetnek minõsülnek (törzsszámuk van), viszont a betegek nem
töltenek egyetlen napot sem az intézményben, torzítják az adatokat.
Végül a mutató csak az OEP-szerzõdéses ágyakon közfinanszírozottan gyógyított
betegekre terjed ki, mivel egyedül erre vonatkozóan áll rendelkezésre adat.

Igazságosság
Az adatok különbözõ feldolgozásával sem látható olyan tendencia, mely igazságossági
kérdéseket vetne fel. Sem a megyék, sem pedig a hátrányos települések statisztikája
nem mutat tendenciózus egyenlõtlenséget. Az életkori statisztika az újszülöttek és a 60
éven felüliek esetében emelkedett, de ez nem utal hátrányos megkülönböztetésre.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az egy esetre jutó ápolási napok száma jelentõs
változáson nem esett át. Évente alig egy százalékkal csökkent az aktív esetek ápolási
hossza, annak ellenére, hogy ezt több faktor befolyásolja, melyektõl a kórház nem
tudja függetleníteni magát.
A szûkös ágyszám vagy elégtelen finanszírozás az aktív ellátásban éppúgy a kórházi
idõ rövidítése irányába hathat, mint a modernebb eljárások. Ugyanakkor az
ágykihasználtság országosan stabil, 100 százaléktól jelentõsen elmaradó szintje, és
a TVK pár százalékkal 100 százalék fölötti, de a négy százalékos degressziós sávon
belüli szintje arra utal, hogy ezek ugyan játszhatnak szerepet, de országos szinten
vélhetõen nem az elsõdleges faktorok. Ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban a
régió többi országához közeli a mutató értéke, azoknál pár százalékkal rövidebb.
Ezzel szemben a napidíjjal finanszírozott ellátásokban finanszírozási ösztönzõ egyáltalán
nincs is, ami a kórházat az ápolási idõ rövidítésére motiválná. Ez alól egyetlen kivétel
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Megbeszélés

a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § (5) bek. d) pontja, mely a krónikus
belgyógyászati osztályon hat hónapot követõen csökkenti a finanszírozást.

Felhasznált irodalom
1. Eurostat: Healthcare database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/database
?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_Opsvz5Fr
UpNr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=
column-2&p_p_col_count=1
Elérve: 2016. szeptember 15.
4. OECD: Healthcare database – Length of hospital stay
https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm#indicator-chart
Elérve: 2016. szeptember 17.
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7. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
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Egy osztályos esetre jutó súlyszám, G6
Összefoglaló
Magyarországon a férfiak átlagos osztályos esetre jutó HBCs- súly értéke 12 százalékkal
meghaladta a nõkét, ami arra utal, hogy bonyolultabb (egyúttal költségesebb) esetekkel
kerülnek be az aktív fekvõbeteg-ellátásba a nõkhöz képest. Ennek részben oka a
szülészet-nõgyógyászat alacsony súlyszám melletti magas esetszáma, azonban enélkül
is jelentõs, öt százalékos a különbség.
A mutató alakulását régiónként vizsgálva megállapítható, hogy a szolgáltatások
igénybevételének gyakorisága és az azokra jellemzõ súlyossági fok tekintetében jelentõs
eltérések nincsenek. Ennek tükrében érdemes szemlélni a megyénkénti eredményt,
mely szerint a három szélsõértéket mutató megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg (0,97),
Fejér (0,97) és Hajdú-Bihar (1,13) – között 14 százalékot meghaladó eltérés van a
betegek lakhelye szerint átlagolt esetsúlyosság tekintetében. Az esetszám tekintetében
nincs olyan eltérés, amely ellensúlyozná ezt a különbséget, és általánosan nem
tapasztalható, hogy az esetszám és az esetsúlyosság között erõs kapcsolat lenne.
A szakmák között jelentõs különbségek figyelhetõek meg. A várakozásoknak megfelelõen
az intenzív ellátás kiemelkedõ értéke (3,4) mellett, a sebészeti szakmák – kardiológia
(1,9), ortopédia-trauma (1,6), sebészet (1,2) – esetei rendelkeznek magas átlagos
súlyszám értékkel, melyeket az onkológia (1,0) követ. A skála másik végén található
a sürgõsségi ellátás (0,2), a fül-orr-gégészet (0,6), a fertõzõ betegek ellátása (0,7)
valamint a szülészet-nõgyógyászat (0,7).

A 2013-2015 közötti idõszak során az átlagos esetsúlyosság minimális – évi egy
százalék alatti - növekedést mutatott.
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Az egyes kórháztípusok sorrendje is megfelel a rendszer logikájának: a városi kórházak
átlagos értéke (0,90) alacsonyabb a megyei kórházakénál (1,04), amelyek szintén
alatta maradnak az országos központok átlagos érétkének (1,20). A szakkórházak
osztályos esetre jutó átlagos súlyszám értéke ezt is meghaladja (1,22), míg a rendszer
legmagasabb értékeit a klinikák érik el (1,27).

G6.1. ábra: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke, féléves idõsor, teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2013-2015)

G6.1. táblázat: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke régió szerinti bontásban
(2015)
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G6.1. térkép: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke a beteg lakhelye szerinti
megyénként, férfiak (2015)
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G6.2. térkép: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke a beteg lakhelye szerinti
megyénként, nõk (2015)
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G6.3. térkép: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke a beteg lakhelye szerinti
megyénként összesen (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az indikátor megmutatja, hogy egy osztályos esetre mekkora súlyszám jut. A súlyszám
a különbözõ beavatkozások figyelembevételével kalkulált ráfordítás mértéke, amely,
definíció szerint, szorosan összefügg az esetek súlyosságával. Az egy esetre jutó
súlyszám speciális homogén betegségcsoportok esetében akár tíz feletti értéket is
felvehet – ahogy azt a G6.2 táblázat is szemlélteti. A súlyszám elsõsorban az aktív
fekvõbeteg kórházi esetek finanszírozási alapjául szolgáló tényezõ, ugyanakkor kellõ
elõvigyázatosság mellett az esetek komplexitásának, súlyosságának is jelzõértéke.
Országos szinten a kórházi esetekre vonatkozó célérték egy, mivel a súlyszám
definíciószerûen az átlagos esetsúlyosságot jelöli. Tekintettel arra, hogy a kórházi
esetek döntõ többsége – kilenc tizede – egy osztályos esetbõl áll, így az osztályos
esetek várható átlagos értéke néhány százalékkal egy alatt van. Ezzel összhangban
megyei szinten is jellemzõen egy körül alakul a mutató értéke. A rendszerre általánosan
jellemzõ magasabb átlagos érték kódkarbantartással, illetve a súlyok arányos
csökkentésével kezelhetõ.

A mutató alakulását a teljes lakosságra régiók szerint vizsgálva 1,0 – 1,08 közötti
értéket kaptunk, mely nem utal jelentõs eltérésre. Viszont a megyénkénti vizsgálatból
látható, hogy a három szélsõértéket mutató megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér:
0,97, Hajdú-Bihar: 1,13) között 15 százalékot meghaladó különbség van az esetek
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G6.2.táblázat: A három legmagasabb és legalacsonyabb összsúlyszámú HBCs
megnevezése, súlyértéke és fõcsoportja (2015)

súlyosságában. Nemenkénti bontásban megyénként is megfigyelhetõ az országos
képnek megfelelõ eltérés. Nõk esetében az egy esetre jutó súlyszám a megyék felében
1,0 érték alatt van, míg kilenc megye és Budapest lakosainál meghaladja azt, Heves
megyében (1,07) adva a legmagasabb értéket. Férfiakra vonatkozóan valamennyi
megyében 1,0 feletti értéket kapunk, a maximális átlagos súlyszámot 2015-ben HajdúBihar és Tolna megye adta (1,17).
Magyarországon a férfiak súlyosabb esetekkel kerülnek be az aktív fekvõbeteg- ellátásba
a nõkhöz képest. Ez akkor is igaz, ha figyelembe vesszük a nemek egyes szakmákhoz
fordulásának gyakoriságában meglévõ különbségeket, amit lejjebb tárgyalunk. Ha
ennek hatását kiszûrendõ a férfi esetek szakmánkénti átlagos HBCs súlyszámát a nõi
esetek relatív gyakoriságának arányában súlyozzuk, akkor is megyénként 6-13 százalékos
különbséget tapasztalunk a két nemre jellemzõ értékek között.

További bontások
Mélyebben, szakmafõcsoportos bontásban megvizsgálva a nemek közötti különbséget,
részben magyarázatot kapunk a férfiaknál megjelenõ súlyszámtöbbletre. Míg a nõk
nagy számban jelennek meg a jellemzõen alacsony súlyszám értékû szülészet977
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G6.2. ábra: A szakmák közti megoszlás tekintetében a nõi esetszámra standardizált
férfi átlagos súlyszámtöbblete a beteg lakhelye szerinti megyénként (2015)

nõgyógyászati szakmákban, addig a férfiak a legnagyobb súlyszámmal bíró
szakmákban (intenzív ellátás, kardiológia), azokban is magasabb osztályos esetre
jutó súlyszámmal jelennek meg. Számszerûsítve a nemek közötti különbséget, az látható,
hogy minden szakmát figyelembe véve 12 százalékos többlet jelentkezik a férfiak
javára a nõkhöz képest a mutató alakulásában, míg a szülészet, nõgyógyászat szakmák
nélkül ez a különbség öt százalékra mérséklõdik.
Teljes lakosságra vonatkozóan a szakmafõcsoportonkénti áttekintésbõl látható, hogy
a sürgõsségi ellátásban tömegesen látják el a kevésbé súlyos eseteket. A súlyos eseteknél
elsõsorban a stabilizálásban van szerepük, ezt követõen ezek a betegek átkerülnek a
szakmailag illetékes osztályra, és itt történik a definitív ellátásuk – immár magasabb
súlyértékkel. A mutató szakmafõcsoportonkénti értékét nagyban befolyásolja az adott
szakmai fõcsoportban megjelenõ legsúlyosabb esetek száma. A legmagasabb értéket
az intenzív ellátás, kardiológia, ortopédia, sebészet, onkológia szakmák mutatják.

A megyei szintnél mélyebb, településméret szerinti elemzés alapján jelentõs eltérés
nem mutatható ki az esetek súlyosságában. Az egy osztályos esetre jutó súlyszám
1,03 és 1,05 értékek között mozog. Az ellátórendszerbe bekerült betegek eseteinek
súlyossága nem mutat szoros összefüggést a település típusával. Ugyanakkor egyes
települések adatai között - a méret szerint ugyanabba a kategóriába tartozó települések
között is - vannak jelentõsebb különbségek, melyek kategórián belül kiegyenlítik egymást.
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G6.3. ábra: Egy esetre jutó súlyszám szakmafõcsoportonkén (2015)

G6.4. ábra: Egy osztályos esetre jutó súlyszám a beteg lakhelyének településmérete
szerint (2015)

Budapest kerületeit vizsgálva a településtípusok vagy megyék közötti szórás mértékénél
kisebb, a régiók közöttivel megegyezõ terjedelem figyelhetõ meg, melynek mértéke
nyolc százalék. A fõváros esetében kiemelten hangsúlyoznunk kell, hogy a besorolás
alapját a páciens lakhelye és nem az ellátás helyszíne képezte. A budapesti átlag
országos összehasonlításban alacsony, alatta marad a kétezer fõ fölötti, megegyezik
az ez alatti településméret átlagos esetsúlyával. A fõvárosi átlagot (1,04) 13 kerület
értéke haladja meg. Az egyes kerületek lakosaira jellemzõ értékek közötti heterogenitás
okainak feltárása további vizsgálódást igényelne (vö. Debreceni Egyetem, 2012).

Korcsoportos és nemenkénti kimutatásból megállapítható, hogy csecsemõkorban nincs
jelentõs eltérés a nemek között. A 0-1 éves korosztályban az egy esetre jutó súlyszám
azért magasabb, mert a problémamentes születés nem, csak a további ellátást igénylõ
esetek (PiC) jelennek meg. A gyermek- és ifjúkori korosztályba tartozó esetek súlyossága
általánosságban alacsonyabb az egyéb korosztályokhoz képest. Itt azonban már
megfigyelhetõ a nemek közötti eltérés. Természetes módon az életkor elõrehaladtával
egyre súlyosbodnak az esetek, ami a 80 év feletti korosztályban mindkét nemben
mérséklõdni látszik.
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G6.5. ábra: Egy osztályos esetre jutó súlyszám Budapesten, kerületenként (2015)

G6.6. ábra: Egy osztályos esetre jutó súlyszám korcsoportos bontásban nemenként
(2015)

Az aktív ellátásban részt vevõ szolgáltatókat szakmai palettájuk és progresszivitási
szintjük alapján intézménytípusokba soroltuk. A szakkórházakat megbontottuk
gyermekgyógyászatra, valamint egy kategóriába (szakkórház) kerültek a
tüdõgyógyászati, mozgásszervi és kardiológiai ellátások.
Az egy esetre jutó súlyszám értéke a gyermekkórházak esetében a legalacsonyabb
(0,71). Ezzel szemben a szakkórházak és a klinikák egy esetre jutó súlyszáma meghaladja
az 1,2 értéket, mely visszatükrözi az intézménycsoportra jellemzõ magas progresszivitási
szintet, az ehhez kötõdõ súlyos esetek ellátását az ország egész területérõl. A nyolc
szakmában mûködõ országos intézetek az adott szakma legspecifikusabb szolgáltatói.
Az országos intézet, a szakkórház és a klinika intézménycsoportok mutatója súlyosabb
esetösszetételt igazol, mint a megyei szintû kórházak, melyet vélhetõen ezen intézmények
szakmaspecifikuma és a súlyosabb esetek koncentrálódása indokol.
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G6.7. ábra: Egy esetre jutó súlyszám intézménytípusonként (2015)

980

Az egynapos ellátási formát külön vizsgáltuk, mivel ez a jelentésben önmagában is
megjelenik a G1. Egynapos ellátások aránya mutató formájában. Ebben a pontban
azokat az eseteket tekintettük át, amelyeket elkülönült egynapos ellátó egységekrõl
jelentettek. A G6.8. ábra szakmánként mutatja be az egynapos ellátás keretében
végzett beavatkozások alapján kiszámított egy esetre jutó súlyszámot. Jelentõs eltérések
mutatkoznak, mindez azonban az egyes szakmák eltérõ költségigényét is tükrözi, így
az esetek súlyosságának összehasonlítására csak nagyon limitált módon alkalmas. Az
egynapos ellátások esetében nem számolhatunk azzal, hogy egy lenne a célnak
tekintendõ átlagérték, hiszen költségigény szempontjából nem reprezentatív részhalmaza
az összes fekvõbeteg esetnek, elõbbiek jellemzõen alacsonyabb költségigényû esetek.

Korcsoportos és nemek közötti eltérés is kimutatható az egynapos ellátások egy esetre
jutó súlyszámainak tekintetében. A gyermek és az idõs korosztályokon belül a nemek
között az egynapos ellátásokon belül jelentõs különbség nem látható. Ezzel szemben
a 18-65 közötti aktív korosztályban a nemek között számottevõ eltérés mutatkozik az
egy esetre jutó súlyszámok alakulásában.
Nõk esetében az alacsony egy esetre jutó súlyszámot a reproduktív korban lévõ nõk
egynapos ellátási eseteinek magasabb száma, és ezen belül nõgyógyászati
beavatkozások alacsony átlagos súlyszám-értéke okozhatja.
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G6.8. ábra: Egynapos ellátások szakmánkénti egy esetre jutó súlyszáma (2015)

G6.9. ábra: Egynapos ellátás egy esetre jutó súlyszáma, korcsoportos bontásban,
nemenként (2015)

Megyei bontásban vizsgálva megállapítható, hogy az egy esetre jutó súlyszámban
jelentõs (0,2) eltérés van, ami vélhetõen az egynapos ellátásban végzett beavatkozások
megyénként eltérõ összetételével és elérhetõségével magyarázható.

Kiegészítõ szempontok
Az elemzést támogató indikátor a GY4. 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-szakellátási
osztályos esetek száma. Megyénként a 10 000 lakosra számított aktív esetszámok a
két szélsõértéket adó megye (Gyõr-Moson-Sopron és Baranya) vonatkozásában 65
százalékos eltérést mutatnak, ami a lakosság eltérõ igénybevételi szokásaira, illetve
morbiditási jellemzõkre is utalhat.
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G6.10. térkép: Egynapos ellátások egy esetre jutó súlyszáma a beteg lakhelye szerinti
megyénkénti bontásban (2015)

A 10 000 fõre jutó esetszám és az átlagos HBCS súly között közepesen erõs, -46-os
korrelációs értékkel rendelkezõ negatív kapcsolat áll fenn. Ez azt jelenti, hogy jellemzõen
alacsonyabb az egy esetre jutó súlyszám azokban a megyékben, ahol magasabb az
esetszám. Tekintettel azonban arra, hogy az esetszám relatív szórása (0,096) jelentõsen
meghaladja az átlagos súlyszámét (0,036), így végsõ soron a 10 000 lakosra jutó
súlyszám igen erõs korrelációt mutat az esetszámmal.
G6.10. ábra: 10 000 lakosra számított aktív fekvõbeteg esetszám és súlyszám a beteg
lakhely szerinti megyénként (2015)

A mutató alakulását befolyásolják a szolgáltatók mûködését meghatározó tényezõk.
Ilyenek a kompetenciák, a progresszivitási szintek, az elvégzett beavatkozások HBCsjéhez tartozó súlyszám, finanszírozási keretek és a szolgáltatás elérhetõsége, a kapacitás,
személyi és tárgyi feltételek megléte. Lakossági oldalról a hozzáférhetõség mellett
szerepet játszik az egyének egészségtudatossága és informáltsága. Ennek vizsgálata
a pontosabb elemzéshez elengedhetetlen lehet. Az egynapos ellátások tekintetében
különösen jelentõs befolyásoló tényezõk az igénybevett ellátások szakmai összetétele.
Limitációk
Jelen elemzés az aktív fekvõbeteg-ellátásban megjelenõ esetek súlyosságáról von le
következtetést. A mutató és az ellátórendszer hatékonysága közötti kapcsolat
kimutatásához további adatok elemzése lenne szükséges. A felhasznált adatbázis
finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát.
A finanszírozási rendszer a HBCs-súlyokat, mint költségigényt a kórházi eset szintjére
bontja le, és ezen a szinten is önkényes döntés alapján – elsõsorban ápolási nap
szerint – történik az esethez közvetlenül nem rendelhetõ költségek szétosztása. A
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Befolyásoló tényezõk

kórházi esetek mintegy tizede egynél több osztályos esetbõl áll, melyek között a
megosztás hasonlóan önkényes.
A több osztályos esetbõl álló kórházi esetek miatt a várható átlagos érték az osztályos
esetnél egy alatt lenne optimális, így a rendszeres normálás hiányából adódó eltérés
nagyobb, mint a mutató értékei elsõre sugallnák.

Igazságosság

Igazságossági kérdésként külön vizsgáltuk a hátrányos helyzetû településeken élõ
lakosság egy esetre jutó súlyszámát. Az ellátórendszerben megjelent lakosokra Vas,
Bács-Kiskun, Veszprém, Csongrád megyék hátrányos helyzetû településein magasabb
súlyszám jut egy osztályos esetre, mint ugyanezen megyék nem hátrányos helyzetû
településein. A 2015. évi adatok alapján a hátrányos településekrõl megjelentek esetszáma
a fenti megyékben nem éri el az összes esetszám 10 százalékát. Azokban a megyékben,
ahol a hátrányos településekrõl megjelentek esetszáma meghaladja az összes esetszám
18 százalékát (Hajdú-Bihar, Nógrád, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár-Bereg megye) 0,06 – 0,04-gyel kevesebb súlyszám jut egy osztályos esetre
a nem hátrányos helyzetû településekrõl megjelent esetekhez viszonyítva. Ez az érték
Gyõr-Moson-Sopron megyében (-0,53) kiugró értéket jelez, melybõl azonban nem
lehet átfogó következtetést levonni, mivel megyei szinten mindössze egy település
hátrányos helyzetû besorolású, vagyis nagyon alacsony az esetszám. Ebbõl adódóan
könnyen ingadozhat a mutató értéke, 2015-ben például öt esetrõl beszélhetünk.
Budapesten ez a vizsgálat nem értelmezhetõ. Összességében megállapítható, hogy
az ellátáshoz való hozzáférésben jelentõs egyenlõtlenség nem mutatható ki a hátrányos
helyzetû települések tekintetében. További megállapítások csak a szükségletek pontosabb
ismeretében lennének levonhatóak.

Megbeszélés
Mind a nemek, mind a korcsoportok között jelentõs különbség figyelhetõ meg a mutató
értékében. A korcsoportok közötti eltérés természetes: a fiatalok esetei kevésbé súlyosak.
Ugyanakkor érdekes, másutt – péáldául a gyógyszertámogatási kiadások esetében –
is jelentkezõ jelenség, hogy nyolcvan év felettiek esetében az addig egyértlemûen
növekvõ mutató értéke stabilizálódik, enyhén csökken.
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A korábbiakban megállapított nemenkénti, korcsoportos egyenlõtlenségek nem feltétlenül
igazságossági problémából fakadnak, ugyanakkor figyelemre érdemes a nyolcvan
év felettiek csökkenõ esetsúlyossága. A szakmaspecifikus szolgáltatók elérésében területi
korlátok adódnak, a magasabb progresszivitási szinten mûködõ, speciális szakmai
felkészültséget igénylõ szakmák területi hozzáférhetõsége nem egyenletes, ezek a
szakmák jellemzõen országos intézetekben, illetve klinikákon jelennek csak meg. A
kardiológia szakmában tapasztalható területi egyenlõtlenség elérhetõségi problémát
vet fel. Szakmánként és progresszivitási szintenként további vizsgálatot indokolhat
hozzáférés szempontjából az intézményi struktúra.

A nemek közötti 12 százalékos különbséget több mint felében magyarázzák a szülészetnõgyógyászat alacsony súlyszámú esetei, azonban ezek nélkül is marad öt százalék
különbség, mely figyelemre érdemes lehet.
A megyék között viszonylag jelentõs, 15 százalékos különbség tapasztalható, azonban
régiók szintjén már alig ennek fele figyelhetõ meg. A településméret szintén nem
felelõs jelentõs eltérésekért a mutató értékében, ahogy a hátrányos helyzetû települések
esetében sincsen igazságtalanságra utaló jel – ugyanakkor ennek kimerítõ vizsgálatához
nem állnak rendelékezésre a szükségletekre vonatkozó megfelelõ ismeretek.
Országosan a mutató értéke minimális növekedésen ment keresztül, és a kórházi
esetek egy HBCs-súlyú átlagértékre való normálásának elmaradása folytán mára már
az osztályos esetre jutó súlyszám is egy feletti, pedig ennek értéke közel tíz százalékkal
a kórházi esetre jutó súlyszám alatt marad.
Az egyes szakmák között jelentõs különbségek vannak, ami elsõsorban a költségigénykülönbségüket tükrözheti. Ugyanakkor a kórháztípusok átlagos esetsúlyosságának
nagyság szerinti sorrendje megfelel a rendszer logikájának: a városi kórházaknál
súlyosabb esetek kerülnek a megyei kórházakba, és még súlyosabbak az országos
központokba. A szakkórházak, illetve a klinikák átlagos súlyszáma ennél is magasabb.
Végül ismét jelezzük, hogy szem elõtt tartandó, miszerint a fekvõbeteg-ellátás eset
súlyosságának mérésére az egy osztályos esetre jutó súlyszám korlátozottan alkalmas,
mivel elsõsorban finanszírozási mutató, mely költségigényt fejez ki, amit tovább bonyolít
az esethez közvetlenül nem rendelhetõ költségek szétosztása.

Felhasznált irodalom
1. Budapest Egészségterv 2012, Debreceni Egyetem
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Egy rendelési órára jutó eset a járóbeteg-szakellátásban, G7
Összefoglaló
A szakorvosi és nem-szakorvosi órák összesített számával kerül leosztásra az ellátott
járóbeteg szakellátási esetek száma. A mutató értéke az optimálisnak tekintett értéktõl
való eltérés alapján többféle értelmezésre ad lehetõséget: egyfelõl kifejezheti, hogy
az orvosnak jut-e elég ideje a betegre, másrészt azonban azt is, hogy a rendelkezésre
álló idõ hatékonyan kerül-e kihasználásra. Fontos szem elõtt tartani, hogy nem a
szûken vett orvos-beteg találkozó idõtartamát rögzíti a rendelkezésre álló adat.
Országosan egy óra alatt 3,78 beteget látnak el, vagyis 15:52 perc jut egy betegre.
Az országos érték alig 1-2 százalékot ingadozott 2013 óta, azonban a megyék
között jelentõs különbségek tapasztalhatóak. Ennek egyik fõ oka a rendelkezésre álló
órák eloszlásának egyenlõtlensége, ami szoros összefüggésben áll az esetszámok
alakulásával, azonban kihat az egy órára jutó esetszámra is. Ennek jele, hogy az
egyetemi városok megyéiben jellemzõen nagyobb a járóbeteg óraszám, aminek
köszönhetõen ezekben a megyékben jut a legtöbb idõ a betegekre. Budapesten,
Csongrádon és Baranya megyében kevesebb mint 3,3 beteg jut egy járóbeteg órára
– vagyis egy betegre több mint 18:15 perc áll rendelkezésre. Ezzel szemben ÉszakAlföld régióban jut a legkevesebb idõ egy betegre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
4,57, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében az országosan legtöbb, 4,83 beteg. Egy
betegre vetítve ez rendre 13:08 illetve 12:34 másodpercnek felel meg. Hajdú-Bihar
megyében Debrecen egyetemi székhely, ugyanakkor a megye Észak Alföld régióba
tartózik, így mind a két csoporttól eltérõen, közepesnél alig magasabb értékkel (4,11)
rendelkezik.
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G7.1. ábra: Egy rendelési órásra jutó eset országosan (2013-2015)
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G7.1. táblázat: Egy rendelési órásra jutó eset regionális bontásban (2015)

G7.1. térkép: Egy rendelési órásra jutó eset megyei bontásban (2015)

Általános áttekintés
Az egy rendelési órára jutó esetszám azt mutatja meg, hogy egy átlagos járóbetegszakellátásban lekötött órára – szakorvosira és nem-szakorvosira együttesen – hány
eset jut.
Az egy rendelési órára jutó esetszám értéke 2015-ben 3,781 volt. A vizsgált idõszakot
tekintve, a mutató értéke minimális mértékben ingadozott. Az indikátor értéke 2013
és 2014 között két százalékkal nõtt, majd 2014 és 2015 között alig több mint egy
százalékkal csökkent.
A régiók között jelentõs különbségek figyelhetõk meg. Közép-Magyarországon 2015ben kilenc százalékkal kevesebb beteg jutott egy órára (3,45), mint az országos átlag
(3,78), mely alatt csak egy további régió található: Dél-Dunántúl, másfél százalékkal
marad alatta (3,73). A skála másik végén Észak-Alföld helyezkedik el (4,4), ahol az
országos átlagnál 16, a budapestinél 27 százalékkal több beteget látnak el egy óra
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Elemzés

alatt. Észak-Alföld a Nyugat-Dunántúlon (4,28) kívül minden régiót legalább tíz
százalékkal felülteljesít.
A régiókon belül megyei szinten ismét komoly különbségek figyelhetõek meg. Három
orvosegyetemi város megyéje esetében jut a legtöbb idõ a betegekre: Baranya (3,27),
Csongrád (3,28) és Budapest (3,29) minden más megyét legalább tíz százalékkal
alulteljesít. Ugyanakkor az elõbb említett megyék régióihoz tartozó többi megye
jellemzõen a rangsor másik felében helyezkedik el. Bács-Kiskun megye (4,66) a második
legmagasabb, Pest megye (4,32) a hatodik legtöbb beteget látja el óránként. Somogy
(4,31) és Tolna (4,25) a hetedik, illetve nyolcadik legnagyobb mutatóval bír. Egyedül
Békésben (3,92) mondható relatív alacsonynak a mutató értéke, mely a megyék között
a tizenkettedik a rangsorban.
Hajdú-Bihar megye (4,11) helyzetére úgy tûnik, hatással van a debreceni orvosegyetem,
de a régió kiugró helyzete is, így az országos fölötti értékkel rendelkezik, de a megyék
között gyakorlatilag a mediánt képviseli. Ugyanakkor ezzel messze alatta marad a
régió másik két megyéjének: Jász-Nagykun-Szolnok (4,83) elsõ a megyék között, míg
Szabolcs-Szatmár-Bereg (4,57) a negyedik.
A megyék sorrendje a három év során alig változott. Baranya megye értékei a korábbi
években még alacsonyabbak voltak, azonban a két év alatt hét százalékot emelkedett,
míg a többi megye legfeljebb három százalékban mozdult el.
Kiegészítõ szempontok

A közfinanszírozott ellátás óraszám-adatai alátámasztják az egyetemi városok megyéinek
kiemelkedõ kapacitásait – egyedül ezek vannak az országos átlag (308 óra / 10 000
lakos) fölött. Ugyanakkor az is látható, hogy Hajdú-Bihar megye (346 óra / 10 000
lakos) kevésbé emelkedik ki, mint Csongrád (404 óra / 10 000 lakos), Baranya (417
óra / 10 000 lakos) vagy fõképpen Budapest (603 óra / 10 000 lakos).
A két mutató közötti erõs összefüggés ellenére is elõfordul, hogy a magas óraszám
ellenére kevés idõ jut egy betegre, vagy fordítva. Elõbbire példa Jász-NagykunSzolnok megye és Hajdú-Bihar megye, míg utóbbira Nógrád megye.
Hasonlóan közvetlen kapcsolatban van a mutató a 10 000 lakosra jutó járóbetegszakellátási esetek számával (GY3), mely önmagában is szorosan összefügg az elõbb
említett GY7 kapacitásmutatóval. Ugyanakkor ebben az esetben is elõfordul, hogy
magas esetszám mellett is viszonylag sok idõ jut egy betegre (pl. Veszprém megye),
vagy fordítva (pl. Bács-Kiskun megye).
Természetesen a két kapcsolódó mutató egymással is szoros korrelációban áll, hiszen
a nagyobb kapacitás elõsegíti a több esetet.
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A járóbeteg-kapacitások elosztása, melyet a 10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám
(GY7) nevû mutató elemez, alapvetõ befolyással bír az egy órára jutó esetszámra.

G7.2. ábra: A járóbeteg közfinanszírozott órák és esetek száma megyénként, az ellátó
megyéjének lakosságával számolva (2015)

Szintén figyelemre méltó, hogy ugyanazokban a városokban, ahol a közfinanszírozott
betegekre a legtöbb idõ jut, áll rendelkezésre a legnagyobb mennyiségben a
magánfinanszírozású ellátás, ami hozzájárulhat az egy órára jutó alacsonyabb
betegszámhoz.
Limitációk

Ugyanakkor a mutató értékeiben fellelhetõ különbségek értékelése során fontos szem
elõtt tartani az egyes régiók, megyék szakmai mixében meglévõ különbségeket, melyeket
indokolhatnak a lakosság egyes jellemzõiben meglévõ eltérések (pl. régiók közötti
korösszetételben, végzettségi arányokban, keresetekben jelentkezõ eltérések).
A szakorvosi és nem szakorvosi órák szeparáltan való vizsgálata érdekes lehet, azonban
nem volt mód a kettõ különválasztására, mivel a szakmák jelentõs részében mind a
kettõ elõfordul, és a rendelkezésre álló információk alapján nem volt lehetõség az
eseteket egyértelmûen egyikhez vagy másikhoz rendelni.
Szintén nagyon hasznos lenne a járóbeteg-szakellátásban egyre nagyobb szerepet
betöltõ magánfinanszírozású ellátás vizsgálata. Azonban ezen a téren sajnos jelenleg
csak korlátozott információ érhetõ el a kapacitásokról, és gyakorlatilag semmilyen
adat nem áll rendelkezésre a teljesítményrõl.
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A megyék közvetlen összehasonlításakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az
esetek különbözõ bonyolultságúak, így idõigényük is nagymértékben különbözik, valamint
szakmánként is más és más az átlagosan egy beteggel töltendõ idõ hossza. A mutató
arra a feltételezésre épít, hogy ezeknek a különbségeknek statisztikailag ki kell
egyenlíteniük egymást: 100 000 esetbõl ugyanannyi lesz bonyolult mindenhol, és
végsõ soron minden régióban ugyanolyan ellátásokra lesz szükség.

Igazságosság
A hátrányos helyzetû települések megyén vagy régión belüli arányával nem mutat
összefüggést az egy órára jutó esetszám.
Az igazságosság szempontjából potenciálisan érzékeny dimenziók mentén megfigyelhetõ
egyenlõtlenségek jelenlétét érdemes lehet alacsonyabb aggregáltsági szinten, a
különbözõ szakmánként nyilvántartott, progresszivitási szintet is rögzítõ
kapacitásadatokból, illetve a vonatkozó adatokból vizsgálni.

Megbeszélés
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A mutató értékei arra utalnak, hogy az egyetemi városok nagyobb járóbeteg-szakellátási
kapacitásai egy betegre több idõráfordítást tesznek lehetõvé. Elképzelhetõ, hogy a
kapacitások egyenlõtlen elosztása kedvez ezeknek a megyéknek.
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Elkerülhetõ kórházi felvétel, G8
Összefoglaló
Az elkerülhetõ kórházi esetek tették ki 2015-ben a kórházi felvételek 8,75 százalékát,
százezer lakos esetében 1 559 ilyen kórházi felvételre került sor. A mutató értéke
2011-2015 között öt százalékot meghaladó mértékben csökkent. Ugyanakkor a nemek
közötti negyven százalékos különbség lényegi csökkenésen nem ment keresztül. Szintén
komoly eltérések tapasztalhatóak az egyes intézmények, megyék, régiók között. Továbbá
számottevõ a kor szerepe is: az esetek kevesebb, mint tíz százaléka fordul elõ 40 év
alattiak körében, míg több mint kétharmada esetén a betegek 65 éven felüliek.
Az elkerülhetõ kórházi felvételek 49 százaléka három diagnóziscsoportba sorolható,
melyek a szívelégtelenség, tüdõgyulladás és angina pectoris. A 65 év alatti betegek
elkerülhetõ felvételének felét fedik le, míg a 65 év felettiek esetében az elkerülhetõ
felvétel kétharmadát teszik ki. Ezek a diagnózisok döntõ mértékben elkerülhetõ eseteket
tartalmaznak. A maradék esetek négyötöde tizenegy másik diagnóziscsoportba sorolódik,
melyek kevésbé homogének az elkerülhetõ és nem elkerülhetõ besorolás szempontjából.
Az elkerülhetõ felvételek kiugróan magas aránya kisebb kórházakban fordul elõ,
melyek éves esetszáma 10 000 körül vagy alatt alakul. Korcsoport szerinti bontás
tekintetében a fiatal felnõttkorban a legritkább – 25 és 34 év között az összes kórházi
felvétel 3,4 százaléka – míg késõbb a kor elõrehaladtával folyamatosan emelkedik az
elkerülhetõ kórházi felvételek aránya, és 65 éves korra 11 százalék körüli majd nyolcvan
év felett 15,2 százalékot ér el.
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A mutató értéke nagyon erõsen függ a vizsgált diagnózisok körétõl, illetve az adott
diagnózisú esetek teljes körû vagy az elkerülhetõ esetek vélhetõ arányának becsült
részaránya szerint való számba vételétõl. Ennek további elemzése és finomítása hasznos
információkkal szolgálhatna, pontosabb képet biztosíthatna.
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G8.1. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya, idõsor teljes lakosságra és nem
szerinti bontásban (2011-2015)

G8.1. táblázat: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya régió szerinti bontásban
(2015)
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G8.1.térkép: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya megye szerinti bontásban,
férfiak (2015)
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G8.2.térkép: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya megye szerinti bontásban,
nõk (2015)
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G8.3.térkép: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya megye szerinti bontásban,
teljes lakosság (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az elkerülhetõ kórházi felvétel azoknak az eseteknek az aránya, melyeknél az aktív
kórházi ellátásba való felvételt követõen megadott ápolást indokló fõdiagnózis alapján
a kórházi felvétel megfelelõ prevencióval, szûréssel, járóbeteg-ellátással vagy életvitellel
megelõzhetõ lett volna. A mutatót alkotó lista a WHO gyakorltatát tükrözi.
Ezeknek az eseteknek az aránya 2015 során országosan 8,75 százalék volt, ami a
vizsgált ötéves intervallum alatt évi átlagos 1,4 százalékos, összesen 5,5 százalékos
csökkenés eredménye.
A megyék között nagy különbségek vannak, a legjobban teljesítõ Hajdú-Bihar megyében
az elkerülhetõ felvételek részaránya 58,2 százaléka a legnagyobb arányú felesleges
felvételt produkáló Bács-Kiskun megye értékének – elõbbiben 6,26 százalék, míg
utóbbiban 10,76 százalék. Ezek az értékek az országos átlagtól 23-25 százalékkal
térnek el lefelé, illetve felfelé.
A megyei különbségek regionális léptékben jelentõs mértékben kiegyenlítõdnek. Ezen
az aggregációs szinten Észak-Alföld teljesít a legjobban 8,16 százalékkal, míg DélAlföld 9,47 és Dél-Dunántúl 9,42 százalékos értéke a legmagasabb. Ezek az értékek
az országos átlag 93 illetve 108 százalékának felelnek meg.
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G8. 2. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya szolgáltatónként, éves kórházi
esetszám szerint (2015)
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Intézményenként jelentõs eltérések vannak, melyeket bizonyos mértékig magyaráznak
az egyes szolgáltatók profiljában mutatkozó különbségek. Összesen 11 olyan szolgáltató
volt 2015-ben, melyek esetében az elkerülhetõ felvételek száma meghaladta a felvételek
15 százalékát. Ezek mindegyike az országosan egy szolgáltatóra jutó éves betegforgalom
mediánja alatti, jellemzõen évenkénti ötezer aktív kórházi eset alatti forgalmat bonyolít.
Ugyanakkor van közöttük közel tizenegyezer esetet teljesítõ szolgáltató, illetve olyan
is, amely felvételeinek több mint fele tartozik az elkerülhetõ kategóriába.
További bontások
Az elkerülhetõ kórházi felvételek hatvan százaléka a 65 éven felülieket érinti, míg
kevesebb, mint tíz százalékában negyven év alatti a beteg (G8.3. ábra). A köztes
korosztály esetében az elkerülhetõ felvételek számának a korévek emelkedésével
párhuzamos folyamatos emelkedése figyelhetõ meg. A 80 év fölöttiek kiemelkedõen
magas részarányát részben magyarázza, hogy ennek a korosztálynak nincs felsõ
korhatára.
A kor emelkedésével nemcsak az elkerülhetõ kórházi felvételek, de az esetszám általában
is nõ. Ugyanakkor az elkerülhetõ halálozás részarányának növekedése folyamatos,
ahogy az az igazságosság tárgyalásánál lévõ 6. ábrán látható.

Az elkerülhetõ kórházi felvételek több mint 90 százaléka 14 diagnóziscsoportban
fordul elõ (G8.4. ábra). Ezekben a diagnóziscsoportokban egyenként legalább 1500
elkerülhetõ kórházi felvételre kerül sor évente. A szívelégtelenség, a tüdõgyulladás és
az angina pectoris önmagukban az elkerülhetõ esetek felét teszik ki. Mind a három
csoportban igen magas az elkerülhetõ felvételek aránya: a tüdõgyulladás esetében
84 százalék, a másik két diagnózisnál 99 százalék fölötti.
Minden más diagnóziscsoport heterogénebb, ám kiemelkedik a heveny hólyaghurut,
mely ugyan az elkerülhetõ kórházi felvételek négy százalékáért volt felelõs 2015
során, azonban az esetek alig 35 százaléka minõsült elkerülhetõnek.
1000
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G8.3. ábra: Az összes elkerülhetõ kórházi felvétel százaléka (2015)

G8. 4. ábra: Az elkerülhetõ és nem elkerülhetõ kórházi felvételek száma a legtöbb
elkerülhetõ kórházi felvételért felelõ diagnóziscsoportokban (2015)

A kórházi felvételek tíz leggyakoribb oka mind a két korcsoportban közel megegyezik
– egy-egy eltérés akad (G8.5. ábra). Ezek együttesen az elkerülhetõ kórházi felvételek
87 százalékáért felelõsök. Ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy az idõsebbek körében a
szívelégtelenség és a kórokozó általi tüdõgyulladás együttesen az érintett esetek több
mint feléért felelõs, ami meghaladja a 65 év alattiaknál tapasztalt részarányuk (24
százalék) dupláját. Ezt csak részben ellensúlyozza az alkohol okozta mentális zavarok
és az epilepszia miatti hét, illetve hat százalékponttal magasabb felvétel részaránya
a 65 év alattiak körében, valamint az inzulin-dependens cukorbetegség kettõ és a bõr
és bõr alatti szövetek helyi fertõzéseinek négy százalékpontos különbsége.
A fenti különbségekbõl adódóan nem csak a két leggyakoribb ok képvisel nagyobb
részarányt az összes elkerülhetõ felvételek között, hanem a tizenegy leggyakoribb
diagnóziscsoport az esetek 90 százalékát foglalja magában a 65 év felettieknél, míg
a fiatalabbak esetében csak 82 százalékpontot.
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A közel 150 ezer (149 801) 2015-ös elkerülhetõ esetbõl 83 552 esetben, 56 százalékban
volt a páciens 65 éves vagy idõsebb. A százezer fõre vetített esetszám azonban a 65
év feletti és alatti populáció nagyságának különbsége miatt igen jelentõs: A 65 év
alattiak esetében 819 eset, míg az idõsebbek körében 4 732 eset jut százezer lakosra.

G8.5. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek leggyakoribb okainak részaránya az
elkerülhetõ felvételek körében a 65 év alattiak és az idõsebbek esetében (2015)

Átfogó nemzetközi adatok sajnos nem állnak rendelkezésre. A WHO európai irodája
négy országgal – Németország, Lettország, Portugália és Moldova – együttmûködésben
készített részletes elemzéseket az adott országokban tapasztalható elkerülhetõ kórházi
felvételekrõl. Ezek során azonban az esetek részletesebb értékelését használták, és
így diagnózisonként külön meghatározásra került, hogy az esetek hány százaléka
tekinthetõ elkerülhetõ felvételnek. Ennek megfelelõen az elkerülhetõ kórházi felvételek
százezer fõre jutó száma ezen számítási módok szerint alacsonyabb.
Egy Magyarországra vonatkozó, hasonlóan kifinomult elemzés jelen jelentés keretein
túlmutat, ugyanakkor nagyon sok érdekes részletre deríthetne fényt.
Limitációk
Az egyes diagnózisok kezelésének optimális ellátási szintje egészségügyi rendszerenként
eltérhet. Ennek ellenére a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében a WHO által
bevett definíciót fogadtuk el. A jövõben érdekes lehet annak a kérdésnek a vizsgálata,
hogy hazai rendszerre való adaptáció mely diagnózisok listából való kivételét, vagy
annak kiegészítését indokolná, és ez a mutató értékére jelentõs változást
gyakorolna-e.

1002

Hatékonyság, fenntarthatóság

Nemzetközi összehasonlítás

Szintén fontos kérdés, hogy a listában szereplõ diagnózisok eseteit száz százalékban
beszámítjuk-e a mutató értékébe, vagy azokat csak bizonyos arányban tekintjük
elkerülhetõnek, és ennek megfelelõen az esetek tört része jelenik csak meg a mutatóban.

Igazságosság
A nemek között jelentõs különbség figyelhetõ meg mind országosan, mind megyénként.
A férfiak kórházi esetei közül az elkerülhetõek országos aránya 10,43 százalék, míg
a nõké 7,41százalék, amely értékek között 39 százalék különbség van. Az eltérés egy
százalékponttal csökkent 2011 óta. Ennél is nagyobb különbség figyelhetõ meg egyes
megyékben, melynek jellemzõ példája Vas megye, ahol a férfiak 11,96 százalékban
elkerülhetõ okból kerülnek kórházi felvételre, míg a nõknek csupán 6,94 százaléka.
Ennek ellenpontja Tolna megye, ahol 11,38 és 9,17 százalék a mutató nemekre jellemzõ
értéke.
A nemek közötti különbség az egyes korcsoportokban eltérõ mértékben jelentkezik
(G8.6. ábra). A legfiatalabb (15-18) és legidõsebb (70 év felett) korosztályban a
különbség szintje alacsony, 2015-ben kevesebb, mint ötödével haladta meg a férfiak
mutatóértéke a nõknél megfigyelhetõt. Ezzel szemben a 18-44 év közötti korcsoportok
mindegyikében több mint kétszeres az érték, a 30-34 évesek között 4,29-szer nagyobb
arányban fordul elõ a férfiak között az elkerülhetõ kórházi felvétel, mint a nõk esetében.
Ebben a korcsoportban jelentkezik legmarkánsabban a nõk elkerülhetõ kórházi
felvételeinek visszaesése – tartósan három százalék alatti szintre – míg a férfiak egyik
korcsoportjában sem fordul elõ hét százalék alatti érték.
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G8.6. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya nem és korcsoport szerint (2015)
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Hozzájárulhat a nemek közötti egyenlõtlenséghez, hogy a férfiak gyakran súlyosabb
esetekkel kerülnek kórházba, mint a nõk, ami bizonyos esetekben korábbi odafigyeléssel
megelõzhetõ lett volna.

A diagnózisok terén a két nem között nem tapasztalunk jelentõs eltérést (G8.7. ábra).
A nõk körében valamelyest magasabb a szívelégtelenség és a nem inzulin-dependens
cukorbetegség miatti felvételek részaránya, míg a férfiak körében a tüdõgyulladás,
illetve az angina pectoris fordul elõ nagyobb gyakorisággal.

Megbeszélés
Az elkerülhetõ kórházi felvételek száma csökkenést mutat a vizsgált idõszakban,
ugyanakkor roppant jelentõs különbségek figyelhetõek meg korcsoportok, nemek és
megyék között. Jellemzõen az idõsebb korcsoportok és a férfiak esetében fordulnak
elõ elkerülhetõ esetek nagyobb arányban. Az esetek fele a szívelégtelenség, tüdõgyulladás
és angina pectoris diagnóziscsoportokban fordult elõ. A többi eset négyötöde szintén
limitált számú, tizenegy, diagnóziscsoportba sorolható.
Az elkerülhetõ halálozásoknak mind a százezer fõre vetített száma, mind az aránya
meghatározó mértékben függ attól, hogy mely diagnózisokat minõsítjük elkerülhetõnek,
illetve ezeknek minden esetét, vagy bizonyos arányukat vesszük csak figyelembe. A
WHO európai irodájával együttmûködésben több európai ország készített részletes
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G8.8. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek leggyakoribb okainak részaránya férfiak
és nõk körében 65 év alatt (2015)

elemzést, mely esetben ezeket a kategóriákat részletesen meghatározták. Egy ilyen
elemzés érdekes eredményeket hozhatna Magyarország esetében is.
Szintén érdemes megvizsgálni a nemek közötti igen jelentõs különbségek csökkentésének
lehetõségeit, valamint az elkerülhetõ kórházi felvételek általános csökkenésének lehetséges
katalizátorait.

Felhasznált irodalom
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1. WHO Regional Office for Europe (2016): Assessing health services delivery
performance with hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions;
Koppenhága
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Az elkerülhetõ kórházi felvétel BNO 10 diagnóziskódja és megnevezése
Egyéb tetanusz
Diftéria (diphteria)
Szamárköhögés (pertussis)
Nekrotizáló fekélyes stomatitis
Heveny poliomyelitis
Kanyaró
Rózsahimlõ (rubeola)
B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, (együttfertõzés) májkoma nélkül
B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májkoma nélkül
Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágenssel
Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágens nélkül
Parotitis epidemica (mumpsz)
Sideropeniás dysphagia
Egyéb vashiány anaemiák
Vashiány anaemia k.m.n.
Insulin-dependens cukorbetegség comával
Insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
Insulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel
Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség comával
Nem-insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
Nem-insulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség comával
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség ketoacidosissal
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség veseszövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség szemszövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövõdménnyel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel
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A35
A36
A37
A690
A80
B05
B06
B161
B169
B180
B181
B26
D501
D508
D509
E100
E101
E102
E103
E104
E105
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E107
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E111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E118
E120
E121
E122
E123
E124
E125
E126
E127
E128
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Egyéb megjelölt cukorbaj comával
Egyéb megjelölt cukorbaj ketoacidosissal
Egyéb megjelölt cukorbaj veseszövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj szemszövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövõdménnyel
Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., comával
Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal
Cukorbetegség k.m.n., veseszövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., szemszövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövõdménnyel
Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövõdményekkel
Rachitis, aktív
Rachitis következményei
Hypokalaemia
Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok
Haemophilus agyhártyagyulladás
Epilepszia
Status epilepticus
Halmozott fejfájás szindróma
Éreredetû fejfájás m.n.o.
Idült, posttraumás fejfájás
Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.
Egyéb, meghatározott fejfájás-szindrómák
Gennyes és k.m.n. középfülgyulladás
Középfülgyulladás máshova osztályozott betegségekben
Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel
Angina pectoris
Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz
Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái
Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n.
Supraventricularis tachycardia
Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
Sick sinus syndroma
Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
Szívritmuszavar k.m.n.
Szívelégtelenség
Heveny garatgyulladás
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E130
E131
E132
E133
E134
E135
E136
E137
E138
E140
E141
E142
E143
E144
E145
E146
E147
E148
E550
E643
E876
F10
G000
G40
G41
G440
G441
G443
G444
G448
H66
H67
I110
I20
I240
I248
I249
I471
I479
I495
I498
I499
I50
J02

1009

Heveny mandulagyulladás
Identifikált influenzavírus okozta influenza
Influenza, vírus nem identifikált
Vírusos tüdõgyulladás, m.n.o.
Streptococcus pneumoniae okozta tüdõgyulladás
Haemophilus influenzae okozta tüdõgyulladás
B-csoportú streptococcus okozta tüdõgyulladás
Egyéb streptococcus okozta tüdõgyulladás
Mycoplasma pneumoniae okozta tüdõgyulladás
Bakteriális tüdõgyulladás, k.m.n.
Egyéb fertõzõ organizmusok okozta tüdõgyulladás
Tüdõgyulladás, kórokozó nem meghatározott
Heveny hörghurut
Idült pharyngitis
Egyszerû és mucopurulens idült bronchitis
Nem meghatározott idült bronchitis
Emphysema
Asztma
Status asthmaticus
Bronchiectasia
Tüdõvizenyõ
Fogszuvasodás
A fog kemény szöveteinek egyéb betegségei
A pulpa és a periapicalis szövetek betegségei
Gingivitis és a periodontium betegségei
A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb betegségei
A fogak és a támasztó szöveteik egyéb rendellenességei
Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.
Szájtájéki cysta k.m.n.
Stomatitis és rokon elváltozások
Az ajak és a szájnyálkahártya egyéb betegségei
Gastrooesophagealis reflux
Dyspepsia
Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis
Egyéb meghatározott nem-fertõzéses gastroenteritis és colitis
Nem fertõzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis
Székrekedés
Cellulitis
Akut nyirokcsomógyulladás
Pyoderma
A bõr és a bõralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertõzései
A bõr és a bõralatti szövetek helyi fertõzései k.m.n.
Pyoderma gangraenosum
Pyogen granulo
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J03
J10
J11
J12
J13
J14
J153
J154
J157
J159
J168
J18
J20
J312
J41
J42
J43
J45
J46
J47
J81
K02
K03
K04
K05
K06
K08
K098
K099
K12
K13
K21
K30
K522
K528
K529
K590
L03
L04
L080
L088
L089
L88
L980
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