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A fejezet eredményeinek összefoglalója
–

A magyarországi fekvõbeteg-ellátásban jelentett akut szívinfarktusok esetszáma
emelkedést mutatott 2011 és 2014 között, 2015-ben azonban valamelyest
visszaesett.

–

A nemek szerinti megoszlás tekintetében a férfiaké mind abszolút esetszámban,
mind 100 000 lakosra vetítve meghaladják a nõk értékeit.

–

Az AMI-t követõ 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arány enyhén javuló
tendenciát mutat a vizsgált 4,5 év során (2011-2015).

–

2011-2014 között több mint 3 év során 16 ezer ember halt meg az
Egészségbiztosítónak jelentett miokardiális infarktust követõ egy éven belül.
Az elhunytak 43,6 százaléka 80 év fölötti volt.

–

A hátrányos helyzetû települések 2011-ben még megfigyelhetõ halálozási
hátránya 2015 elsõ félévére megszûnt.

–

Magyarországon 2014-ben fekvõbeteg kardiológiai rehabilitációban a
szívinfarktuson átesett betegek 30,89 százaléka jelent meg.

–

Azoknál, akik az infarktust követõ 90 napon belül fekvõbeteg rehabilitációra
kerültek, a kétféle ellátás között átlagosan 22 nap telt el.

–

2011 és 2014 között a nõknél kevesebb idõ telt el az aktív ellátás és a rehabilitáció
között, a legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt a két nem között.

A WHO 2012-es jelentése szerint az iszkémiás szívbetegség a leggyakoribb halálok
világszerte (13,2 százalék), amit a stroke (11,9 százalék) és a krónikus obstruktív
tüdõbetegségek (COPD) (5,6 százalék) követnek. A magas jövedelmû országoknál,
ahová a WHO besorolása szerint Magyarország is tartozik, szintén a koronáriabetegség
a leggyakoribb (158/100 000 fõ), amely után a stroke és a tüdõrák következik a
mortalitási listán.
Az 1. ábrán látható, hogy az iszkémiás szívbetegség okozta halálozás jelentõs probléma
Magyarországon is. Ezen belül a közvetlenül heveny szívizomelhaláshoz (AMI), és
így az akut ellátáshoz köthetõ halálozási arány az elmúlt 15 év során öt százalékponttal
csökkent, ami azt mutatja, hogy az AMI ellátásának kimenetei folyamatosan javulnak.
Emellett azonban a többi iszkémiás szívbetegséggel összefüggõ halálozás részaránya
a haláloki statisztikában nõtt, sõt a növekedés mértéke meghaladta az AMI esetében
tapasztalható javulást.
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Fõbb megállapítások:

1. ábra: Az iszkémiás szívbetegség és a heveny szívizomelhalás összhalálozáshoz
viszonyított részaránya (2000-2014)

(Forrás: KSH)

2. ábra: Fekvõbeteg-ellátásban jelentett akut infarktusok esetszáma (2011-2015)

(Forrás: OEP)
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A szívinfarktus fókuszterület elemzéseihez felhasznált OEP-adatok 15 769 esetet számlálnak
2015-re (az I21-I22 BNO-kódokra szûkítve), 2014-re pedig 16 446-ot. Az esetszámokra
vonatkozó adatok (2. ábra) azt mutatják, hogy a magyarországi fekvõbeteg-ellátásban
jelentett akut infarktusok esetszáma évi 3,8-5,5-3,4 százalékos emelkedést mutatott
2011 és 2014 között. 2015-ben az elõzõ évhez képest 6,5 százalékkal kevesebb
esetszámot jelentettek. Valószínûnek tartható, hogy a 2015-ös év kissé alacsonyabb
esetszáma nem a felnõtt lakosság kardiovaszkuláris morbiditási kockázatának javulásával
magyarázható. A nemek szerinti megoszlás tekintetében a férfiakat érintõ szívinfarktusok
mind abszolút esetszámban, mind 100 000 férfi lakosra vetítve, évente 2 100-2 600
esettel és 58-68 eset/100 000 fõvel meghaladják a nõk értékeit.

Megyék szerinti bontásban (1. térkép), 2011 és 2015 között minden évben, az országos
átlagnál magasabb volt a 100 000 fõre jutó esetek száma Békés, Heves, Csongrád,
Komárom-Esztergom megyében, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Gyõr-Moson-Sopron,
Baranya, Zala és Vas megyékben minden évben az országos átlagnál kevesebb esetet
jelentettek. Az összes jelentett szívinfarktus korcsoport szerinti megoszlását tekintve
kiemelendõ, hogy a 35-49 év közötti korosztály esetében, 0-1 százalékról hirtelen
megemelkedik 8-9 százalékra az akut szívinfarktusos esetek aránya, majd az 50-54
év közötti korosztályban kissé csökken az elõfordulási részarány (7 százalék). 60 és
79 éves kor között egyenletesen 11 százalékról 13 százalékra emelkedik a gyakoriság,
kiugró érték (21-22 százalék) a 80 év felettieknél tapasztalható. A korcsoportok szerinti
megoszlás tekintetében lényeges különbség a 2011 és 2015-ös évek között nem volt
tapasztalható.

(Forrás: OEP)

A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter 2014-es adatai szerint 2014-ben 10 458 beteget
regisztráltak, akiknek 45,67 százaléka STEMI, 54,32 százaléka NSTEMI diagnózissal
kerül rögzítésre. A regisztrált betegek száma 2010 és 2014 között folyamatosan
emelkedett, 2 407 fõrõl 10 458 fõre, amely elsõsorban az egyre növekvõ jelentési
fegyelemnek köszönhetõ (GOKI, 2014).
A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter jelentõsen részletesebb klinikai adatokat tartalmaz
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1. térkép: Fekvõbeteg-ellátásban jelentett akut infarktusok esetszáma 100 000 fõre
vetítve, megyék szerinti bontásban (2015)

az utóbbi években ellátott esetekrõl a finanszírozási célból rögzített OEP-adatokhoz
képest (pl. tünetek kezdete, AMI típusa, érintett koronáriaszakasz stb.). Azonban
mivel a Regiszterbe csak 2014. január 1. óta van adatszolgáltatási kötelezettség –
ugyan az adatbázis teljessége a 2010-es induláshoz képest folyamatosan nõ, 2015re elérve a 82 százalékot – országos szintû és évekre visszamenõ idõsoros elemzésre
jelenleg nem alkalmas. Mivel a Regiszterben nem szereplõ, de a finanszírozási
adatbázisban infarktusra utaló kódokkal megjelenõ esetek valós jellemzõivel kapcsolatban
kétségek merülnek fel, a késõbbiekben hasznos lenne mindkét adatbázis elemzése és
összevetése (vö. Becker 2016).
A PCI az infarktusellátás hatásos módja, amelynek alkalmazása több országban is az
infarktus-halálozási arány csökkenésével járt együtt (Becker, 2016). Ezért lényeges
fejlemény, hogy 2014 óta Magyarország gyakorlatilag teljes területérõl elérhetõ egy
PCI-labor 60 percen belül (ld. 2. térkép).

(Forrás: Becker, 2016)

Az ESC ajánlása szerint az infarktus korai diagnózisa, a kórházi kezelést megelõzõ
ellátás, valamint a revaszkularizációs kezelés megkezdéséig eltelt idõ döntõen
befolyásolja a betegség mortalitását. A STEMI és NSTEMI kórformák ellátására vonatkozó
ajánlások jelentõsen különbözõk. A STEMI miatt kezelt betegek esetében a tünetek
jelentkezésétõl a véráramlás mielõbbi helyreállítása érdekében a reperfúziós kezelés
mielõbbi megkezdésének kiemelt jelentõsége van. Az NSTEMI miatt kezelt betegek
esetében az eset súlyosságától függõen különbözõ idõablakok léteznek. Az ESC
ajánlásának megfelelõ ellátási folyamatok a 3. és 4. ábrákon láthatók.
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2. térkép: PCI-laborok elérési ideje Magyrországon

3. ábra: STEMI ellátási protokoll folyamatábrája

(Forrás: ESC, 2012)

A diagnózis megerõsítése anamnézis és EKG segítségével lehetõleg az ellátórendszerrel
való elsõ találkozástól számított 10 percen belül.
Minden idõ az ellátórendszerrel való elsõ találkozástól számítandó.

(Forrás: ESC, 2015)
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4. ábra: NSTEMI ellátási protokoll folyamatábrája

Mivel az OEP-adatokból nem lehetséges a STEMI és non-STEMI kórformák elkülönítése,
a jelentésbe a PCI-ig eltelt idõrõl szóló indikátor nem került be. Hasznos és szükséges
lenne azonban az AMI ezen típusának külön kóddal jelölése a BNO-rendszeren belül
is, vagy az OEP-adatok és a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter teljes körû összekötése,
mely esetekben ilyen elemzések a finanszírozási adatokból is végezhetõk lennének.
A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arányok
2011 és 2015 között enyhén csökkenõ trendet mutatnak (5. ábra). 2011 elsõ féléve
és 2015 elsõ féléve között a 30 és 90 napon belüli arány közel azonos mértékben, 9,7
és 9,6 százalékkal csökkent, míg 2011 és 2014 között az egy éven belüli halálozás
7,9 százalékkal. Ez rendre 1,6, 2,0, illetve 2,2 százalékpontos csökkenésnek felel
meg.

(Forrás: OEP-ÁEEK)

A területi különbségek számottevõek. A legmagasabb standardizált 365 napon belüli
halálozási aránnyal rendelkezõ Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2014 második
félévében közel 78 százalékkal nagyobb arányban haltak meg az AMI-t követõ egy
éven belül, mint a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ Heves megyében. A hátrányos
helyzetû települések 30 napon, illetve 1 éven belüli halálozási aránya 2011-ben még
lényegesen, 6-7 százalékponttal rosszabb volt, mint a nem hátrányos helyzetû
településeké.
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5. ábra: AMI-t követõ halálozási arányok féléves idõsora, teljes lakosságra a három
halálozási idõtáv szerinti bontásban, korcsoportra és nemre standardizált (2011-2015)

Ez a különbség a 30 napon belüli halálozás tekintetében 2015 elsõ félévére megszûnt,
míg a 365 napon belüli halálozásnál 2014 második félévében az addigi csökkenõ
trenddel szemben kiugrás tapasztalható. Ez a kiugrás egyébként a 30 napon belüli
halálozási aránynál is megfigyelhetõ ebben a félévben. 2013 és 2015 elsõ féléve
között az esetek nagyjából 74 százalékát kardiológiai osztályokon látták el, 10-10
százalékát belgyógyászatokon, illetve az intenzív ellátásban. A maradék hat százalékot
más szakmák látták el. A korcsoportra és nemre standardizált 30, illetve 365 napon
belüli halálozási arány a kardiológiai osztályokon a legalacsonyabb, némileg csökkenõ
trend mellett. A többi szakmában a trend stagnáló vagy növekvõ. Az emelkedés az
intenzív osztályokon a leglátványosabb.
Bizonyított, hogy a rehabilitáció is fontos szerepet játszik a beteg állapotának
stabilizálásában, progressziójának lassításában, a szövõdmények kialakulásának
megakadályozásában, valamint a mortalitás csökkentésében. Különösen igaz ez a
fizikai aktivitást középpontba állító rehabilitációs programok esetében.

Az elemzésben vizsgált, 2011 és 2014 között szívinfarktuson átesett betegeknél vizsgáltuk,
hogy 90 napon belül megjelentek-e fekvõbeteg-rehabilitációban bármilyen kardiológiai
diagnózissal. A vizsgált esetek 30,89 százaléka került fekvõbeteg-rehabilitációra az
infarktust követõ három hónapon belül. (Ha leszámítjuk a 30 napon belül meghalt
betegeket, akkor az arány 34,29 százalék.) Akik 90 napon belül rehabilitációra
kerültek, azoknál átlagosan 22 nap telt el a két ellátás között.
Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ lassan csökkenõ
trendet mutat 2011 és 2014 között. A 90 napon belül rehabilitációra kerülõ eseteknél
az aktív és a rehabilitációs ellátás között eltelt átlagos idõ 2011-hez képest három
nappal csökkent.
Nagy különbségeket látunk, ha regionális bontásban vizsgáljuk az eredményeket.
Legkedvezõbb helyzetben Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiónak betegei vannak,
nekik a 2014-ben bekövetkezett infarktusukat követõen mindössze 14, illetve 17 nap
telt el a rehabilitáció elõtt. Észak-Alföldön (30 nap) és Észak-Magyarországon (28
nap) telt el a legtöbb idõ a két ellátás között.
Megyei bontásban vizsgálva egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a legtöbb
idõ Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap) megyében
telt el a két ellátás között. Legszerencsésebbek a Somogy megyei lakosok voltak, õk
az infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek (3. térkép).
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A kedvezõ hatások ellenére Európában meglehetõsen alacsony a rehabilitációba
bevont betegek száma. Az European Cardiac Rehabilitation Inventory Survey (n=28,
2009) eredményei alapján a rehabilitáció elsõ szakasza a vizsgált országok 86
százalékában (hazánkban is) az aktív fekvõbeteg- ellátás keretében ajánlott, az ambuláns
és fekvõbeteg- ellátásban zajló második rehabilitációs szakasz csak 15 országban
volt elérhetõ, a részvételi arány pedig 30 százalék alatti volt.

3. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ infarktus
esetén megyénként (2014)

(Forrás: OEP-ÁEEK)

A kardiológiai rehabilitációban való alacsony részvételi arányt, a két ellátás között
eltelt idõ alakulását, illetve a rehabilitáció eredményességét számos tényezõ befolyásolja.
A részvételre hatással van a beutalási gyakorlat, a szakmai irányelvek és protokollok
megléte vagy hiánya, a kezelõorvos prevenciós szemlélete vagy annak hiánya. Az
eltelt idõre potenciálisan hatással lehetnek kapacitás- és finanszírozási problémák
vagy az ösztönzõk hiánya (Czuriga, 2012). A betegek oldaláról pedig fontos tényezõ
a hozzáállás, amit jelentõsen befolyásolhatnak a társadalmi-gazdasági viszonyok.
Gyakorlati tapasztalat, hogy az AMI miatt PCI-n átesett, panaszmentes, aktív, fiatalabb
korosztályt képviselõ betegek gyakran nem vállalják a felajánlott többhetes,
fekvõbetegként történõ rehabilitációt anyagi (jövedelemkiesés), munkahelyi vagy személyes
(betegségtudat hiánya) okból. Számukra hasznosabb megoldás lehetne az ambuláns
keretek között is végezhetõ rehabilitációs program.
Kitekintésként érdemes megjegyezni, hogy az orvosok összességéhez hasonlóan a
kardiológusok kormegoszlására is az idõsebb korosztályok növekvõ aránya jellemzõ.
1021

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

A férfiak 30,8 a nõk 28,77 százaléka került rehabilitációra a szívinfarktust követõ 90
napon belül. 2011 és 2014 között a nõknél mindvégig kevesebb idõ telt el az aktív
ellátás és a rehabilitáció között. A legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt
a férfiak és a nõk között.

A kardiológusok száma 2015-ben 983 volt, ami 3,1 százalékkal, 30 fõvel magasabb,
mint 2011-ben. A kardiológusok 42,3 százaléka Budapesten vagy Pest megyében él.
E szakterületet inkább a férfiak választják: a mûködési nyilvántartásban szereplõ
kardiológusok közel 60 százaléka férfi.
6. ábra: Kardiológusok kormegoszlása (2011 és 2015, százalék)
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AMI-t követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány, I1
Összefoglaló
Az akut miokardiális infarktus gyakori megbetegedés, jelentõs betegségteherrel. Ismertek
azok az ellátással kapcsolatos bizonyítékok, amelyek igazoltan javítják az AMI betegek
túlélési esélyeit, így az eredményesség (halálozás) mérésébõl következtetni lehet az
ellátás minõségére (Belicza és Jánosi, 2012). Elemzésünkben a kor és nem szerinti
összetétel hatásait kiszûrtük, de a betegek társadalmi-gazdasági körülményeivel, valamint
esetsúlyosságával, társult betegségeivel nem számoltunk. Az AMI-t követõ 30, 90 és
365 napon belüli halálozási arány enyhén javuló tendenciát mutat a vizsgált évek
során. A megyék közötti különbségek jelentõsek, viszont a hátrányos helyzetû települések
2011-ben még megfigyelhetõ halálozási hátránya 2015 elsõ félévére megszûnt a 30
napon belüli arány tekintetében.

I1.1a. táblázat: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány régió szerinti bontásban,
korcsoportra és nemre standardizált (2015F1)
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I1.1. ábra: AMI-t követõ halálozási arányok féléves idõsora, teljes lakosságra a három
halálozási idõtáv szerinti bontásban, korcsoportra és nemre standardizált (2011-2015)

I1.1b. táblázat: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány régió szerinti bontásban,
korcsoportra és nemre standardizált (2015F1)

I1.1c. táblázat: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány régió szerinti
bontásban, korcsoportra és nemre standardizált (2014F2)

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1. térkép: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként, férfiak,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.2. térkép: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként, nõk,
korcsoportra standardizált (2015F1)

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.3. térkép: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként, teljes
lakosság, nemre és korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.4. térkép: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként, férfiak,
korcsoportra standardizált (2015F1)

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.5. térkép: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként, nõk,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.6. térkép: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként, teljes
lakosság, nemre és korcsoportra standardizált (2015F1)

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.7. térkép: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány megyénként, férfiak,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.8. térkép: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány megyénként, nõk,
korcsoportra standardizált (2015F1)

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.9. térkép: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány megyénként, teljes
lakosság, nemre és korcsoportra standardizált (2015F1)
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Elemzés
Általános áttekintés
A 30 és 90 napon belüli halálozási arányt 2015 elsõ félévére vonatkozóan közöljük,
míg a a 365 napon belüli halálozásra vonatkozó adatokat 2014 második félévére,
mivel az elemzés elkészítésekor erre az idõszakra álltak rendelkezésre halálozási
adatok. A 2015 második félévére vontakozó 365 napon belüli halálozás legkorábban
2017 elején vizsgálható teljeskörûen, validan. Az indirekt standardizálást a 2015
elsõ félévi, országos korcsoport és nem szerinti megoszlás alapján végeztük el.
A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arányok
2011-et követõen enyhén csökkenõ trendet mutatnak. 2011 elsõ féléve és 2015 elsõ
féléve között a 30 és 90 napon belüli arány közel azonos mértékben, 9,7 és 9,6
százalékkal csökkent. Az egy éven belüli halálozás 7,9 százalékkal csökkent 2014
második félévére. Ez rendre 1,6, 2,0, illetve 2,2 százalékpontos csökkenésnek felel
meg.
A területi különbségek számottevõek. A legmagasabb standardizált 365 napon belüli
halálozási aránnyal rendelkezõ Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2014 második
félévében közel 78 százalékkal nagyobb arányban haltak meg az AMI-t követõ egy
éven belül, mint a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ Heves megyében. Igaz, ez
Heves megye történetében is kiugróan alacsony halálozási aránynak számít.

2013 és 2015 elsõ féléve között az esetek nagyjából 74 százalékát kardiológiai
osztályokon látták el, 10-10 százalékát belgyógyászatokon, illetve az intenzív ellátásban.
A maradék hat százalékot más szakmák látták el. A korcsoportra és nemre standardizált
30, illetve 365 napon belüli halálozási arány a kardiológiai osztályokon a
legalacsonyabb, némileg csökkenõ trend mellett (I1.2. és I1.3. ábra). A többi szakmában
a trend stagnáló vagy növekvõ. Az emelkedés az intenzív osztályokon a leglátványosabb.
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További bontások

I1.2. ábra: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány a kórházi felvételt végzõ
osztály szakmája szerint, korcsoportra és nemre standardizált

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.3. ábra: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány a kórházi felvételt végzõ
osztály szakmája szerint, korcsoportra és nemre standardizált

1031

Kiegészítõ szempontok
Félévente 7-8 ezer AMI esetrõl beszélünk, ami megfelel a szakirodalomban található
évi 15-16 ezer esetnek (Jánosi, 2016). A nõk részaránya a teljes elemzett idõszak
alatt lényegében nem változott, 41-44 százalék között mozgott. Az esetszám idõbeli
alakulásában szabályszerûség nem figyelhetõ meg. A vizsgált négy év során több
mint 16 ezer ember halt meg az Egészségbiztosítónak jelentett miokardiális infarktust
követõ egy éven belül. Az elhunytak 43,6 százaléka 80 év fölötti volt.
Az egyes megyékre jellemzõ esetszámok, illetve a 2015-ös lakosságszámmal kalkulált
éves incidencia az I1.2. táblázatban látható. Mindkét vizsgált évben a legmagasabb
értékkel Békés, a legalacsonyabb értékkel pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendelkezett. 2011 és 2014 között jelentõsebb – 30 százalék körüli – növekedés
figyelhetõ meg Komárom-Esztergom és Baranya megyékben, csökkenés pedig BácsKiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben látható.

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.2. táblázat: AMI esetszám és incidencia az egyes megyékben
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Népességadatok forrása: KSH Tájékoztatási Adatbázis - A továbbszámított népesség
száma megyék és a település jogállása szerint - évközepi népesség, elérve 2016.09.07én.
Mivel a Regiszterben nem szereplõ, de a finanszírozási adatbázisban infarktusra
utaló kódokkal megjelenõ esetek valós jellemzõivel kapcsolatban kétségek merülhetnek
fel, érdemes az adatokat a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterbõl származó hasonló
eredményekkel is összevetni. Jánosi (2016) a 30 napos és 365 napos halálozásra
vonatkozóan közöl adatokat. Ezek szerint 2014-ben a 30 napos halálozás a STEMI
kórforma esetében 13,2 százalék, az NTSTEMI esetében pedig 11,3 százalék volt. A
megfelelõ egyéves halálozási adatok: 22,3 százalék, illetve 25,0 százalék. Mivel a
kórformák aránya a Regiszter adatai szerint 45-55 százalék, megállapítható, hogy
az általunk mért halálozási adatok ennél némileg magasabbak. Az eltérések oka
feltehetõen az adatbázisok említett eltérõ jellege, de részleteiben tovább vizsgálandó.
Nemzetközi összehasonlítás
Az OECD egészségügyi minõségi indikátorai között szerepel az AMI-t követõ 30
napon belüli halálozás. Ennek módszertana nem teljesen egyezik a MÉRTÉK-ben
használttal. Az adatbázisban Magyarországról 2009-es a legfrissebb adat, így az
erre az évre vonatkozó nemzetközi adatokat közöljük.

(Forrása: OECD.Stat, elérve: 2016.08.14-én)
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I1.4. ábra: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány nemzetközi
összehasonlításban (2009-es adatok)

A magyar halálozási arány nemzetközi összehasonlításban 2009-ben kedvezõtlennek
volt mondható. Azóta Magyarországról nem érkezett adatjelentés, de az általunk
számított, illetve a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterben szereplõ halálozási arányok
alapján is elmondható, hogy a fejlettebb európai országok értékéhez képest a javuló
trendek ellenére további fejlõdésre van lehetõség.
Befolyásoló tényezõk
A betegpopuláció társadalmi-gazdasági helyzetét, az esetleges egyéb betegségeket
nem vettük figyelembe a kockázatkiigazítás során, így ezek befolyással lehetnek az
értékek alakulására. Valószínûsíthetõ például, hogy az intenzív osztályok magasabb
halálozási arányai az ott kezelt betegek súlyosabb állapotával hozhatók összefüggésbe.
A növekvõ trend ettõl még további vizsgálatra szorul. A beteg-együttmûködés (compliance), valamint a kórházi ellátást követõ ellátás megfelelõsége közvetlenül nem
szerepel az elemzésben, de a 30 napon belüli és a 365 napon belüli halálozási arány
különbségében a két tényezõ hatása jelentõs mértékben megjelenik.
Limitációk
A felhasznált adatbázis finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát.
A BNO nem teszi lehetõvé a STEMI és non-STEMI kórformák elkülönítését, ami a
betegösszetétel egyik fontos jellemzõje, hatással van az eredményes kezelési módszerekre
és a halálozási valószínûségre.
A kórházi felvételt végzõ osztály nem feltétlenül a beteg késõbbi ellátásáért legnagyobb
mértékben felelõ osztály. Emiatt a szakmánkénti adatok csak az egyes ellátási események
folyamatának elemzését követõen értelmezhetõek.

A nemek nyers halálozási rátái között jelentõsek a különbségek, de ez elsõsorban az
eltérõ kormegoszlás következménye. Ha figyelembe vesszük, hogy a nõk átlagosan
idõsebb korban esnek át szívinfarktuson, akkor az így elõállított, korcsoportok szerint
standardizált értékek már nem különböznek érdemben a két nemnél.
A megyék közötti különbségek jelentõsek, és idõben igen változékonyak. Utóbbi azt
jelenti, hogy a megyék halálozási arányok szerinti rangsora nem mutat idõbeli
állandóságot. Az egy éven belüli standardizált halálozási arányt vizsgálva, konzisztensen
jó eredménnyel tulajdonképpen egy megye sem rendelkezik. Ha összeadjuk az egyes
félévekben elért rangokat (a rang 1 és 20 közötti szám: 1, ha az adott félévben abban
a megyében volt a legalacsonyabb az egy éves standardizált halálozási arány),
akkor a legjobb eredményekkel Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék
rendelkeznek. Elõbbi legjobb helyezése elsõ, legrosszabb pedig 17., amelyet 2014
második félévében ért el, jelentõsen rontva az addigi „teljesítményt”. Utóbbi legjobb
helyezése szintén elsõ, legrosszabb pedig a 12. (I1.5. ábra) Tartósan kedvezõtlen
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Igazságosság

helyezést Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyékben figyelhetünk meg. A megyék
társadalmi-gazdasági helyzete, lakosainak általános egészségi állapota különbözhet
egymástól, így a megyék közötti eltérések nem feltétlenül jeleznek igazságossági
problémákat, de a legjobb és legrosszabb eredmények további vizsgálata mindenképpen
indokolt, különösen ha ezek tartósan fennmaradnak.

A hátrányos helyzetû települések 30 napon belüli és 1 éven belüli halálozási aránya
2011-ben még lényegesen, 6-7 százalékponttal rosszabb volt, mint a nem hátrányos
helyzetû településeké. Ez a különbség a 30 napon belüli halálozás tekintetében 2015
elsõ félévre gyakorlatilag megszûnt, míg a 365 napon belüli halálozásnál 2014 második
félévében az addigi csökkenõ trenddel szemben egy kiugrás tapasztalható. Ez a
kiugrás egyébként a 30 napon belüli halálozási aránynál is megfigyelhetõ ebben a
félévben.
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I1.5. ábra: A két legjobb és legrosszabb összesített eredménnyel rendelkezõ megye az
AMI-t követõ korcsoportra és nemre standardizált 365 napon belüli halálozási arány
szerinti rangok idõbeli alakulását figyelembe véve

A településméretnek nincs idõben konzisztens és különösebben számottevõ hatása a
standardizált halálozási arányokra.

Megbeszélés
Elemzésünkben az akut miokardiális infarktust követõ 30, 90 és 365 napon belüli
halálozási arányokat vizsgáltuk. A kor és nem szerinti összetétel hatásait indirekt
standardizálással szûrtük ki.
A vizsgált négy év során több mint 16 ezer ember halt meg a miokardiális infarktust
követõ egy éven belül. Az elhunytak 43,6 százaléka 80 év fölötti volt. A vizsgált
idõszakban a halálozási arányok enyhe csökkenést mutattak. 2015 elsõ félévében a
30 napon belüli országos halálozási arány 15,1 százalék, a 90 napon belüli 18,9
százalék volt. A 365 napon belüli halálozás 2014 második félévében 26,2 százalékra
rúgott. Az egyes megyékben állandó lakhellyel rendelkezõ betegek halálozási arányai
jelentõs különbségeket mutatnak. A legjobb halálozási aránnyal rendelkezõ Hajdú-
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I1.6. ábra: AMI-t követõ korcsoportra és nemre standardizált 30 és 365 napon belüli
halálozási arány alakulása a hátrányos helyzetû és nem hátrányos helyzetû
településeken

Bihar megyében 11,2 százalékos a 30 napon belüli mortalitás, míg a legrosszabb
értékkel rendelkezõ Fejér megyében 21 százalékos.
Az elemzett indikátorok vonatkozásában több pozitívumot is megfigyelhetünk. Egyrészt
a halálozási arányok trendje csökkenõ, másrészt a hátrányos helyzetû települések az
idõszak kezdetén megfigyelhetõ halálozási hátránya 2015-re lényegében eltûnt a 30
napon belüli arány tekintetében, harmadrészt országos szinten nincs lényeges különbség
a nemek halálozási arányai között. Negatívumnak értékelhetjük, hogy az egyes megyék
lakosai között lényeges különbségek vannak, illetve megyei szinten már a nemek
közötti egyenlõség sem teljesül sok esetben. További vizsgálatot igényel, hogy az
intenzív osztályokra kerülõ AMI-s betegek halálozási aránya miért romlott az elmúlt
évek során.
A fenti megállapításokat kontextusba helyezi az OECD adatain alapuló nemzetközi
összehasonlítás. A Magyarországra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb, de
frissnek nem mondható, 2009-es adatok szerint az OECD országok között hazánkban
a legmagasabb az AMI-t követõ 30 napon belüli, korra és nemre standardizált halálozási
arány. Figyelembe véve, hogy az országok többsége ennél lényegesen alacsonyabb
értékekkel rendelkezik (az OECD adatbázisa több országra 2013-as adatokat is
tartalmaz), illetve hogy hazánkban a csökkenõ tendencia nem drámai, feltételezhetõ,
hogy ezen pozíciónk lényeges mértékben nem változhatott.

Felhasznált irodalom

2. Jánosi András 2016. A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának és
prognózisának fontosabb adatai - 2015, Cardiologia Hungarica 2016; 46:
70–75.
letöltve: 2016.08.18-án
http://www.kardio.hu/feltoltott/dokumentumok/
fajl_2016621158342015_IV_ IR.pdf
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1. Belicza Éva, Jánosi András 2012. A heveny szívinfarktus elõfordulásának és
ellátásának vizsgálata a finanszírozási adatbázis elemzésével: 2004–2009.
Orvosi Hetilap 2012. 153. évfolyam, 3. szám.pp 102–112.
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Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között
eltelt idõ szívinfarktus esetén, I2
Összefoglaló
Magyarországon a szívinfarktus jelentõs népegészségügyi probléma, magas mortalitású
betegség, valamint a legfõbb halálokok egyike. A kardiológiai rehabilitáció kiemelt
jelentõséggel bír az szívinfarktuson átesett betegek életminõségének javításában, az
egyén korábbi társadalmi aktivitásának mielõbbi visszanyerésében, a korábbi életmód
és szokások megváltoztatásában, az egészségtudatos magatartás kialakításában.
A rehabilitációs program magában foglalja a betegek edukációját, az
egészségtudatosság fejlesztésére szolgáló beavatkozásokat (pl.: életmódtanácsadás,
dohányzásról való leszokást segítõ programok), a rizikófelmérést és a mozgásprogramot.

Magyarországon 2014-ben fekvõbeteg-kardiológiai rehabilitációban a szívinfarktuson
átesett betegek 30,89 százaléka jelent meg. Azoknál, akik az infarktust követõ 90
napon belül intézményi rehabilitációra kerültek, az aktív és a rehabilitációs ellátás
között átlagosan 22 nap telt el. Egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a
legtöbb idõ Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap)
megyékben telt el a két ellátás között. Legjobb értékkel a Somogy megyei lakosok
bírtak: õk az infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek. A
medián idõ Nógrád (27 nap), Heves és Jász-Nagykun-Szolnok (26 nap) megyékben
volt a leghosszabb, Zala megyében pedig a legrövidebb (5 nap).
2011 és 2014 között a nõk rövidebb idõn belül kerültek rehabilitációra, a legutolsó
vizsgált évben négy nap különbség volt a két nem között. Megyei bontásban a két nem
közötti legnagyobb különbség Jász-Nagykun-Szolnok megyében mutatkozott, ahol a
férfiaknál átlagosan 13 nappal több idõ telt el rehabilitáció elõtt, mint a nõknél.
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Az elemzés azt vizsgálja, hogy az akut ellátás végét követõen a 90 napon belül
rehabilitációra került betegeknél mennyi idõ telt el a kétféle ellátás között, hiszen a
kutatások szerint a rehabilitációhoz való idõben történõ hozzáférés eredményezi a
legnagyobb egészségiállapot-javulást. Az elemzés alappopulációját a 2011 és 2014
között akut szívinfarktussal (I21-22) aktív fekvõbeteg-ellátásban kezelt betegek jelentették.
Hazánkban a betegek státuszától függõen kardiológiai rehabilitáció fekvõbeteg-osztályon,
illetve szakambulancián is végezhetõ, ám az utóbbi vizsgálata – mivel nehezen definiálható
– túlmutat a jelen elemzés keretein.

I2.1. ábra: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ infarktus
esetén teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

I2.1. táblázat: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén régió szerinti bontásban (2014)
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I2.1. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén megyénként, férfiak (2014)
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I2.2. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén megyénként, nõk (2014)
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I2.3. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén megyénként, teljes lakosság (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
A kardiológiai rehabilitáció kiemelt jelentõséggel bír a szívinfarktuson átesett betegek
életminõségének javításában, a korábbi életmód és szokások megváltoztatásában,
az egészségtudatos magatartás kialakításában.
A WHO szerint a kardiológiai rehabilitáció mindazon tevékenységek összessége,
amelyek révén a betegek aktív közremûködésükkel a legjobb fizikai, mentális és szociális
állapotba kerülhetnek, és ennek hatására megõrizhetik, ill. visszanyerhetik addigi
társadalmi pozíciójukat és aktív életvitelüket (WHO, 1993).
Bizonyított, hogy a rehabilitáció fontos szerepet játszik a betegség stabilizálásában,
progressziójának lassításában, a szövõdmények kialakulásának megakadályozásában,
valamint a mortalitás csökkentésében (BACPR, 2012; Kiss és mtsai, 2014; Oldridge,
2012; NICE, 2013; Yancy és mtsai, 2013 ). Különösen igaz ez a fizikai aktivitást
középpontba állító rehabilitációs programok esetében (Lawler és mtsai, 2011; EACPRC,
2010).

A rehabilitáció keretében egy multidiszciplináris team (pl.: szakorvos, gyógytornász,
dietetikus, pszichológus) a beteggel együtt dolgozik az akut eseményt követõ lehetõ
legkorábbi idõponttól kezdve, a legjobb eredmény elérése érdekében. Éppen ezért
fontos, hogy az infarktust követõen a betegek mihamarabb részt vegyenek kardiológiai
rehabilitációban, amely hazánkban történhet fekvõbeteg-osztályon, illetve
szakambulancián. Különbözõ rehabilitációs programok születtek a súlyosabb és a
jobb állapotú, alacsony rizikójú betegek részére. Az intézményi keretek között zajló
rehabilitáció elõnye, hogy a magas rizikójú, súlyosabban korlátozott, illetve az idõsebb,
társbetegségekkel küzdõ betegek is bevonhatóak. Az itt végzett rehabilitáció hátránya,
hogy korlátozott idõ áll rendelkezésre a betegek életvitelének megváltoztatására (Veress
és mtsai, 2003; Kiss és mtsai, 2014). A kardiológiai rehabilitációs programcsomag
ajánlása szerint az intézeti rehabilitáció általában 14-28 napot, míg az ambuláns
program 14-21 napot vesz igénybe (REP Kézikönyv, 2014).
A szívinfarktuson átesett betegek rehabilitációja három fázisból tevõdik össze: az elsõ
szakaszban, a betegség akut fázisában a fekvõbeteg-osztály feladata megkezdeni a
rizikófaktorok változtatását, elindítani a mozgáskezelést, valamint csökkenteni a
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A kutatások azt is igazolták, hogy a rehabilitáció nemcsak klinikai szempontból
eredményes, hanem költséghatékony is. Levin és munkatársai (1991) bebizonyították,
hogy az infarktust és a bypassmûtétet követõen a rehabilitációban részt vevõ betegek
esetében az ötéves utánkövetés alatt csökkent a kórházi újrafelvételek ideje, növekedett
a munkába való visszatérés aránya, amelyek egy betegre vetítve jelentõs
költségmegtakarítást eredményeztek.

rokkantságérzetet. A második a lábadozó szakasz, amely korai (2-12 hét) és késõi
szakaszra (3-6 hónap) osztható, és történhet fekvõbeteg-ellátás keretében rehabilitációs
osztályon és/vagy kardiológiai rehabilitációs szakambulancián. A korai szakaszban
többek között a kockázatfelmérés, a pszichoszociális problémák megoldása, a
betegséggel kapcsolatos ismeretek átadása történik, illetve a munkába állás támogatása
a hangsúlyos. A késõi szakaszban az egészségnevelés folytatása, a funkcionális állapot
javítása és a munkavégzés mellett végzett rekreációs tevékenységek ösztönzése a
meghatározó. A harmadik fázis a fenntartó fázis, ahol a megtanultak életvitelszerû
gyakorlati hasznosítása a legfõbb cél, amely a háziorvos, az önszervezõdõ betegklubok
és a családtagok közremûködésével zajlik (Veress és mtsai, 2003).

Az utóbbi években végzett kutatások sok esetben borús képet festettek a rehabilitáció
hosszú távú hatásairól. Az EUROASPIRE I-II-III. vizsgálat eredményei alapján a
rehabilitációs programokban részt vevõ betegek életvitele nem változott számottevõen,
a dohányzás prevalenciájában, az elhízás és a centrális obezitás eredményeiben
nem változott, vagy megmaradt a negatív trend (EUROASPIRE, 2009; Czuriga, 2012).
Ezt támasztja alá West és mtsai 2012-ben, Angliában és Walesben végzett randomizált,
kontrollált vizsgálata, amelyben nem találtak szignifikáns különbséget az infarktust
követõ két éves mortalitásban (RR 0,98, 95% CI 0.74-1.30), sem pedig az akut eseményt
követõ hét-kilenc éves SF-36 életminõséget mérõ kérdõív eredményeiben (0.99, 95%
CI 0.85-1.15) a rehabilitációban részt vettek és részt nem vettek között. Vizsgálatuk
alapján a jelenlegi formában végzett rehabilitációnak nincs számottevõ hatása a
halálozásra vagy az egészséggel kapcsolatos életminõség változására. A kutatás
célja nem a rehabilitáció fontosságának a megkérdõjelezése volt, hanem sokkal inkább
egy aktív szakmai vita és fejlõdés beindítása a jobb és tartósabb eredmények elérése
érdekében. Emellett ezek a tanulmányok felhívják a figyelmet a betegek döntéseinek,
motivációjának lényegességére, valamint alátámasztják a rehabilitáció folyamatos
innovációjának fontosságát. Vagyis egyrészrõl a betegnek is aktívan részt kell venni,
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A kedvezõ hatások ellenére Európában meglehetõsen alacsony a rehabilitációba
bevont betegek száma. Az European Cardiac Rehabilitation Inventory Survey (n=28,
2009) eredményei alapján a rehabilitáció elsõ szakasza a vizsgált országok 86
százalékában (hazánkban is) az aktív fekvõbeteg-ellátás keretében ajánlott, az ambuláns
és fekvõbeteg-ellátásban zajló második rehabilitációs szakasz csak 15 országban volt
elérhetõ, a részvételi arány pedig 30 százalék alatti volt. Kimagasló Litvánia eredménye,
ahol az infarktust követõen a betegek 90 százaléka került rehabilitációra. Legalacsonyabb
számban (egy százalék) Ciprusról, Görögországból vagy Spanyolországból utaltak
rehabilitációra infarktus után. A harmadik fázis a legkevésbé támogatott, és a részt
vevõ betegszám becslése is itt a legnehezebb. Magyarország esetében 30 százalék
volt a második típusú rehabilitációban részt vevõ betegek száma, a fenntartó fázisba
bevontak száma pedig nem volt ismert (Bjarnason-Wehrens et al., 2010).

és tennie kell a sikeres rehabilitációja érdekében. Másrészrõl a részvételi arány növelése
érdekében fejleszteni kell a beutalási gyakorlatot, emellett a rehabilitációs programokat
minél inkább személyre kell szabni, és új technikákat, eszközöket kell alkalmazni
(Mampuya, 2012; Balady és mtsai, 2011).
A kutatások eredményei alapján nagy szakadék van a klinikai gyakorlat és a bizonyítékok
között (Czuriga, 2012). A NICE ajánlása szerint minden infarktuson átesett beteg
számára ajánlott az akut eseményt követõen 28 napon belül megkezdeni a rehabilitációt,
ezzel szemben 2014-ben Angliában, Észak-Írországban és Walesben a betegek 33
százaléka (infarktus és perkután koronáriaintervenció után 53 százaléka) került
rehabilitációra, és átlagosan 43 nap telt el a két ellátás között (BHF, 2014). Hazánkban
szintén alacsony a rehabilitációba bevontak aránya, és jelentõs különbségeket láthatunk
a betegek nem és lakóhely szerinti megoszlásában.
Az elemzésben a 2011 és 2014 között infarktuson átesett (I21-22 BNO) betegek
további sorsát vizsgáltuk, vagyis megnéztük, hogy 90 napon belül megjelentek-e
fekvõbeteg-rehabilitációban bármilyen kardiológiai diagnózissal. A vizsgált esetek
30,89 százaléka került fekvõbeteg-rehabilitációra az infarktust követõ három hónapon
belül. (Ha leszámítjuk a 30 napon belül meghalt betegeket, akkor az arány 34,29
százalék.) Akik 90 napon belül rehabilitációra kerültek, azoknál átlagosan 22 nap telt
el a két ellátás között.

Nagy különbségeket látunk, ha regionális bontásban vizsgáljuk az eredményeket.
Legkedvezõbb helyzetben Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régió betegei vannak,
akiknek a 2014-ben bekövetkezett infarktust követõen mindössze 14, illetve 17 nap telt
el a rehabilitáció megkezdésééig. Észak-Alföldön (30 nap) és Észak-Magyarországon
(28 nap) telt el a legtöbb idõ a két ellátás között (I2.1. táblázat).
Megyei bontásban vizsgálva egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a legtöbb
idõ Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap) megyékben
telt el a két ellátás között. Legszerencsésebbek a Somogy megyei lakosok voltak, õk
az infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek (I2.2. ábra).
A férfiak 30,8, a nõk 28,77 százaléka került rehabilitációra az infarktust követõ 90
napon belül. 2011 és 2014 között a nõknél rövidebb idõ telt el a rehabilitációig, a
legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt a férfiak és a nõk között.
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Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése közötti idõtartam lassú csökkenõ
trendet mutat 2011 és 2014 között. A 90 napon belül rehabilitációra kerülõ betegek
átlagos rehabilitációra kerülési ideje 2011-hez képest három nappal csökkent (I2.1.
ábra).

A rehabilitációig eltelt átlagos idõk terjedelmét az I2.2. ábra mutatja be. Az eltelt idõ
Nógrád megyében volt a leghosszabb (27 nap), de Heves és Jász-Nagykun-Szolnok
megyékben is magas (26 nap). Zala megyében a legrövidebb a medián idõ (5 nap),
de 10 nap alatti Vas, Tolna, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben is. Az
eltelt idõk terjedelme megyénként igen változó képet mutat: Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár-Bereg, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Baranya megyék ideje
meglehetõsen széles terjedelmû, ám Vas, Somogy és Zala megyékben egészen rövid
idõ alatt bejutottak a betegek rehabilitációra. Kiugró értékeket néhány megye kivételével
szinte mindenhol találunk (I2.2. ábra).
Ha az országos átlaghoz (22 nap) viszonyítjuk és az attól való eltérést nézzük, akkor
szembetûnik Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár Bereg megye
hátránya. Az elõbb említett megyék, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, KomáromEsztergom, Tolna és Nógrád megyék esetében további kérdéseket vet fel a férfiak és
a nõk közötti jelentõs különbség (I2.3.ábra).
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I2.2.ábra: A 2014-ben infarktuson átesett, 90 napon belül rehabilitált betegeknél az
aktív ellátás és a rehabilitáció között eltelt átlagos idõ alakulása megyénként

További bontások
Korcsoportonként vizsgálva a 34 év alattiaknál telt el a legkevesebb idõ (1-9 nap) a
rehabilitációig, míg a 70-74 év közötti korcsoportnak a legtöbbet (29 nap). A 75-79
év közötti korosztály kivételével a férfiak esetében mindig többet több idõ telt el a két
ellátás között, mint a nõknél. Különösen szembetûnõ a különbség a 80 év felettiek (tíz
nap), a 70-74 év közöttiek (nyolc nap) és az 55-59 év közöttiek (hét nap) körében
(I2.4.ábra).
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I2.3.ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 90 napon belül rehabilitált
betegeknél az átlagos eltelt idõ országos átlaghoz (22 nap) viszonyított különbsége
nemenként (2014, infarktus éve)

A 2014-ben a rehabilitációra került betegek 23,21 százalékát Balatonfüreden az
Állami Szívkórházban rehabilitálták, de jelentõs rehabilitáló intézmény volt még a
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet is (8,46 százalék).
Balatonfüreden átlagosan 15 nap, Sopronban 14 nap telt el a rehabilitáció megkezdésééig.
A rehabilitációt végzõ intézményekben minden korcsoportban az átlagosan bent töltött
idõ 18-20 nap között alakult.
A rehabilitált betegek 94 százalékban nem hátrányos helyzetû járásokból érkeztek,
náluk átlagosan 24 nap telt el a rehabilitáció megkezdésééig. (Az összes, infarktuson
átesett beteg 91 százaléka nem hátrányos helyzetû járásból érkezett.) A hátrányos
helyzetû járásokban lakó betegeknél tíz nappal kevesebb, azaz átlagosan 14 nap telt
el.
Kiegészítõ szempontok
Magyarországon az akut infarktust követõen rehabilitációra kerültek aránya alacsony,
2014-ben mindösszesen 30,89 százalék volt. Csupán 4,09 százalék volt Hajdú-Bihar
és 5,86 százalék Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azon betegek aránya, akik ezt
az akut kardiális eseményt követõen 90 napon belül rehabilitáción vettek részt.
Legmagasabb arányban a Zala (51,14) és Gyõr-Moson-Sopron (49,14) megyei betegek
kerültek be rehabilitációra (I2.5. ábra).
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I2.4. ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 90 napon belül rehabilitált
betegeknél a két ellátás között átlagosan eltelti idõ korcsoportonként és nemenként
(2014, infarktus éve)

I2.5. ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 90 napon belül rehabilitált betegek
aránya megyénként (2014, infarktus éve)
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I2.6.ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 1 napon belül rehabilitált betegek
megyénként és nemenként (2014, infarktus éve)
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2014-ben a rehabilitációra kerülõ betegek 3,87 százalékát rehabilitálták az aktív
fekvõbeteg elbocsátást követõen egy napon belül. Ilyen rövid idõn belül a legtöbb eset
Borsod-Abaúj-Zemplén (61) megyében volt, ami a rehabilitációra került megyei betegek
21,4 százaléka. A Csongrád, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér
megyékben lakók egyáltalán nem kerültek egy napon belül rehabilitációra (I2.6. ábra).
A fekvõbeteg-rehabilitáció ágyszámának vizsgálatakor 2014-ben 1753 ágy állt
rendelkezésre kardiológiai rehabilitációs tevékenységek végzésére, amelynek az infarktus
utáni rehabilitáció csak egy részét teszi ki. A legkevesebb, mindössze 15 ágy Csongrád,
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben volt. Ha 10 ezer lakosra nézve
vizsgáljuk, ez az ágyszám Pest megye értékével együtt igen alacsony. Gyõr-MosonSopron és Veszprém megyék magas ágyszáma az országos intézetek kapacitásainak
köszönhetõ, esetükben azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy más megyék
rehabilitált betegeit is itt látják el. Nógrád és Vas megyékben nincs kardiológiai
rehabilitációs osztály (I2.7. ábra).
A legtöbb 10 ezer lakosra jutó aktív eset Békés (23,6) és Heves (20,4) megyékben volt,
míg a legkevesebb Borsod-Abaúj-Zemplén (13,6), Vas (13,7) és Gyõr-Moson-Sopron
megyékben (13,8). A 10 ezer lakosra jutó rehabilitált betegek száma KomáromEsztergom (8,85), Zala (8,73) és Somogy (6,94) megyékben volt a legmagasabb,
Hajdú-Bihar (0,67) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (0,80) megyékben a legalacsonyabb
(I2.7. ábra).
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I2.7. ábra: A 10 ezer lakosra jutó aktív ellátásban és a szívinfarktust követõ 90 napon
belül kardiológiai rehabilitációban részt vevõ betegek száma és a kardiológiai
rehabilitációs ágyak megoszlása megyénként (2014)
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Befolyásoló tényezõk
A kardiológiai rehabilitációban való alacsony részvételi arányt, az eltelt idõ alakulását,
illetve a rehabilitáció eredményességét számos tényezõ befolyásolja. A részvételre
hatással van a beutalási gyakorlat, a szakmai irányelvek és protokollok léte, nem léte,
javaslatai, a kezelõorvos prevenciós szemlélete vagy annak hiánya. Az eltelt idõkre
hatással lehetnek a kapacitás- és finanszírozási problémák vagy az ösztönzõk hiánya
(Czuriga, 2012). A betegek oldaláról pedig fontos tényezõ a hozzáállás, amit jelentõsen
befolyásolhatnak a társadalmi-gazdasági viszonyok.
Limitációk
A felhasznált adatbázis finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát. Emellett
a számítás során összevonásra kerültek a 40 napon belül ismételten infarktuson átesett
betegek. A fekvõbeteg-rehabilitációnál az összes keringési típusú rehabilitációt vizsgáltuk.
Mivel kitétel volt minden rehabilitációra kerülõ esetében, hogy a rehabilitáció felvételi
dátumát megelõzõen infarktuson (I21-22) essen át, így feltételeztük, hogy az I. típusú
fõdiagnózissal történõ rehabilitációs felvételnek köze van ehhez az akut kardiológiai
eseményhez.

Igazságosság

A nemek közötti különbség vizsgálata során is meglepõ eredményt találtunk. A férfiak
30,8, a nõk 28,77 százaléka került rehabilitációra az infarktust követõen. Bár a
rehabilitációban részt vett betegek többsége (59 százaléka) férfi, a nõk esetében
kevesebb idõ telt el az ellátásig. A különbségek a megyék vizsgálatával együtt kerültek
a felszínre. Tolna megyében kilenc, Nógrád megyében nyolc, Bács-Kiskun megyében
pedig öt nap különbség van a nõk javára. Ennek okai egyelõre még tisztázatlanok, és
további elemzést igényelnek.

Megbeszélés
Az elemzés arra keresi a választ, hogy az akut ellátás végét követõen 90 napon belül
rehabilitációra került betegek körében átlagosan mennyi idõ telik el az aktív és a
rehabilitációs ellátás között, hiszen a kutatások szerint a rehabilitációhoz való idõben
történõ hozzáférés eredményezi a legnagyobb egészségi állapot javulást. Az elemzés
alappopulációját a 2011 és 2014 között akut infarktussal (I21-22) aktív fekvõbetegellátásban kezelt betegek jelentették.
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Az indikátor elemzése során igazságossági kérdéseket vethetnek fel a területi és a
nemek közötti különbségek. Területi különbségnek tekinthetõ, hogy pl. Nógrád megye
lakosai 22 nappal késõbb kerülnek rehabilitációra, mint Zala megye lakosai. Annak
vizsgálata, hogy mi állhat az eltelt idõk hossza mögött, összetett kérdés, érintheti a
kapacitások és azok kihasználtságának, hozzáférhetõségének vizsgálatát, valamint a
beutalási gyakorlat és a betegek életkörülményeinek, egészségmagatartásának vizsgálatát.

A feldolgozott szakirodalmi források szerint nemzetközi szinten alacsony a rehabilitációba
bevontak aránya. Magyarországon a rehabilitációra utaltak száma mindösszesen 31
százalék körül alakul. Egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a legtöbb idõ
Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap) megyében telt
el a két ellátás között. Legszerencsésebbek a Somogy megyei lakosok voltak, õk az
infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek.
A 2014-ben infarktuson átesettek esetében átlagosan 22 nap telt el a rehabilitációs
ellátásig. A rehabilitációra kerülõ betegek 3,87 százalékát rehabilitálták az aktív
fekvõbeteg-elbocsátást követõen egy napon belül.
Jelentõs különbséget találtunk a nemek között is. 2011 és 2014 között a nõk gyorsabban
kerültek rehabilitációra, a legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt a két nem
között. Megyei bontásban a két nem közötti legnagyobb különbség Hajdú-Bihar megyében
volt, ahol a férfiak kilenc nappal késõbb kerültek rehabilitációra, mint a nõk.
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