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A fejezet eredményeinek összefoglalója
Fõbb megállapítások
–

Magyarországon csökkent a tbc miatti halálozás. Hazánk az Európai Régió
alacsony halálozási rátájú országai közé tartozik, ezzel teljesítette a WHO
Stop TB Partnership globális célját.

–

Magyarország 2013 óta az ún. alacsony incidenciájú országok táborába tartozik.
Az ország északkeleti megyéi azonban nem tekinthetõk alacsony incidenciájú
megyéknek, mert incidenciaértékük meghaladja a 10 százezreléket.

–

A tbc-fertõzöttek 66,05 százaléka felgyógyul a betegségébõl 12 hónapon belül,
az idõkorláttól függetlenül a fertõzöttek gyógyulási aránya 75 százalék.

–

2014-ben a bakteriológiailag igazolt eseteken belül az MDR/XDR esetek aránya
2,39 százalékot tesz ki, ami a WHO elvárásainak megfelelõen alacsony.

–

Az új gyermekkori tbc-megbetegedések aránya Magyarországon az EU/EGTállamokon belül a legalacsonyabb értékek közé tartozik.

–

Az EU/EGT- térségen belül hazánkban az egyik legalacsonyabb a bakteriológiailag
igazolt tbc-esetek száma (2014-ben 47,6 százalék).

Hazánkban a WHO és az Európai Unió járványügyi szerve, az ECDC (European
Centre for Disease Prevention and Control) javaslatai figyelembevételével készült el
a „Szakpolitikai Program a tbc felszámolásáért 2013-15”, amelynek fõ célja a
tuberkulózisos megbetegedések csökkentése és a kezelés eredményességének jelentõs
javítása 2015-re.
Magyarország a tbc szempontjából az alacsony átfertõzöttségû országok közé tartozik,
de a folyamatosan csökkenõ incidencia ellenére a megelõzés és a betegség kezelése
terén még sok tennivaló akad. A szakpolitikai program kiemelt célja, hogy hazánkban
a tbc-vel viszonylag magasabban átfertõzött északkeleti megyék és a fõváros
felzárkózzanak a kedvezõbb epidemiológiai helyzetû területekhez.
Mind a nemzetközi, mind a hazai prioritások indokolják a tbc kiemelt vizsgálatát,
ráadásul a kialakult értékelési gyakorlat és szakmai konszenzus jó lehetõséget biztosítanak
arra, hogy a terület mintául szolgáljon programértékelések elvégzéséhez.
A fejezetben öt indikátor segítségével mutatjuk be a tbc-ellátás jelenlegi helyzetét. Az
öt vizsgált mutató jól lefedi a tbc helyzetének változását, hiszen érintik a halálozási
ráták, az incidencia alakulását, az új gyermekkori tbc-esetek, valamint a 12 hónapon
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A 2013-15-ös idõszak Teljesítményértékelési Jelentése kiemelten foglalkozik a tuberkulózis
(tbc) vizsgálatával. A tbc globális szinten komoly egészségügyi problémát jelent, így
a WHO „The End TB Strategy” címmel 2015-ben olyan átfogó stratégiát hirdetett,
amelynek legfõbb víziója egy tbc-mentes világ elérése 2035-ig.

belül gyógyultak arányát, illetve azoknak az MDR/XDR eseteknek a vizsgálatát, ahol
a fertõzés kezelése nem oldható meg a tbc kezelésére használt elsõ vonalbeli szerekkel.
A fejezetben felhasznált adatok forrása az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézet által üzemeltetett Tbc Surveillance Központ (TSK) online bejelentési rendszere,
amelyet elsõsorban a tbc-esetek nyomon követésére, a kezelések eseményeinek és
azok eredményeinek vizsgálatára, a gondozási folyamat támogatására és az új
megbetegedések rögzítésére fejlesztettek. Ezeket az eredményeket a szakma és az
érdeklõdõk az évente megjelenõ Korányi Bulletinben olvashatják (elérhetõ: http://
www.koranyi.hu/index.php/koranyi-bulletin-9936). A tbc halálozási ráta mutató esetében
a TSK halálozási adatai kerültek bemutatásra, komparátorként használva a KSH
halálozási adatait.

A 12 hónapon belüli gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek körében (T1) fontos mutatója
a tbc-ellátásnak. Magyarországon 2014-ben az indikátor értéke átlagosan 66,05
százalék. Az indikátor értékei között területi különbségeket találtunk, hiszen 77,23
százalékkal a legjobb gyógyulási arányt Észak-Magyarországon láthatjuk, míg a
legalacsonyabbat 56,3 százalékkal Nyugat-Dunántúlon. Heves megyében a legnagyobb
(91,7 százalék) a 12 hónapon belül gyógyultak aránya, ezzel szemben Vas megyében
csupán a fertõzöttek 28,6 százaléka gyógyul meg az egyéves idõkereten belül. A
nagyobb esetszámú megyékben a mutató értéke 54,5-79,5 százalék között változik.
Azonban, ha eltekintünk az egyéves idõbeli korláttól, és csak a meggyógyított betegek
arányát nézzük, akkor a gyógyulási arány 75 százalékos. A sikeres kezeléseken belül
átlagosan 11 százalék a 12 hónapon túlnyúló kezelések aránya. A statisztikailag
értékelhetõ nagyobb esetszámú megyék között azonban van olyan, ahol ez az érték
meghaladja a 20 százalékot. A nyilvántartási idõk vizsgálatával kiderült, hogy az
indikátor értékeit befolyásolják a valószínûtlenül rövid idejû, illetve az indokolatlanul
hosszú ideig jelentett nyilvántartási idõtartamok. A háttérben valószínûleg adminisztrációs
hiba vagy hibás kezelési stratégia állhat.
2014-ben kilenc MDR/XDR esetet regisztráltak, ami a bakteriológiailag igazolt eseteken
belül 2,39 százalékot tesz ki (T2.). Magyarországon az MDR aránya a WHO
elvárásainak megfelelõen alacsony, alatta van az EU/EGT-országok átlagának.
Hazánkban a 2010 és 2014 között fölfedezett 69 új MDR eset 12 megyében oszlik el.
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Az tbc diagnózisának meghatározása során általános problémaként merült fel, hogy
Magyarországon alacsony a tbc-esetek bakteriológiai igazoltsága (2014-ben 47,6
százalék), az egyik legalacsonyabb az EU/EGT-térségben. Ez felveti a tbc
túldiagnosztizálásának vagy a betegség monitorozási hiányosságai miatt a nem adekvát
terápia alkalmazásának lehetõségét, ami rontja például a 12 hónapon belüli gyógyulási
arány indikátor értékeit. Hiszen igazoltság esetén lehetõség nyílna
antituberkulotikumrezisztencia- vizsgálatok elvégzésére, ezáltal rezisztenciaalapú célzott
terápia beállítására. Pontosabban ismernénk azoknak a betegeknek a körét (nem
MDR), akiknél a 12 hónapon belüli gyógyulás megvalósítható.

Azokban a megyékben fordultak elõ MDR esetek nagyobb számban, ahol az összes
tbc-esetszám is magas. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18, Borsod-Abaúj-Zemplén
14, Hajdú-Bihar megyében 11, Budapesten pedig 10 esetet jelentettek.

A halálozás (T4), mint indikátor gyorsan reagál a tbc-kontroll pozitív változásaira,
ezért a halálozás a prevalencia mellett direkt indikátora a tbc-ellátás alakulásának.
A mutató a TSK statisztikáit veszi alapul, de a tbc miatti halálozás számait a KSH
haláloki statisztikája is meghatározza. A KSH és a TSK által meghatározott számok
évek óta jelentõsen eltérnek, de az adatokban rejlõ bizonytalanságok ellenére is
kijelenthetõ, hogy Magyarországon csökkent a tbc miatti halálozás a vizsgált idõszakban.
2014-ben a 100 ezer fõre vetített halálozási ráta a TSK adatai alapján 0,2, a KSH
adatai alapján 0,88 volt. Ezzel Magyarország teljesítette a Stop TB Partnership által
megfogalmazott globális célt, hogy 2015-re a mortalitás értéke az 1990-es érték
felére csökkenjen (WHO, 2006). A mortalitás csökkenõ tendenciája egyértelmûen
mutatkozik, akár a Tbc Surveillance Központ, akár a KSH haláloki statisztikáit vizsgáljuk.
A gyermekkori tbc (T5) megbetegedés a gyermek környezetében elõforduló aktív
fertõzés jelzõeseménye. Az esetek nagyarányú megjelenése, az összes új esethez
viszonyított arányának emelkedése a tbc- kontroll hiányosságaira utal. Magyarországon
ennek az indikátornak az értéke alacsony, az EU/EGT államokon belül a legalacsonyabb
értékek közé tartozik. A kisszámú gyermek megbetegedés jelentõs részét aktív módon
kontaktszûréssel fedezik fel.
Az indikátorok összességében pozitív képet mutatnak a hazai tbc-ellátás helyzetérõl,
de több olyan terület is van, ahol az eredmények javítása érdekében szükség van
továbblépésre. Ugyan teljesítettük a WHO által kitûzött célokat, és a tbc-ellátás
szempontjából jók a hazai lehetõségek (kötelezõ BCG-oltás, gondozóhálózat,
kontaktszûrések stb.), de a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos települések
esetében igazoltuk, hogy országos szinten szignifikánsan több tbc-s beteg van, így
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A tbc-incidencia (T3) jó indikátora a tuberkulózis lakosságra gyakorolt terhének, valamint
a tbc-kontrollra háruló feladatok nagyságának. 2014-ben Magyarországon a tbc
incidenciája 8,03 százezrelék volt. Ez az érték alacsonyabb az EU/EGT-országok
átlagánál, valamint jelentõsen alacsonyabb a magas prioritású országok közé tartozó
szomszédos Románia (81 százezrelék) és Ukrajna (94 százezrelék) értékeinél, így
hazánk 2013 óta az ún. alacsony incidenciájú országok (<10 százezrelék) táborába
tartozik. Magyarországon belül az ország északkeleti megyéi nem tekinthetõk a WHO
definíciói szerint alacsony incidenciájú megyéknek, mert incidenciaértékük meghaladja
a 10 százezreléket. A legalacsonyabb értékeket Vas (2,75 százezrelék), Baranya
(2,95 százezrelék) és Somogy megyékben találtuk (3,19 százezrelék). A települések
társadalmi-gazdasági szempontok szerinti hátrányos helyzetét vizsgálva a tbc-incidencia
alakulásában országos szinten igazolható, hogy a hátrányos helyzetû településeken
szignifikánsan több tbc-s beteg van, mint a többi településen, azaz a hátrányos helyzetû
településeken szignifikánsan magasabb a tbc incidenciája.

ezen a területen még javítanunk kell az eredményeinken. A legrosszabb a helyzet az
ország északkeleti megyéiben, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Hajdú-Bihar megyékben, valamint a fõvárosban (különösen VIII., XII. és I. kerület – a
VIII. kerület esetében a hajléktalanok nélkül számolt incidencia is meghaladja a 20
százezreléket. A XII. és I. kerület kerület esetében a hajléktalanok száma növeli meg
az incidencia értékét. Azok a hajléktalanok, akiknek nem ismert a gondozóintézete,
a Surveillance Központ címével kerülnek rögzítésre, ami a XII. kerületben van.). Az
eredmények fenntartása és javítása érdekében fontos a folyamatos figyelem, különös
tekintettel arra, hogy a szomszédos országokban magas a tbc incidenciája, valamint
a migráció hatására is fokozódhat a betegség elõfordulása (Korányi Bulletin, 2015,
2016).
Kitekintésképpen érdemes felhívni a figyelmet az orvosi humánerõforrás tüdõgyógyászati
szakmát is érintõ idõsödési trendjeire, amelyek az ellátás színvonalának hosszú távú
fenntarthatóságát befolyásolhatják. 2015-ben 616 tüdõgyógyász szerepelt a mûködési
nyilvántartásban. Számuk 2011-hez képest 11 százalékkal, 77 fõvel csökkent. A
tüdõgyógyászok többsége, 71 százaléka nõ, 41,9 százalékuk Budapesten, vagy Pest
megyében él. Kormegoszlásukat tekintve 2011 és 2015 között csökkent az 50 év
alattiak aránya, és nõtt az 50 fölöttieké, a szakma gyakorlóira a többi szakmához
hasonlóan az idõsödés jellemzõ.

Felhasznált irodalom
1. Korányi Bulletin, 2015
http://www.koranyi.hu/tartalom/bulletin/Evkonyv2015.pdf
2. Korányi Bulletin, 2016
http://www.koranyi.hu/tartalom/bulletin/Evkonyv2016.pdf
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3. Szakpolitikai Program a tbc felszámolásáért 2013-15
Elérhetõ: http://www.koranyi.hu/tartalom/bulletin/Evkonyv2013.pdf
4. WHO, 2006 -The STOP TB Strategy, 2006., WHO/HTM/TB/2006.368
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Tizenkét hónapon belüli gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek
körében, T1
Összefoglaló
Fontos mutatója a tbc-ellátásnak a 12 hónapon belüli gyógyulási arány, hiszen felfedheti
a tbc-kezelés esetleges hiányosságait, indokolatlan hosszúságát. A mutató számításakor
a multidrog (INH+RMP)-rezisztens kórokozóval fertõzöttek és az INH+RMP szenzitív,
nehezebb extrapulmonális esetek nem kerültek figyelembevételre, hiszen náluk egy
évet meghaladó a gyógyulás idõtartama. Magyarországon 2014-ben az új betegek
körében a gyógyítás minõségét, idõbeli hatékonyságát és a beteg-együttmûködést
komplexen monitorozó indikátor értéke átlagosan 66,05 százalék, ami területi
különbségeket mutat. A nagyobb esetszámú megyékben értéke 54,5-79,5 százalék
között változik. Ugyanakkor, ha eltekintünk az egyéves idõbeli korláttól, és csak a
meggyógyított betegek arányát nézzük, a gyógyulási arány 75 százalékos. A sikeres
kezeléseken belül átlagosan 11 százalék a 12 hónapon túlnyúló kezelések aránya. A
statisztikailag értékelhetõ nagyobb esetszámú megyék közül azonban van olyan, ahol
ez az érték meghaladja a 20 százalékot.
A nyilvántartási idõk vizsgálatával kiderült, hogy az indikátor értékeit befolyásolják
a valószínûtlenül rövid idejû, illetve az indokolatlanul hosszú, jelentett nyilvántartási
idõtartamok. A háttérben valószínûleg adminisztrációs hiba vagy hibás kezelési stratégia
állhat.

T1.1. táblázat: 12 hónapon belüli gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek körében,
régiónként (2014, százalék)
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Az értéket befolyásolhatja az is, hogy Magyarországon igen alacsony a tbc-esetek
bakteriológiai igazoltsága. Ez felveti a tbc túldiagnosztizálásának vagy a betegség
monitorozási hiányosságai miatt a nem adekvát terápia alkalmazásának lehetõségét,
ami rontja az indikátor értékét.

T1.1. térkép: 12 hónapon belüli gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek körében,
megyénként (2014, százalék)

Elemzés
Az elemzés a tbc-kezelés kimenetelének egyik fontos elemét vizsgálja, vagyis a kezelés
elsõ 12 hónapján belül gyógyult vagy megoldódott folyamat kategóriába tartozó
esetek százalékos arányát egy adott naptári évre vonatkozóan, azon tbc-s betegek
körében, akiknél elvárható a kezelés sikeres befejezése. Idetartoznak az izoniazidra
(INH) és rifampicinre (RMP) együttes gyógyszer-rezisztenciát nem mutató pulmonális
és egyszerûbb extrapulmonális (mellhártya-, egyes nyirokcsomó- és egyes urológiai)
tbc-esetek. A bonyolultabb nem MDR extrapulmonális esetekben 18 hónap, míg az
ún. multidrog-rezisztens (MDR: INH+RMP) kórokozóval fertõzöttek esetében 24 hónap
is lehet a kezelési idõtartam.
Az indikátor, amely a kezelés elsõ 12 hónapjában méri a gyógyítás hatékonyságát,
felfedheti a tbc-kezelés esetleges hiányosságait, indokolatlan hosszúságát. Ugyanakkor
az eredményeket az ellátórendszer esetleges hiányosságai mellett kedvezõtlenül
befolyásolhatja, ha a beteg együttmûködése hiányos, a gyógyszerét rendszertelenül
szedi, vagy a kezelést önkényesen megszakítja, eltûnik az egészségügy látókörébõl.
Egy naptári év végén megkezdett kezeléshez tartozó eredmény csak a következõ év
végén értékelhetõ, ezért egy adott naptári év végleges adatai csak az azt követõ
második év összefoglalóiban jelenhetnek meg. Hazai eredmények jelenleg a 2014.
évvel bezárólag állnak rendelkezésünkre. A Tbc Surveillance Központ az aktív surveillance-stratégia bevezetését követõen egyelõre csak 2014-re vonatkozóan rendelkezik
ellenõrzött adatokkal.
Magyarországon 2014-ben az új betegek körében a gyógyítás minõségét, idõbeli
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Általános áttekintés

hatékonyságát és a beteg-együttmûködést komplexen monitorozó indikátor értéke
átlagosan 66,05 százalék. Nagy területi különbségeket tapasztalhatunk, hiszen 77,23
százalékkal a legjobb gyógyulási arányt Észak-Magyarországon láthatjuk, míg a
legalacsonyabbat 56,3 százalékkal Nyugat-Dunántúlon. Heves megyében (n=12) a
legnagyobb (91,7 százalék) a 12 hónapon belül gyógyultak aránya, ezzel szemben
Vas megyében csupán a betegek (n=7, legalacsonyabb esetszám az országban) 28,6
százaléka gyógyul meg az éves idõkereten belül (T1.1.térkép). A nagyobb esetszámú
megyékben az indikátor értéke 54,5-79,5 százalék között változik. Ha eltekintünk az
idõbeli korláttól, és csak a meggyógyított betegek arányát nézzük, akkor magasabb,
75 százalékos értéket kapunk.
Kiegészítõ szempontok
A sikeres kezelések és azon belül a 12 hónapon túli kezelések aránya is nagyon
ingadozik azon megyék között (T1.1. ábra), amelyekben kevés beteg van (T1.2. táblázat).
A nagy betegszámú megyékben a sikeres kezelések aránya 66,7 és 87,2 százalék
közötti. A 12 hónapon túli kezelés mértéke Vas megyében hatszorosa, Veszprém
megyében háromszorosa, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyékben pedig kétszerese
az átlagértéknek. A legnagyobb esetszámmal rendelkezõ Budapesten mind a 12
hónapon belüli gyógyulási arány (57,2 százalék), mind a sikeres kezelések aránya
alacsony (67,5 százalék).

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

T1.1. ábra: A sikeres kezelések aránya, illetve azokon belül a 12 hónapon belüli és
azon túli gyógyulási arány a 2014. évi új tbc-fertõzöttek körében megyénként (2014,
százalék)
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Nemzetközi összehasonlítás
A WHO adatai szerint a világ egészét tekintve 2013-ban, az újonnan diagnosztizált
betegek között 86 százalék volt a 12 hónapon belüli gyógyulási arány, az Amerikai
és az Európai Régióban pedig mindössze 75 százalék (WHO, 2015). A 2014. évi
nemzetközi adatokat még nem publikálták. A jelentõ országok között Magyarország
a második negyedben helyezkedik el, a 70-84 százalékos kategórián belül. A
legmagasabb gyógyulási arány Szlovákiában (92,8 százalék) és Izlandon (90,9 százalék)
volt tapasztalható, a legalacsonyabb pedig Horvátországban (43 százalék) (T1.2.
ábra).
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T1.2. táblázat: A 2014. évi új tbc-fertõzöttek, a sikeres kezelések és a 12 hónapon
belül és azon túl gyógyultak száma megyénként (2014, fõ)

T1.2. ábra: 12 hónapon belüli gyógyulási arány (százalék) az új tbc-fertõzöttek
körében, az EU/EGT-országokban (2013)

(Forrás: Surveillance Atlas of Infectious Diseases)

Magyarországon a bakteriológiailag igazolt tbc-esetek aránya igen alacsony (2014ben 47,6 százalék), az egyik legalacsonyabb az EU/EGT-országokban (az átlag
66,9 százalék). Az igazoltság mértékének emelkedése jelentõsen javítaná a tbc
diagnózisának megbízhatóságát. Igazoltság esetén lehetõség nyílna antituberkulotikumrezisztenciavizsgálatok elvégzésére, ezáltal rezisztenciaalapú célzott terápia beállítására.
Pontosabban ismernénk azoknak a betegeknek a körét (nem MDR), akiknél a 12
hónapon belüli gyógyulás megvalósítható. Ebbõl következõen „a 12 hónapon belüli
gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek körében” indikátor értékének megbízhatósága
jelentõsen megnõne, illetve a célzott terápiával javulna a terápia hatékonysága, így
emelkedne az indikátor értéke.
A kedvezõtlen értékekhez hozzájárulhat a beteg hiányos együttmûködése (rendszertelen
gyógyszerszedés miatti elhúzódó kezelés, ennek következtében kialakuló
antituberkulotikumprofil-váltás vagy multidrog-rezisztencia kialakulása; a kezelés
önkényes megszakítása) vagy a betegek nem megfelelõ, esetenként indokolatlanul
hosszú (bakteriológiai eredményeket és/vagy a kezelési idõtartamra vonatkozó
irányelveket figyelmen kívül hagyó) kezelése, valamint egy esetleges gyógyszerellátási
zavar.
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Befolyásoló tényezõk

Limitációk
Az indikátor értelmezéséhez hasznos adalék a nyilvántartási idõ (bejelentett kezelési
idõ) alakulása és hisztogramja. A T1.3. ábrán a 2014. évi nyilvántartási idõk százalékos
relatív gyakorisága mellett a 2013. évi nyilvántartások hasonló függvénye is látható.
A hisztogram kiszámolásában csak a sikeresen befejezett gondozások szerepelnek,
azok közül is csak az egyszer nyilvántartásba vett nem MDR, pulmonális (extrapulmonális
manifesztáció nélküli) esetek. A többször nyilvántartásba vettek – akik eltûntek, majd
újra nyilvántartásba kerültek, és ezt akár többször is megtették – az együttes ápolási
idejükkel valótlanul hosszú kezelésûek, a kezelésük esetleges újrakezdésének megállapítása
pedig bizonytalan. A nem MDR, pulmonális tuberkulózis-esetekre vonatkozóan a
nemzetközi és hazai irányelvek hat hónapig tartó (négyes kombinációban adott elsõ
vonalbeli szerekkel történõ) kezelést írnak elõ, amely indokolt esetben nyolc hónap is
lehet.

Az ábráról leolvasható, hogy a 12 hónapon belül gyógyult betegek között vannak
valótlanul rövid idõ alatti gyógyulások, amelyeknél valamilyen adminisztrációs hiba
lehet, illetve maradt a tételes ellenõrzés után is. A 2014. évi sikeresen gyógyult betegek
2,54 százaléka négy hónapon belül gyógyult, 5,08 százaléka hat hónapon belül. Az
is látható, hogy a 2014. évi értékek mindegyike kisebb a hat hónap alatti tartományban,
mint a 2013. éviek, azaz javult a szakmai és/vagy az adminisztrációs tevékenység.
Az eloszlások másik oldala pedig azt mutatja, hogy néhány olyan beteg gondozása
is hosszan elhúzódik, akiknek a betegsége alapján ennek nem kellene megtörténnie.
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T1.3. ábra: A 2013 és 2014 folyamán sikeresen gondozott betegek nyilvántartási
idejének relatív gyakoriságai százalékban
(nem MDR, csak egyszer nyilvántartásba vett pulmonális esetek)

Megbeszélés

Ennek az indikátornak a változása nehezen ítélhetõ meg, függ a legnagyobb
adminisztrációs hibával terhelt bejelentési és kijelentési idõtõl, közülük is elsõsorban
a nem egységesen értelmezett bejelentési idõponttól: vannak olyan gondozók, amelyek
bejelentik a betegüket a tbc gyanújának felmerülésekor és a gyógyszerelés megkezdésekor,
és vannak olyanok, amelyek csak a betegség igazolásakor. Mivel az igazoltságot
jelentõ tenyésztési eredmény általában három hónap után keletkezik, az eltérõ bejelentési
gyakorlat alapjaiban ingatja meg ennek a mutatónak a jelenlegi hitelességét.
Mindezen problémák ellenére a 2013. és 2014. évi adatok összevetésébõl kitûnik,
hogy javultak a 2014. évi értékek, feltételezhetõen javult mind a szakmai, mind az
adminisztrációs tevékenység.
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1991-ben a 44. World Health Assembly (WHA,1991) a tuberkulózis elleni küzdelem
két fontos indikátorát fogalmazta meg annak érdekében, hogy visszaszorítsák a tbc
prevalenciáját és incidenciáját. Az egyik indikátor a 12 hónapon belüli gyógyulási
arány az újonnan felfedezettek körében, amelynek célértékét 85 százalékban fogalmazták
meg. A kitûzött célt a korábban tervezett 2000-es év helyett csak 2006-ra érte el a
világ. 2013-ban a világátlag 86 százalék volt, de ezt nem érte el a 75 százalékot
felmutató Európai Régió. Magyarországon a 2014-es, felülvizsgált adatok alapján
az indikátor értéke 66,05 százalék. A sikeres kezelések aránya ennél magasabb (75
százalék), mivel a sikeres kezeléseken belül átlagosan 11 százalék a 12 hónapon
túlnyúló kezelések aránya. A statisztikailag értékelhetõ, nagyobb esetszámú megyék
közül azonban van olyan, ahol ez az érték 20 százalék. A sikeres kezelések gyógyulási
idõtartamát jelentõ nyilvántartási idõket elemezve kimutatható, hogy egyes jelentett
nyilvántartási idõtartamok valószínûtlenül rövidek, mások pedig indokolatlanul hosszúak.
Ennek hátterében mindkét esetben állhat adminisztrációs hiba, ugyanakkor nem megfelelõ
kezelési stratégia is. További fontos, a kezelési hatékonyság megbízhatóságát befolyásoló
probléma, hogy Magyarországon igen alacsony (az EU/EGT-n belül a legalacsonyabb)
a tbc-esetek bakteriológiai igazoltsága, és a kezelés sokszor kizárólag klinikai
diagnózison alapul. Ez felveti a tbc túldiagnosztizálásának vagy a betegség monitorozási
hiányosságai miatt a nem megfelelõ terápia alkalmazásának lehetõségét. Ezek elkerülése
érdekében fokozottan kell törekedni a bakteriológiai diagnózis felállítására.

Felhasznált irodalom
1. WHO, 2015: Global Tuberculosis Report 2015, World Health Organization
WHO/HTM/TB/2015.22 (2015)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/191102/1/
9789241565059_eng.pdf?ua=1
Letöltve: 2016.10. 07.
2. WHA, 1991: 44th World Health Assembly. Geneva: WHO; 1991 (WHA44/
1991/REC/1).
3. ECDPC, 2016: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO
Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2016. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2016.
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4. Surveillance Atlas of Infectious Diseases.
http://ecdc.europa.eu/en/data-tools/atlas/pages/atlas.aspx
Letöltve: 2016. 10. 07.
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MDR és XDR esetek együttes aránya a mikobakteriológiailag
igazolt tbc-fertõzöttek között, T2
Összefoglaló
2014-ben kilenc olyan esetet regisztráltak, ahol a kórokozó multidrog- vagy kiterjedten
rezisztens (a továbbiakban MDR/XDR) volt, ami a bakteriológiailag igazolt eseteken
belül 2,39 százalékot tesz ki. Magyarországon az MDR aránya a WHO elvárásainak
megfelelõen alacsony, alatta van az EU/EGT-országok átlagának.
A 2010-2014 közötti idõszak MDR esetei nagyobb számban a magasabb tbc-incidenciát
mutató megyékben fordulnak elõ.

Elemzés
Általános áttekintés
Az indikátor az ún. multidrog (MDR)- és a kiterjedten rezisztens (XDR) fertõzés együttes
arányát határozza meg az egy adott naptári évben bejelentett tbc-esetek körében. A
multidrog-rezisztens kórokozó ellenálló mind az isoniazidra (INH), mind a rimfampicinre
(RMP), vagyis a kezelés elsõ vonalbeli szereire. Az XDR kórokozó már nemcsak az
elõbbi két szerre, hanem fluorokinolonra és legalább egy parenterális, második vonalbeli
antituberkulotikumra (streptomycin, amikacin, kanamycin vagy capreomycin) is
rezisztenciát mutat. Ritka esetekben elõfordul XXDR, azaz kiemelkedõen rezisztens
tbc-eset is, amikor már gyakorlatilag nincsen a fertõzés ellen adható gyógyszer.
Bár korábban azt feltételezték, hogy az MDR esetek kizárólag a betegek rossz

1078

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

T2.1. ábra: MDR/XDR arány a mikobakteriológiailag igazolt tbc-fertõzöttek között
(2011-2014, százalék)

együttmûködésének, a hiányos gyógyszerszedésnek a következtében, másodlagosan
alakulnak ki, ma már bizonyítékok vannak arra, hogy mód van az eleve MDR törzzsel
történõ fertõzõdésre is, akár az érzékeny törzsnek megfelelõ hatékonysággal.
Az MDR esetekben alkalmazott gyógyszereknek több a mellékhatása az elsõ vonalbeli
antituberkulotikumokhoz képest, mivel ezek nem a tbc-kezelés célzott alapszerei. Az
INH-RMP érzékeny esetekhez képest a kezelési idõ jóval hosszabb (kb. két-háromszoros),
és a halálozási arány is jelentõsen nagyobb. Fontos tényezõ, hogy a betegek egy
része részt vett már korábbi tbc-kezelésben, és olyan egyéb tüdõbetegségben is szenved,
amely tovább nehezíti a kezelést.
A naptári év végén még nem állnak rendelkezésre pontos adatok, csak az adott évre
vonatkozó becslések. A hosszú idõt igénybe vevõ mikobakteriológiai diagnosztika és
az adatok validálása miatt a következõ év szeptemberében válnak hozzáférhetõvé a
végleges adatok. 2015-re tehát még nem rendelkezünk végleges értékekkel. A Tbc
Surveillance Központ visszamenõleges adatellenõrzésével a 2014. év adatainak
véglegesítése történt meg.
A legfrissebb adatok alapján 2014-ben az MDR/XDR esetek száma kilenc volt, ami
a bakteriológiailag igazolt eseteken belül 2,39 százalék. Magyarországon az új
MDR betegek száma nemzetközi viszonylatban is alacsony.

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

T2.1. táblázat: Az új és a bakteriológiailag igazolt új betegek száma, aránya, valamint a
MDR/XDR esetek száma és aránya a mikobakteriológiailag igazolt tbc-fertõzöttek
között (2010-2014)

(*felülvizsgált végleges érték)
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További bontások
Hazánkban a 2010 és 2014 között felfedezett 69 új MDR eset 12 megyében oszlik el.
Azokban a megyékben fordultak elõ MDR esetek nagyobb számban, ahol az összes
tbc-esetszám is magas. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18, Borsod-Abaúj-Zemplén
14, Hajdú-Bihar megyében 11, Budapesten pedig 10 esetet jelentettek. A többi nyolc
megyében az esetszám nyolc és egy között változott.
Kiegészítõ szempontok
A T3-as indikátor elemzi a tbc-incidenciát, amelynek alapján a három vezetõ megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg (14,77 százezrelék), Borsod-Abaúj-Zemplén (12,51
százezrelék) és Hajdú-Bihar (11,89 százezrelék). Ezekben a megyékben gyermek
tbc-eseteket is felfedeztek, 2010 és 2014 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
nyolc beteget találtak (T5.). A sikeres kezelések aránya a három említett megyében
Borsod-Abaúj-Zemplén kivételével (70 százalék) eléri az országos átlagot (75,4 százalék)
(T1.).
Nemzetközi összehasonlítás
Magyarország indikátorértéke (2,39 százalék) alacsonyabb, mint az EU/EGT-átlag
(3,66 százalék). A legmagasabb arányszámokat a balti országoknál találjuk,
Észtországban 28,8 százalék, Litvániában 21,5 százalék, Lettországban pedig 11,9
százalék.

(Forrás: Surveillance Atlas of Infectious Diseases alapján)
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T2.2. ábra: MDR/XDR arány a mikobakteriológiailag igazolt tbc-fertõzöttek között
(százalék)

Megbeszélés
Magyarországon az MDR esetek aránya a WHO elvárásainak megfelelõen alacsony,
az EU/EGT-országok átlaga alatt van (ECDPC, 2016). A 2010-2014 közötti idõszak
MDR esetei nagyobb számban a magasabb tbc-incidenciával rendelkezõ megyékben
fordulnak elõ. Jelentõs különbség van a tbc-esetek között: míg a korábban nem kezeltek
csupán 1,5 százalékánál, addig a korábban kezeltek 11,8 százalékánál mutatható ki
MDR fertõzés, amely az utóbbi esetben feltehetõleg a nem megfelelõ gyógyszerszedés
következtében alakul ki. Ez is felhívja a figyelmet az elsõ kezelések komplettálásának
szükségességére, azaz annak fontosságára, hogy a betegek elérjék a teljes gyógyulást.
Hangsúlyozandó, hogy mindkét szám csak fele annak, amit a WHO a globális
arányokként számon tart. 2013-ban az új tbc-esetek 3,5, és a már kezelt tbc-esetek
20,5 százaléka volt MDR eset a világon (Korányi Bulletin, 2015).

Felhasznált irodalom
1. ECDPC, 2016: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO
Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2016. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2016.
2. Surveillance Atlas of Infectious Diseases.
http://ecdc.europa.eu/en/data-tools/atlas/pages/atlas.aspx
Letöltve: 2016. 10. 24.
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3. Korányi Bulletin, 2015
http://www.koranyi.hu/tartalom/bulletin/Evkonyv2015.pdf
Letöltve: 2016. 10. 24.
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Tbc-incidencia 100 000 lakosra, T3
Összefoglaló
A tbc-incidencia jó indikátora a tuberkulózis lakosságra gyakorolt terhének, valamint
a tbc-kontrollra háruló feladatok nagyságának. 2014-ben Magyarországon a tbc
incidenciája 8,03 százezrelék volt. Ez az érték alacsonyabb az EU/EGT-országok
átlagánál, valamint jelentõsen alacsonyabb a magas prioritású országok közé tartozó
szomszédos Románia (81 százezrelék) és Ukrajna (94 százezrelék) értékeinél, így
hazánk 2013 óta az ún. alacsony incidenciájú országok (<10 százezrelék) táborába
tartozik.
Magyarországon belül az ország északkeleti megyéi nem tekinthetõk a WHO definíciói
szerint alacsony incidenciájú megyéknek, mert incidenciaértékük meghaladja a 10
százezreléket. A legalacsonyabb értékeket Vas (2,75 százezrelék), Baranya (2,95
százezrelék) és Somogy megyékben találtuk (3,19 százezrelék).
A települések társadalmi-gazdasági szempontok szerinti hátrányos helyzetét vizsgálva
a tbc-incidencia alakulásában országos szinten igazolható, hogy a hátrányos helyzetû
településeken szignifikánsan több tbc-s beteg van, mint a többi településen, azaz a
hátrányos helyzetû településeken szignifikánsan magasabb a tbc-incidencia.

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

T3.1. ábra: Új tbc-esetek száma 100 000 lakosra 2011-2015,
(2014 végleges érték, 2011-2013 és 2015 becsült adat)
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T3.1. táblázat: Új tbc-esetek száma 100 000 lakosra régiók szerinti bontásban (2014)

Elemzés
Általános áttekintés
Egy naptári év új betegeinek 100 000 lakosra vetített aránya – azaz az incidencia
(százezrelék) – jó indikátora a tuberkulózis lakosságra gyakorolt terhének, valamint
a tbc-kontrollra háruló feladatok nagyságának. Az incidencia nyomon követi azokat
a változásokat, amelyek akár a transzmisszióban, akár a fertõzöttek aktív tbc-s beteggé
válásának arányában (amelynek hátterében pl. rossz tápláltsági állapot vagy HIVfertõzés állhat) következik be.
Az incidencia kulcsfontosságú indikátorként szerepel abban a tbc-járvány megállítására
kidolgozott stratégiában (WHO, 2006), amelyet a WHO a 2006-2015 idõszakra
vonatkozóan az ENSZ Millennium Development Goals (MDG, 2001) célkitûzésekkel
összhangban dolgozott ki. A stratégia 2006-ban megfogalmazott célja, hogy 2015re a tbc-incidencia általános csökkenést mutasson a világban. A 2015-ben megfogalmazott
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T3.1. térkép: A tbc incidenciája megyei bontásban (2014)

újabb stratégia (WHO, 2015) további célkitûzése annak elérése, hogy 2020-ra a
2015-ös érték 20 százalékára csökkenjen az incidencia.
A Magyarországon alkalmazott, a WHO-irányelvekkel összhangban álló
incidenciadefiníció szerint új tbc-esetnek tekintendõ az a beteg, akit korábban még
sohasem kezeltek tbc ellen, vagy akinek az elõzõ tbc-gondozása gyógyulással fejezõdött
be. Egy adott év ún. „elõzetes” incidenciája - a Limitációk fejezetben részletesen
olvasható magyarázat értelmében – eltérhet a ténylegestõl, azaz a késve beérkezõ
bakteriológiai eredmények beillesztése, valamint a hibák megkeresése és kijavítása
után kapott végleges incidenciától.
A 2014. évi új esetek „elõzetes” száma 895 volt, ami az ellenõrzések után 792-re
csökkent. Ezáltal az incidencia értéke az elõzetesen számolt 9,1 százezrelékrõl a
végleges értéknek tekintett 8,03 százezrelékre csökkent. A 2015-ös évre vonatkozó
eddigi felülvizsgálati adatok is azt mutatják, hogy a tényleges incidencia értéke
alacsonyabb lesz az elõzetes incidencia értékénél, mert bár a végleges számok még
nem állnak rendelkezésre, növekedés nem, csak további csökkenés várható.
Mindezek alapján az elõzetes incidenciaértékek figyelembevételével, a több évre
visszamenõ ellenõrzés hiánya ellenére is teljes bizonyossággal kijelenthetõ, hogy
Magyarországon a tbc incidenciája 2001-2015 között folyamatosan csökkent.
További bontások

Járási szintû vizsgálatok szerint 2014-ben 163 járásban volt legalább egy új beteg.
Mivel a járások népessége rendkívül nagy szórású – a 8656 lakosú Bélapátfalvi járástól
a 241 537 fõs Miskolci járásig terjed –, egy-két új beteggel is elérhetõ magas incidencia,
és sok beteggel is alacsony. Az incidencia járási szintû alakulását a T3.2. térkép
mutatja be.
A legrosszabb, azaz 20 százezrelék feletti eredményeket hozó járások közül a Tiszavasvári
(36,75), a Dabasi (34,83) és az Ibrányi (33,75) járások szerepelnek a három vezetõ
helyen. Budapesten a VIII. kerületben 30,55 százezrelék a tbc incidenciája, ami Budapest
átlagához képest nagyon magas. Ha a VIII. kerület eredményébõl leszámítjuk a
hajléktalanokat, akkor az incidencia 20-25 százezrelék körül alakul (Korányi Bulletin,
2016).
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A megyénkénti incidenciák a T3.1. térképen láthatóak. Az értékek szórása nagy (2,7514,77), egyedül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye van a kétszeres szóráson túl.
Magyarországon belül az ország északkeleti megyéi nem tekinthetõk a WHO definíciói
szerint alacsony incidenciájú megyéknek, mert incidenciaértékük meghaladja a 10
százezreléket. A legalacsonyabb értékeket Vas (2,75), Baranya (2,95) és Somogy
megyékben találtuk (3,19).

T3. 2. térkép: A tbc-incidencia a járásokban (2014)

(Forrás: Korányi Bulletin,2016)

Hazánkban a 2010 és 2014 között fölfedezett 69 új MDR eset 12 megyében oszlik el.
Azokban a megyékben fordultak elõ MDR esetek nagyobb számban, ahol az összes
tbc-esetszám és az incidencia is magas. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18, BorsodAbaúj-Zemplén 14, Hajdú-Bihar megyében 11, Budapesten pedig 10 esetet jelentettek.
Ezekben a megyékben gyermek tbc-eseteket is felfedeztek, 2010 és 2014 között SzabolcsSzatmár-Bereg megyében nyolc esetet találtak (T5). A sikeres kezelések aránya a
három említett megyében Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével (70 százalék)
eléri az országos átlagot (75,4 százalék) (T1).
Nemzetközi összehasonlítás
Az ECDC 2016-os beszámolója szerint a 2005-2014 közötti idõszakban az 53 országot
(köztük a volt szovjet tagállamokat) magában foglaló WHO Európai Régiójában 27,3
százalékkal csökkent az incidencia (ECDC, 2016). Ez igaz a régió 18, ún. magas
prioritású országának átlagincidenciájára is, bár itt az átlagincidencia még mindig
duplája a régiós, illetve ötszöröse az EU/EGT-országok (12,2 százezrelék) átlagának.
Valamennyi régiós ország teljesítette az ENSZ Millennium Development Goals, illetve
a WHO kapcsolódó „The STOP TB Strategy” dokumentumokban megfogalmazott
célokat. Magyarország mutatója ezen a területen igen kedvezõ, alacsonyabb az EU/
EGT-országok átlagánál, szignifikánsan alacsonyabb a magas prioritású országok
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Kiegészítõ szempontok

közé tartozó szomszédos Románia (81 százezrelék) és Ukrajna (94 százezrelék)
értékeinél, így hazánk 2013 óta az ún. alacsony incidenciájú országok (<10 százezrelék)
táborába tartozik (T3.3. ábra).
T3. 3. ábra: EU/EGT-országok tbc-incidenciája (százezrelék, 2014)

(Forrás: Surveillance Atlas of Infectious Diseases alapján)

Magyarországon a bakteriológiailag igazolt esetek aránya igen alacsony (2014-ben
47,6 százalék volt), ami azt jelenti, hogy hazánkban mutatkozott az egyik legalacsonyabb
érték az EU/EGT-térségben. Az igazoltság mértékének emelkedése jelentõsen javítaná
a tbc diagnózisának és ebbõl következõen az incidencia értékének megbízhatóságát.
Limitációk
A Magyarországon alkalmazott, a WHO-irányelvekkel összhangban álló
incidenciadefiníció szerint új tbc-esetnek tekintendõ az a beteg, akit korábban még
sohasem kezeltek tbc ellen, vagy akinek az elõzõ tbc-gondozása gyógyulással fejezõdött
be. Ebben a vonatkozásban a gyógyulással egyenértékûnek tekintjük azt az esetet,
amikor a korábbi gondozás befejezését nem a gyógyulás, hanem a megoldódott
folyamat kategóriával zárta le a kezelõorvos. A magyarországi tbc-esetek adatainak
regisztrálása a Tbc Surveillance Központ (TSK) feladata, ami 2010 óta online bejelentési
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Befolyásoló tényezõk

felületen keresztül történik. A Központ évtizedekre visszamenõ gyakorlat szerint minden
év márciusában zárja le a kezelõorvosok adatfeltöltését az elõzõ naptári évre
vonatkozóan, majd az adatokat elemezve publikálja a tbc hazai helyzetét (Korányi
Bulletin). Ezek ún. elõzetes (a WHO terminológiája szerint: becsült) adatokon alapuló
következtetések egy adott évre vonatkozóan, mert bár az esetbejelentés a tbc-nek
tartott megbetegedés gyógyszerelésének megkezdésekor megtörténik, a pozitív vagy
negatív bakteriológiai diagnózis, (ami vezethet a klinikai diagnózis felülbírálatához
is) csak megfelelõ idõ elteltével, akár hónapokkal késõbb mondható ki, mivel a tbc
kórokozója lassú növekedésû. Emellett elõfordulhatnak bejelentési hibák is. A lehetséges
hibaforrásokat felismerve a TSK már nemcsak regisztrálja az adatokat, hanem megkezdte
a bejelentett adatok aktív felülvizsgálatát is. Elsõként és eddig egyedüliként a 2014.
évi surveillance-adatok ellenõrzése történt meg teljes körûen. Folyamatban van a
2015. év ellenõrzése, amelyet majd a 2010-2013. évek adatai követnek.
Egy adott év ún. „elõzetes” incidenciája tehát eltérhet a ténylegestõl, azaz a késve
beérkezõ bakteriológiai eredmények beillesztése, valamint a hibák megkeresése és
kijavítása után kapott végleges incidenciától.
Bár a tbc magyarországi trendje jól követhetõ az elõzetes incidencia értékeinek
felhasználásával, a területi különbségek és a társadalmi-gazdasági szempontok szerint
hátrányos helyzetû települések szerepének elemzését kizárólag a felülvizsgálattal
véglegesített 2014-es adatokkal végeztük el. E tényezõk szerepének éves összehasonlító
vizsgálata további felülvizsgált adatok hiányában jelenleg nem valósítható meg.

A települések a társadalmi-gazdasági szempontok szerinti hátrányos helyzetének [105/
2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszerérõl] szerepét vizsgálva a tbc-incidencia alakulásában országos
szinten igazolható, hogy a hátrányos helyzetû településeken szignifikánsan több
tbc-s beteg van, mint a többi településen, azaz a hátrányos helyzetû településeken
szignifikánsan magasabb a tbc-incidencia (Khi-négyzet próbával p=0,0035). Annak
ellenére van ez így, hogy a magas incidenciájú Budapest (benne a kiemelkedõ incidenciájú
VIII. kerülettel), Miskolc vagy Nyíregyháza nem hátrányos helyzetû. A hátrányos
helyzetû települések (számuk 1053) általában kis lakosságszámúak: 73,6 százalékuk
1000 fõ alatti, illetve 91,25 százalékuk 2000 fõ alatti (egyedül Ózd nagy lélekszámú
település).
A T3.2. táblázatban megyei bontásban látható a hátrányos és nem hátrányos helyzetû
települések tbc-incidenciája. Míg országosan kimutatható volt a hátrányos helyzetû
települések szignifikánsan több tbc-esete, ugyanez a kis mintaszám miatt sem megyei,
sem járási bontásban nem mutatható ki. Ennek ellenére feltûnõek a megyei különbségek.
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Igazságosság

Megbeszélés
Az incidencia – egy naptári év új betegeinek 100 000 lakosra vetített aránya –
kulcsfontosságú indikátorként szerepel a fertõzõ megbetegedések, közöttük a tbc
megállítására és visszafordítására megfogalmazott ENSZ-célkitûzésekben és a
kapcsolódó WHO-stratégiákban. Az említett stratégiákban 2015-re kitûzött célt, az
incidencia csökkenését, a WHO Európai Régiójának valamennyi tagállama elérte.
Magyarország ebben az erõfeszítésben élen járt. 2013 óta az ún. alacsony incidenciájú
országok (<10 százezrelék) közé tartozik, és ezt a helyét megõrizte az elmúlt években,
annak dacára, hogy egyes szomszédos országok (Románia és Ukrajna) a WHO
Európai Régiójának kiugró incidenciájú, ún. magas prioritású országai közé tartoznak.
1091

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

T3.2. táblázat: A hátrányos és nem hátrányos helyzetû települések tbc-incidenciája
megyei bontásban (2014)

A visszaszorításra tett igyekezet ellenére országosan kimutatható, hogy egy település
hátrányos helyzete negatívan befolyásolja a helyi tbc-incidencia alakulását, hozzájárul
annak emelkedéséhez. Területileg az északkeleti megyékben mutatható ki a legmagasabb
incidencia, aminek hátterében valószínûsíthetõ a szomszédos magas incidenciájú
országok hatása (pl.: a Szlovákiában 2012 óta növekvõ gyermek tbc megbetegedések
aránya, WHO, 2014), valamint az a tény, hogy az országrészben nagy számban
élnek lakosok hátrányos helyzetû településeken. A tbc-kontroll megfelelõ intézkedéseihez
alapvetõ fontosságú lenne annak pontos felderítése, hogy egy település hátrányos
helyzete milyen tényezõkön keresztül fejti ki negatív hatását, befolyásolja-e az
egészségügyi ellátórendszer elérési lehetõségeit.
További fontos, az incidencia megbízhatóságát befolyásoló probléma, hogy
Magyarországon igen alacsony (az EU/EGT-n belül az egyik legalacsonyabb) a tbcesetek bakteriológiai igazoltsága, és a kezelés sokszor kizárólag klinikai diagnózison
alapul. Ez felveti a tbc túldiagnosztizálásának vagy a bakteriológiai diagnosztika
különbözõ szintû (mintaadás; logisztika; nem megfelelõ vizsgálatok kérése; egyenlõtlen
színvonalú laboratóriumi rendszer) hiányosságainak lehetõségét. Ennek kivizsgálása
és az eredmények alapján a megfelelõ válaszlépések megtétele kulcsfontosságú.
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Tbc miatti halálozási ráta 100 000 lakosra, T4
Összefoglaló
A halálozás, mint indikátor gyorsan reagál a tbc-kontroll pozitív változásaira, ezért
a halálozás a prevalencia mellett direkt indikátora a tbc alakulásának.
A mutató a Tbc Surveillance Központ (TSK) statisztikáit veszi alapul, de a tbc miatti
halálozás számait a KSH haláloki statisztikája is meghatározza. A KSH és a TSK által
meghatározott számok évek óta jelentõsen eltérnek, de az adatokban rejlõ
bizonytalanságok ellenére is kijelenthetõ, hogy Magyarországon csökkent a tbc miatti
halálozás a vizsgált idõszakban. 2014-ben a 100 ezer fõre vetített halálozási ráta a
TSK adatai alapján 0,2, a KSH adatai alapján 0,88 volt.
Magyarország teljesítette azt a Stop TB Partnership által megfogalmazott globális
célt, hogy 2015-re a mortalitás értéke az 1990-es érték felére csökkenjen. A mortalitás
csökkenõ tendenciája egyértelmûen mutatkozik akár a TSK, akár a KSH haláloki
statisztikáit vizsgáljuk.

T4.1. táblázat: A tbc halálozási rátája 100 000 fõre vetítve a TSK adatai alapján, régiós
bontásban (2014)

1096

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

T4.1. ábra: A tbc halálozási rátája 100 000 fõre vetítve a TSK adatai alapján (20112014)

T4.1.térkép: A tbc halálozási rátája 100 000 fõre vetítve megyei bontásban a TSK adatai
alapján (2014)

Elemzés
A tbc miatti halálozás (mortalitás) az incidencia és prevalencia mellett a tuberkulózis
lakosságra gyakorolt terhének becslésére alkalmazott mutató. A tbc bármely formája
miatt elhunyt betegek számát jelenti egy naptári évben. Magában foglalja a tbc miatt
elhunyt HIV-pozitív betegeket is. A halálozás, mint indikátor gyorsan reagál a tbckontroll pozitív változásaira. A gondozáshoz való jobb hozzáférés javítja a betegek
gyógyulási esélyeit, az idõben és megfelelõen végzett kezelés csökkenti a betegség
idõtartamát és a betegség miatt bekövetkezõ halálozás valószínûségét, ezáltal a tbc
miatti halálozás csökkenéséhez vezet. Az incidencia csökkenésével feltehetõen kevesebb,
de súlyosabb lefolyású betegségeket detektálunk majd, aminek jó mutatója lehet a
„Tbc miatti halálozás” indikátor.
Hazánkban a tbc miatti halálozás számait a Tbc Surveillance Központ (TSK) rendszere
határozza meg, valamint emellett a halottvizsgálati bizonyítványok alapján a haláloki
statisztikákat az összes halálokra a KSH állítja elõ. A KSH és a TSK által meghatározott
számok évek óta jelentõsen eltérnek. Az indikátor alapadataként a TSK adatait vettük
figyelembe (azonban a WHO a KSH értékekeit veszi át). A T4.2. ábra a KSH és TSK
szerinti esetszámok idõsorainak grafikonját mutatja be. Mindkét idõsor csökkenõ,
arányuk (KSH/TSK), és ennek trendvonala az ábra közepén kék színnel látható, értékei
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Általános áttekintés

a jobb oldali skálán olvashatók le. A hányadosok 3,2 és 4,7 között ingadoznak, de
trendjük y=3,8 konstans függvény.
Az adatokban rejlõ bizonytalanságok ellenére is kijelenthetõ, hogy Magyarországon
csökkent a tbc miatti halálozás a vizsgált idõszakban. A 100 ezer fõre vetített halálozási
ráta 2014-ben 0,2 volt. Megyei bontásban vizsgálva a legmagasabb érték Nógrád
(1,01), Komárom-Esztergom (0,67) és Heves (0,66) megyékben volt megfigyelhetõ.
Regionális viszonylatban Észak-Magyarországon (0,36) volt a legmagasabb az indikátor
értéke. Dél-Dunántúl régió (0,0) megyéiben volt a legalacsonyabb a 100 ezer fõre
vetített halálozási ráta (T4.1. térkép).

Kiegészítõ szempontok
A T4.2. táblázatban a KSH és a TSK megyénkénti halálozási esetszámai mellett láthatók
a 2014. évi megyénkénti új betegek esetszámai is, majd mindkét halálozási esetszám
és az új betegek számának aránya. Annak ellenére, hogy 2014-ben nemcsak az adott
évben felfedezett új betegek körében fordult elõ halálozás, hanem korábbi évek betegei
körében is, a halálozás/megbetegedés arány, illetve ennek egyenletes eloszlása a
halálozási és megbetegedési számaink némi megerõsítését adja.
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T4.2. ábra: A tbc miatt meghaltak KSH és TSK által közzétett esetszámai és a 100 ezer
lakosra jutó halálozási rátának a különbözete (2003-2014)

A KSH-arány átlaga 0,1321, szórása 0,1020. Ezekkel az értékekkel a többinél nagyobb
három (Baranya, Bács-Kiskun és Heves megyék) arány közül csak Baranya megye
aránya tér el szignifikánsan az átlagtól. Azonban ilyen kis értékek mellett ebbõl nem
vonható le komoly következtetés, egy halálesettel kevesebb esetében már nem lenne
szignifikáns az eltérés. A TSK adatbázisában nyilvántartott halottak száma (20)
matematikai statisztikai vizsgálatra alkalmatlan.
A megyék összevonása régiókká (T4.3. táblázat) olyan simítás, ami eltünteti a szignifikáns
különbséget: az arányok átlaga 0,1287, szórása 0,0514.
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T4.2. táblázat: Megyénkénti tbc miatti halálozási számok és új betegekhez viszonyított
arányuk (2014)

T4.3. táblázat: Regionális tbc miatti halálozási számok és új betegekhez viszonyított
arányuk (2014)

Nemzetközi összehasonlítás

T4.3. ábra: 100 000 lakosra vonatkoztatott becsült mortalitás az Európai Régióban
2014-ben (ECDC/WHO alapján)
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A WHO Európai Régiójában 2014-ben megközelítõleg 36 200 tbc miatti haláleset
történt. Bár az Európai Régió átlagos halálozási rátájának értéke 100 000 lakosonként
3,7, a különbözõ területek nagy különbségeket mutatnak. A legnagyobb mortalitást
Ukrajnában, Kirgizisztánban és Oroszországban detektálták. Oroszország felel a
régióban történt halálesetek megközelítõen feléért, a régió 18, magas prioritású
országában következik be a tbc okozta halálozás 92 százaléka. Magyarország a
régió alacsony (<1) halálozási rátájú országai közé tartozik, és egyike a régió azon
31 országának, amelyek teljesítették azt a Stop TB Partnership (WHO, 2006) által
megfogalmazott globális célt, hogy 2015-re az 1990-es alapérték felére essen vissza
a halálozás. Regionális szinten a cél azonban nem teljesült, mivel 2014-re mindeddig
csak 19,6 százalékos csökkenés történt, világszinten a csökkenés 47 százalékos volt
(WHO, 2015).

Befolyásoló tényezõk
A mutató értékének alakulását befolyásolja a beteg együttmûködési hajlandósága,
terápiahûsége, esetleges MDR/XDR tuberkulózis felismerése, a másodvonalbeli szerekhez
való hozzáférés (ezek nem ingyenesek, mint az elsõ vonalbeli antituberkulotikumok),
XDR esetén az új célzott antituberkulotikus szerekhez való hozzáférés.
Limitációk

Ennek alapján a halál okát kizárólag az azt elektronikusan rögzítõ KSH-tól lehetne
megszerezni. Bár a bejegyzés alapja a halotti bizonyítvány, ezeket is terheli
adminisztrációs hiba. Ezen adminisztrációs hibák korrigálásán ugyanolyan ellenõrzési
folyamattal dolgozik a KSH, ahogyan a TSK teszi a BNO-kódok ellenõrzésével. Így
minimálisra csökkennek a kódolási hibák, de a halálok megismerését, illetve a KSH és
TSK által számolt halálozás összevetését, az eltérés okainak felderítését, azaz a szakmailag
alátámasztott, igazolt haláloki statisztika elõállítását a ma érvényben lévõ jogszabály
megakadályozza, mivel nem teszi lehetõvé a KSH számára személyazonosításra
alkalmas adatok kiadását. Ezen jogszabály megváltoztatása segíthetne a tbc által
okozott halálozás szakmailag megalapozott megállapításához.
A halálok ismeretének hiánya, illetve megismerésének ma érvényben lévõ tiltása a
hiteles túlélésszámítást is megakadályozza, noha a túlélésfüggvény és a halálozási
ráták egy adott populáció állapotának és az egészségügyi ellátása minõségének
legkorrektebb mutatói.
A mutatók korrekt kiszámolásához a halál tényének és idejének ismerete mellett a
halál okának az ismerete is szükséges. Nemcsak a tbc esetében, hanem minden halálozási
statisztikára igaz, hogy ismerni kell, hogy a vizsgált betegségben szenvedõ halálát
az adott betegsége okozta-e, vagy egyéb idõközben fellépõ ok.
Mint az feljebb szerepelt, a tüdõgondozók a nyilvántartott betegüket a haláluk esetén
„Meghalt egyéb ok miatt” bejegyzéssel is kijelenthetik. A T4.4. táblázatban együtt
látható a KSH és a TSK mindkét halálozási rátája. Az utolsó elõtti oszlopban a feljebb
már látott KSH tbc miatti halálozási rátája / TSK tbc miatti halálozási rátájának
hányadosa szerepel. Mellette az utolsó oszlopban a TSK összes (tbc miatti és egyéb
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A TSK elsõdleges célja a tbc-incidencia megismerése. Az adatszolgáltató tüdõgondozók
a nyilvántartásba vett betegeik gondozásának minden körülményét bejegyzik a surveillance adatbázisába, utolsóként a kijelentés idejét és okát. A kijelentés természetes
oka a beteg gyógyulása, de a gondozás megszakadhat a beteg tbc miatti vagy egyéb
ok miatti halálozásával és a beteg eltûnésével is. A halálozások nem a gondozóban
következnek be, megtörténtükrõl a gondozót valaki vagy értesíti, vagy nem. Ez lehet
a halál megállapítója vagy az elhunyt hozzátartozója. Az értesülésük esetleges.
Egyáltalán nem, vagy csak elvétve értesül azonban a gondozó azoknak a korábbi
betegeinek a haláláról, akiknek a gondozása az eltûnésükkel szakadt meg. Ezek a
betegek meghalhattak akár tbc miatt, akár egyéb okból.

ok miatti) halálozási rátájának és a KSH halálozási rátájának a hányadosa áll. A
számok azt mutatják, hogy a TSK kétféle halálozási adatának összege sokkal közelebb
áll a KSH által kalkulált halottak számához, a TSK összes halott / KSH halott arányok
átlaga 1,2, míg a KSH halottjai / TSK tbc miatti halottainak az aránya 3,8. Ez azt
sugallja, hogy a KSH-nyilvántartás szerinti, tbc miatt meghalt betegek között valószínûleg
olyanok is szerepelnek, akik a TSK szerint egyéb ok miatt haltak meg, illetve azt, hogy
a TSK egyéb ok miatt meghaltjai között lehetnek tbc miatt meghaltak.

Az viszont minden bizonytalanság ellenére biztosan kijelenthetõ, hogy az elvárásnak
megfelelõen, Magyarországon csökken a tbc miatti halálozás: a háromféle ráta idõsora
és trendje jól szemlélteti ezt (T4.4. táblázat).

Megbeszélés
Magyarországon a tbc miatt elhunytak száma alacsony és folyamatos csökkenést
mutat. Magyarország teljesítette a Stop TB Partnership által megfogalmazott globális
célt, hogy 2015-re a mortalitás értéke az 1990-es érték felére csökkenjen (WHO,
2006). A mortalitás csökkenõ tendenciája egyértelmûen mutatkozik akár a TSK, akár
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T4.4. táblázat: KSH és TSK tbc-halálozási ráták (2003-2014)

a KSH haláloki statisztikáit vizsgáljuk (az utóbbitól származó értékeket veszi át a
WHO), bár a két rendszer adatai között jelentõs a különbség. A két adatbázis
összehasonlító elemzésébõl kiderül, hogy a TSK részére következetesen kevesebb tbc
miatti halálozási adatot jelentenek, mint a KSH-nak, azonban mindkét idõsor csökkenõ.
Az elemzések alapján felmerül a gyanú, hogy a KSH-nyilvántartás szerint tbc miatt
meghaltak között valószínûleg olyanok is szerepelnek, akik a TSK szerint egyéb ok
miatt haltak meg, illetve a TSK szerint egyéb ok miatt meghaltak között lehetnek tbc
miatt meghaltak is. Emellett a KSH-ban halottként nyilvántartottak között szerepelhetnek
olyanok is, akiknek a gondozása eltûnésük miatt szakadt meg. E problémák tisztázásához
elengedhetetlen lenne a KSH és TSK halotti adatainak összevetése, ami elvezethetne
a valódi halálokok megismeréséhez, a szakmailag alátámasztott és igazolt haláloki
statisztika elõállításához. Ezt a folyamatot a ma érvényben lévõ jogszabály
megakadályozza azáltal, hogy nem engedi a tuberkulózis haláloki statisztikájában
szereplõk személyazonosító adatainak egyeztetését, annak ellenére, hogy mind a
KSH, mind a TSK Központ jogosult az azonosításra alkalmas személyi adatok kezelésére.
A személyek azonosításával az eltérések és annak okai könnyen kideríthetõk, és a
rendszerek azon hibái, amelyek az eltérést okozzák, könnyen javíthatók lennének.
A halálokok ismeretének hiánya, illetve megismerésének ma érvényben lévõ tiltása a
hiteles túlélésszámítást is megakadályozza, noha a túlélésfüggvény és a halálozási
ráták egy adott populáció állapotának és az egészségügyi ellátása minõségének
legkorrektebb mutatói.

1. ECDPC, 2016: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO
Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2016. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2016.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/ecdc-tuberculosis-surveillance-monitoring-europe-2016.pdf Letöltve: 2016. 10. 25.
2. WHO, 2006 – The STOP TB Strategy, 2006., WHO/HTM/TB/2006.368
http://who.int/tb/publications/tb-stoptb-strategy/en/
Letöltve: 2016. 10. 25.
3. WHO, 2015 – Global tuberculosis report 2015. World Health Organization
WHO/HTM/TB/2015.22
http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr15_main_text.pdf
Letöltve: 2016. 10. 25.
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A gyermekek körében diagnosztizált tbc-esetek aránya, T5
Összefoglaló
A gyermekkori tbc-megbetegedés a gyermek környezetében elõforduló aktív fertõzést
jelez. Esetleges nagyarányú megjelenése, az összes új esethez viszonyított arányának
emelkedése a tbc-kontroll hiányosságaira utal.
Magyarországon ennek az indikátornak az értéke alacsony, az EU/EGT-térségen
belül a legalacsonyabb értékek közé tartozik, köszönhetõen a kötelezõ gyermekkori
BCG oltásnak (2014-ben az oltási arány 99,9 százalék volt).(EPINFO, 2014) A gyermekek
körében elõforduló kisszámú megbetegedés jelentõs részét aktív módon, kontaktszûréssel
fedezik fel.

Elemzés
Általános áttekintés
Az indikátor bemutatja az egy naptári évben a gyermekek (15 év alattiak) körében
diagnosztizált tbc-esetek százalékos arányát az összes új tbc-esethez viszonyítva. A
felnõttekhez képest a gyermekek körében az infekciót gyorsabban követi az aktív
megbetegedés, ezért a gyermekesetek mindig a közelmúltban szerzett fertõzõdés
eredményei. Ez az indikátor az alkalmazott tbc-kontrollstratégia ellenére bekövetkezõ
aktív transzmisszió kimutatására szolgál.
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T5.1. ábra: A gyermekek körében diagnosztizált tbc-esetek aránya az új tbc-esetekhez
viszonyítva (2011-2014, százalék)

A naptári év végén még nem állnak rendelkezésre pontos adatok, csak az adott évre
vonatkozó becslések. A hosszú idõt igénybe vevõ mikobakteriológiai diagnosztika és
az adatok validálása miatt a következõ év szeptemberében válnak hozzáférhetõvé a
végleges adatok. 2015-re tehát még nem rendelkezünk végleges értékekkel. A Tbc
Surveillance Központ (TSK) visszamenõleges adatellenõrzésével a 2014. év adatainak
véglegesítése történt meg.
2014-ben a gyermekek körében diagnosztizált tbc-esetek aránya 0,51 százalék volt,
ami Európában az egyik legalacsonyabb értéknek számít. Mivel a gyermekesetek
száma (n=24) igen alacsony, statisztikailag nem értelmezhetõ a tendencia.
T5.1. táblázat: A gyermekek körében diagnosztizált tbc-esetek aránya az új tbcesetekhez viszonyítva (2010-2014)

(*ellenõrzött végleges érték)

Hazánkban a 2010 és 2014 között diagnosztizált 24 gyermek tbc-eset kilenc megyében
oszlik meg. A legtöbb esetet Szabolcs-Szatmár-Bereg (n=8) megyében jelentették, a
maradék nyolc megyében egy-két beteget találtunk.
Az esetek felfedezési módját tekintve 17 gyermek tbc-je kontaktszûrés keretében került
kiszûrésre, amelyre egy másik tbc-s beteg felfedezése kapcsán, az esetleges fertõzõforrás
vagy a fertõzött kontaktok felderítése céljából került sor. Öt gyermek esetében más
betegség/panaszok miatti orvoshoz fordulás, és az emiatt történt vizsgálatok során
fedezték fel a tbc-t. Két gyermeknél fordult elõ, hogy tbc-re utaló panaszok miatt a
vizsgáló orvos (pl. háziorvos) kért tüdõgondozói szakvéleményt, ami igazolta a
tbc-t.
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További bontások

T5.2. táblázat: A gyermekek körében diagnosztizáltak esetében a felfedezés módja
(2010-2014)

Nemzetközi összehasonlítás
Az EU/EGT országaiban a gyermekek átlagos aránya az új tbc-s betegek között 3,9
százalék (ECDC, 2016). Az T5.2. ábrán látható az indikátor értékének alakulása az
országok között. Az EU/EGT országok között Magyarországon az egyik legalacsonyabb
e mutató értéke. 2014-ben a legmagasabb értéket Szlovákia (13,7 százalék) mutatta,
de Svédországban (8,1 százalék), Bulgáriában (7,7 százalék) és Belgiumban (6,4
százalék) is magas a tbc-vel fertõzött gyermekek aránya. Az adatok értékelésénél
azonban fontos figyelembe venni, hogy az alacsonyan fertõzött országokban egy-két
gyermek mérhetõ százalékos eltérést eredményez, míg a magasabb incidenciájú
országokban több beteg gyermekkel sem magas az arány.

.

(Forrás: Surveillance Atlas of Infectious Diseases)
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T5.2. ábra: A gyermekek körében diagnosztizált tbc-esetek aránya az új tbc-esetekhez
viszonyítva (2014)

Befolyásoló tényezõk
Az értéket befolyásolhatja a tbc-incidencia változása, amit a rizikótényezõk (pl.
hajléktalanság, alkoholizmus, HIV-fertõzöttség, immunszuppresszív kezelések stb.)
populáción belüli növekedése, ill. csökkenése befolyásol.
Magyarországon a bakteriológiailag igazolt tbc-esetek aránya igen alacsony (2014ben 47,6 százalék), ez az egyik legalacsonyabb az EU/EGT térségben. Az igazoltság
mértékének emelkedése jelentõsen javítaná a tbc diagnózisának megbízhatóságát.

Megbeszélés
A gyermekkori tbc-megbetegedés a gyermek környezetében elõforduló aktív fertõzést
jelez. Esetleges nagyarányú megjelenése, az összes új esethez viszonyított arányának
emelkedése a tbc-kontroll hiányosságaira utal.
Magyarországon ennek az indikátornak az értéke alacsony, az EU/EGT államokon
belül a legalacsonyabb értékek közé tartozik. A gyermekek körében elõforduló kisszámú
megbetegedés jelentõs részét aktív módon, kontaktszûréssel fedezik fel.
A szomszédos Szlovákiában 2012 óta jelentõsen megnövekedett a gyermekkori tbc
aránya (13,7 százalék). Az esetek jelentõs része a hátrányos helyzetû keleti területeken
élõ, sebezhetõ lakosságcsoport körében fordult elõ, ezért a tartósan alacsony országos
incidencia miatt szükségtelennek ítélt, 2012 januárjától megszüntetett kötelezõ gyermekkori
BCG-oltást visszaállították az érintett régiókban. Az eset felhívja a figyelmet a kötelezõ
gyermekkori BCG-oltás jelentõségére, amelynek kivezetése csak nagyfokú körültekintéssel
valósítható meg, és alapvetõ fontosságú a kivezetés hatásának monitorozása (WHO,
2014).

1. EPINFO, 2014: Epinfo, 22. évfolyam, 33-34. szám, Országos Epidemiológiai
Központ 2015. augusztus 28.
http://www.oek.hu/oekfile.pl?fid=6306
2. ECDC, 2016: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO
Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2016. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2016.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/ecdc-tuberculosis-surveillance-monitoring-europe-2016.pdf Letöltve: 2016. 10. 25.
3. Surveillance Atlas of Infectious Diseases.
http://ecdc.europa.eu/en/data-tools/atlas/pages/atlas.aspx
4. WHO, 2014: Combating tuberculosis in Slovakia is a battle not yet won.
http://www.euro.who.int/en/countries/slovakia/news/news/2014/04/combating-tuberculosis-in-slovakia-is-a-battle-not-yet-won
Letöltve: 2016. 10. 25.
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