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Bevezetés
Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének célja, hogy az egészségpolitikai
döntéshozatalt a teljesítményproblémák diagnosztizálásával támogassa, amely kiterjed
mind a célok nem megfelelõ elérésébõl eredõ teljesítménydeficitek azonosítására
(probléma-meghatározás), valamint ezek okainak feltárására (ok-okozati összefüggések
meghatározása). A teljesítményértékelés tehát az esetek döntõ többségében nem
szolgáltat információt arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen beavatkozások
szükségesek ahhoz, hogy az egészségpolitikai célkitûzéseinket jobban el tudjuk érni,
de kijelölhet beavatkozási területeket, illetve pontokat abban az esetben, ha a diagnosztikus
folyamat a teljesítményértékelés során generált tudományos bizonyítékok segítségével
végigkövethetõ a problémától, az ok-okozati összefüggéseken keresztül, a problémát
okozó végsõ, úgynevezett gyökérokokig.
Ennek az összefoglalónak az a célja, hogy a MÉRTÉK keretében összeállított indikátorok
elemzése alapján ajánlásokat fogalmazzon meg a beavatkozási területekre, illetve
pontokra vonatkozóan. Ebbõl adódóan értelemszerûen nem foglalkozik azokkal az
indikátorokkal, amelyek esetében a magyar egészségügyi rendszer jól teljesít.
Az itt megfogalmazott beavatkozási területek, illetve pontok megfelelõ értelmezéséhez
elengedhetetlen annak figyelembe vétele, hogy a módszertani korlátok, valamint a
rendelkezésre álló erõforrások szûkössége nem tette, nem teszi lehetõvé, hogy az
egészségügyi rendszer minden mérhetõ paraméterét feldolgozzuk, így a MÉRTÉK
jelentésben elérhetõ információk óhatatlanul csak az egészségügyi rendszer egyes
részelemeire világítanak rá. Különösen jelentõs ez a korlát a teljesítményproblémákhoz
vezetõ ok-okozati összefüggések vonatkozásában.

Ugyanakkor a sikeres egészségügyi reform alapvetõ feltétele, hogy az
egészségügyi rendszerbe történõ beavatkozások, a szervezeti, illetve mûködési
változtatások rendszerszinten egységes, koherens egészet alkossanak, egy
irányba mutassanak, egymás hatását segítsék, ne pedig kioltsák.
A szakpolitikai egységességre való tekintettel az alább bemutatandó területek
mindegyikénél megadtuk az Egészséges Magyarország 2014-2020 ágazati stratégiához
való kapcsolódást, idézve az adott stratégiai prioritás szövegét.1
1. az egészségügyi rendszer által elérendõ fõ és köztes célok teljesülése,
2. olyan háttérjelenség, mely a rendszercélok közül akár többel közvetett
kapcsolatban lehet,

EMMI: Egészséges Magyarország 2014-2020. Egészségügyi Ágazati Stratégia. Budapest, 2014.
http://www.kormany.hu/download/e/a4/30000/
Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1g_e%C3%BC_strat%C3%A9gia_.pdf
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A felsorolt prioritási területeket az alábbi három csoportba soroltuk:

3. az egészségügyért felelõs Miniszter által kijelölt fókuszterülethez
kapcsolódó beavatkozási pont.
A Jelentés alapján azonosított, kiemelt figyelmet igénylõ területekrõl az Egészségügyi
Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja szakértõi és felsõvezetõi szinten is
tanácskozott. Az egészségügyi rendszer céljainak jobb elérése érdekében részletes
vizsgálatot és esetleges beavatkozást igénylõ pontok, valamint az egészségügyi rendszer
céljainak elérését befolyásoló egyes rendszerelemekkel kapcsolatos problémák listája
az alábbiakban az ágazati vezetõk grémiuma által rangsorolt sorrendben olvasható.
Az így megszületett listák nem jelentik azt, hogy a hátra sorolt területek nem fontosak,
mert ezek a problémák és háttérjelenségek ugyanúgy hatással vannak a teljes rendszer
mûködésére. Ugyanakkor fontos, hogy világosan láthatóvá váljon, hogy melyek azok
a pontok, amelyeknél a legsürgetõbb a további vizsgálatok és beavatkozások
kezdeményezése, valamint ez a konszenzuson alapuló sorrend ágazati szinten
ösztönözheti az egy irányba való gondolkozást és építkezést.
Az egyes területek alaposabb körbejárásához és a további vizsgálatok elvégzéséhez
segítséget jelenthet a WHO EVIPNet programja (EUR/RC66/122), amelynek célja,
hogy erõsítse a tudományos evidenciák, információk és kutatások használatát a
szakpolitikai döntéshozatal során. Ez a projekt segítséget és keretrendszert adhat a
problémák és gyökérokok feltárásához, ami fontos lépése a bizonyítékokon alapuló
programalkotásnak.

WHO: Action plan to strengthen the use of evidence, information and research for policy-making in
the WHO European Region, 2016 Elérhetõ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/314727/
66wd12e_EIPActionPlan_160528.pdf
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http://folyoirat.nefi.hu/
index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=10&path%5B%5D=17

3

1122

Kiemelt területek

Az egészségpolitikai döntéshozatal tartalmi támogatása mellett a MÉRTÉK célja az
adatgyûjtés és az arra épülõ teljesítményértékelõ, illetve monitoring rendszer módszertani
és szervezeti fejlesztése is. A MÉRTÉK jelentés részét képezik ezért olyan fejlesztési
javaslatok is, amelyek megvalósulása elõsegíti az adatminõség, az adatértelmezés
folyamatos javítását, valamint a teljesítményértékelés az egészségpolitikai döntéshozatal
szempontjából fontos terjedelmének bõvítését. A módszertani fejlesztési javaslatokat
külön részfejezet tárgyalja, az átfogó módszertani fejlesztés szempontjából ugyanakkor
megfontolandó modellt jelent a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által kidolgozott
egészségmonitoring rendszer koncepciója.3

A teljesítményértékelés alapján kirajzolódó probléma
diagnózis
A magyar egészségügyi rendszerrel szembeni kihívások nem különböznek az Európai
Unió többi tagországában tapasztalhatóktól, ideértve a demográfiai, az epidemiológiai
és a technológiai környezet szüntelen változását. Az idõsek részarányának folyamatos
növekedése, amely Magyarországon különlegesen erõteljes és szembeötlõ, például
nemcsak a fenntarthatóság szempontjából jelent potenciális problémát, hanem fontos
összetevõje a betegségstruktúra átalakulásának is, amely a krónikus, nem fertõzõ
megbetegedések elõtérbe helyezõdését eredményezte. Ezek a betegségek nem
gyógyíthatók meg, de megelõzhetõk, és egy-egy beteg esetében gyakori két, vagy
több krónikus betegség együttes elõfordulása is. Következésképpen a hatékony fellépés
egyrészt az egyének aktív közremûködését igényli, a megelõzésben és a betegség
kézbentartásában is, másrészt a gondozás sok különbözõ egészségügyi (illetve
határterületi) szolgáltató együttmûködésével valósítható csak meg. Mindezzel
összhangban számos nemzetközi dokumentum rögzíti az egészségmegõrzés és
betegségmegelõzés fontosságát, az ellátás folyamatosságát, a minõség-, és
betegközpontúságot, a szolgáltatók közötti koordináció és betegútszervezés
megvalósítását, az egyének öngondoskodását, valamint a lakóhelyközeliséget, mint
a modern kor kihívásainak megfelelni tudó egészségügyi rendszer sarokköveit.4

A 2013-2015-ös idõszakra vonatkozó teljesítményjelentés - ha nem is mindenre részletre
kiterjedõen - jól kirajzolja a magyar egészségügyi rendszer ezen problémáit, illetve
kihívásait. A detektálható minõség, hatékonyság, hozzáférés és pénzügyi védelem
problémák okai között kiemelten hangsúlyos a stagnáló/csökkenõ közkiadási szint és
a nagy közvetlen lakossági hozzájárulás, azonban szintén vannak a források pazarlására
utaló jelek. Ezzel összhangban jellemzõ diszfunkció például a folyamatosan újratermelõdõ
kórházi adósság, vagy a TVK feletti teljesítés. Az elkerülhetõ kórházi felvételek magas
aránya arra utal, hogy nem biztosított az ellátási szintek összehangolt mûködése, ám
a járóbeteg ellátás nagyobb szerepvállalása elképzelhetetlen annak humán és
infrastrukturális megerõsítése nélkül. Az orvosok és egészségügyi szakdolgozók hiánya,
illetve egyenlõtlen területi megoszlása is kiemelt figyelmet érdemlõ, központi eleme a
magyar egészségügyi rendszer teljesítményproblémáinak, az infrastrukturális
beruházások vonatkozásában pedig fel kell készülni az uniós támogatások kifutása
utáni idõszakra is. Az ellátási gyakorlat nem megfelelõsége, illetve heterogenitása
fontos forrása a minõséggel, hatékonysággal, illetve a hozzáférés esélyegyenlõségével

Pl. WHO Europe: Health 2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-healthand-well-being
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A nagyléptékû egészségügyi és információ-technológiai fejlõdés szerencsére egyre
több eszközt ad a döntéshozók kezébe az ellátórendszer ilyen irányú átalakításához.

kapcsolatos problémáknak, és arra utal, hogy az ellátórendszer szereplõire ható
finanszírozási és egyéb ösztönzõkben, illetve a szabályozási keretben rejlõ lehetõségek
nincsenek megfelelõen (ki)használva. A közfinanszírozott ellátásban tapasztalható
nehézségek logikusan vezetnek a magánellátás egyre nagyobb térnyeréséhez, amelynek
szerepét, részletes adatok hiányában, jelenleg nem tudjuk értékelni: a két szektor nem
transzparensen kapcsolódik egymáshoz.
Az egészségi állapot mutatóiban nemzetközi összehasonlításban tapasztalható
elmaradásunk jelentõs részben egészségügyön kívüli tényezõknek tudható be, amelyek
közvetetten negatív hatást fejtenek ki az egészségügyi rendszer teljesítményére is.
Ezek közül a tényezõk közül kiemelhetõk a lakosság egészségtudatosságával,
egészségmagatartásával kapcsolatos problémák, ideértve a helytelen táplálkozási
szokásokat, a testmozgás hiányát, az elhízást, a dohányzást, illetve a túlzott
alkoholfogyasztást is, valamint az ezekben tapasztalható nemek szerinti eltéréseket is.
Az egészségmegõrzés, megelõzés fejlesztése nélkül nehezen elképzelhetõ az egészségügyi
rendszer teljesítményének jelentõs javítása.

Az egészségügyi rendszer céljainak jobb elérése érdekében
részletes vizsgálatot, esetleges beavatkozást igénylõ pontok
1. A megelõzhetõ és elkerülhetõ halálozás magas értéke – különös tekintettel
a korai halálozásra, a keringési rendszer betegségeire és a daganatokra
(Egészségi állapot)
M5. Halandóság kiemelt haláloki csoportonként: 2014-ben a halálozás
háromnegyedéért a keringési rendszer megbetegedései (74,0/10000 fõ) és a
rosszindulatú daganatos betegségek (34,9/10000) voltak felelõsek. A keringési
rendszer betegségei közül az iszkémiás szívbetegség okozta halálozás (37,9/
10000) önmagában megelõzte a rosszindulatú daganatok csoportját. Az iszkémiás
szívbetegségek okozta halálozásban az EU-tagországok között a huszonhatodik,
a rosszindulatú daganatok miatt bekövetkezett halálozásban az utolsó helyen
állunk.

P3. Megelõzhetõ halálozások aránya: 2014-ben Magyarországon 32,5 ezer
megelõzhetõ haláleset történt. A 65 év alatti magyar lakosokra vonatkozóan
közel 18 ezer halálesetet, az összes 65 év alatti halálozás több mint felét (57

százalékát) lehetett volna megfelelõ népegészségügyi beavatkozásokkal,
az életmód, a társadalmi-gazdasági helyzet és a környezeti tényezõk
megváltoztatásával megelõzni. Az összes halálozás 26 százaléka minõsült
megelõzhetõnek.
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Korai, azaz a 65 éves kor elõtti halálozást leggyakrabban a rosszindulatú daganatok
okoztak, ezt a keringési rendszer betegségei követték.

A1. Elkerülhetõ halálozások aránya: A 65 év alatti lakosságra vonatkozóan
az optimális orvosi beavatkozások idõben történõ igénybevételével
elkerülhetõ halálesetek száma meghaladta a 8,5 ezret, ami a 65 év alatti
összes haláleset 27 százaléka. Összesen több, mint 17,5 ezer halálozás elkerülhetõ
lett volna hazánkban, amely az összes halálozás 14 százaléka.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.5. “A népegészségügyi szolgáltatások megújítása,
középpontban az egészség választását elõmozdító ismeretek és készségek fejlesztése.
Egészségünk érdekében önmagunk környezetünk felelõsségének növelése az
egészség társadalmi meghatározóinak bevonásával.” Népegészségügyi prioritás
1-2: “A koszorúér betegség okozta korai (65 év alatti) halálozás 10 százalékos
csökkentése (20 százalékos csökkentés 2025-ig); a stroke okozta korai halálozás
10 százalékos csökkentése; a szélütések miatti maradandó károsodások mértékének
csökkentése 15 százalékkal; a cukorbetegség és az elhízás elõfordulása
növekedésének megállítása, valamint a daganatos betegségek kockázatának
csökkentése, korai felismerése és kezelése.”

2. Alacsony egészségesen várható élettartam és magas egészségeséletévveszteségek (Egészségi állapot)
M3. Egészségeséletév-veszteségek kiemelt betegségcsoportokra: Az
egészségeséletév-veszteség 2013-ban Magyarországon közel 3,5 millió
év volt. Ennek több mint feléért (50,1 százalék) a következõ betegségek felelnek:
iszkémiás szívbetegség (11%), nyaki és hátgerincfájdalmak (7,3%), agyérbetegségek
(5,7%), tüdõdaganatok (5%), depressziós zavarok (3%), COPD (3%), önsértések
(2,7%), érzékszervi megbetegedések (2,7%), cukorbetegség (2,4%) és a vastagbélés végbéldaganatok (2,2%). Habár az utóbbi évtizedben egyértelmû a magyar
adatokban észlelhetõ csökkenés, még mindig kedvezõtlen helyzetben vagyunk

a V4 országok között.
M2. Születéskor és 65 éves korban egészségesen várható élettartam: A

Magyarországon a születéskor egészségesen várható élettartam a férfiak
(59,2 év) és nõk (60,9 év) esetében is az EU-átlagot megközelítõ. 65 éves
korra az EU-átlagtól való lemaradás a férfiaknál a születéskorival nagyjából
megegyezõ, a nõknél azonban magasabb (2,5 év). A nõk EU-átlaghoz viszonyított

többlet-betegségterhe elsõsorban az idõsebb életkorra koncentrálódik. Bár
a férfiak összességében rövidebb élettartamra számíthatnak, a nõk a
várhatóan hosszabb élettartamuk nagyobb részét töltik el betegségekben.
Az egészségesen várható élettartamok tekintetében Közép-Magyarország és Nyugat1125

Kiemelt területek

mutató az EU strukturális indikátorainak egyike, ami megerõsíti, hogy az életminõség
egy adott népességnek legalább olyan fontos jellemzõje, mint az élet hossza.

Dunántúl, valamint az ország többi régiója között lényeges a különbség, az elõbbiek
javára. Legrosszabb értékekkel Észak-Alföld lakossága jellemezhetõ.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.5. “A népegészségügyi szolgáltatások megújítása,
középpontban az egészség választását elõmozdító ismeretek és készségek fejlesztése.
Egészségünk érdekében önmagunk környezetünk felelõsségének növelése az
egészség társadalmi meghatározóinak bevonásával.”

3. Az aktív ellátást követõ halálozás (Minõség)
I1. AMI-t követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány: Az akut
miokardiális infarktust követõ nemre és korra standardizált 30 napos halálozás
15,1 százalék, a 90 napos 18,9 százalék, az egy éven belüli pedig 26,2
százalék. A változás idõben csökkenõ, de nemzetközi összehasonlításban további
javulásra van lehetõség.

A2. Rákbetegek öt éven túli túlélési aránya: A ráktúlélés értéke a vizsgált
ötéves periódus (2006-2010) alatt 64,3 százalékról 61 százalékra
mérséklõdött, folyamatos csökkenéssel. Az egyes daganatfajták esetében a
mutató értéke jelentõs eltérést mutat: különösen alacsony a gyomorrák (28,5
százalék), valamint a tüdõrák (34,8 százalék) esetében, míg magasabb a
leggyakrabban elõforduló melanóma és a bõr egyéb rákos megbetegedéseinek
esetében (79,3 százalék). Az öt év alatt a férfiaknál a kezdeti 55,1 százalékos
értékrõl 2,2 százalékponttal mérséklõdött a mutató értéke, míg a nõknél ennek
közel duplája, négy százalékpontos volt a csökkenés, a kezdeti 71,6 százalékról.

Az egyes megyék között számottevõ eltérések vannak, és a hátrányos
helyzetû települések lakosai körében az ötéves túlélés jelentõsen
alacsonyabb.

így a 30 napos halálozás tekintetében Csongrád megyében 7,5 százalék, míg
például Nógrád megyében 12,6 százalék, valamint az egy éven belüli halálozás
ugyanezekben a megyékben rendre 29,5 százalék illetve 39,1 százalék volt 2014ben.

A4. Iszkémiás stroke-ot követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány:
Az iszkémiás stroke-ot követõ nemre és korra standardizált 30 napon belüli
halálozás 12 százalék, a 90 napon belüli 17,2 százalék, az egy éven belüli
pedig 26,2 százalék. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország az iszkémiás
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A3. Csípõtáji törések utáni 30, 90 és 365 napos halálozási arány: A csípõtáji
törést követõ nemre és korra standardizált 30 napon belüli halálozás 11,1
százalék, a 90 napon belüli 22,6 százalék, az egy éven belüli pedig 34,9
százalék. Az ország egyes megyéi között számottevõ különbségek tapasztalhatóak,

stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozás tekintetében a középmezõnyben
helyezkedik el.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.” Specifikus cél 3: “Országos és területi
minõségi eredményességi és kapacitástérkép rendszeres ágazatirányítás és térségi
vezetési összevetése.”

4. A költséghatékony eljárások elterjedésének korlátai (Hatékonyság)
G1. Egynapos sebészeti ellátási arány: A jogszabály által engedélyezett
eljárásokból végzett évi 400 000 beavatkozás hozzávetõlegesen 60 százaléka
mind orvosi, mind egyéb okok alapján egynapos ellátási formában is végezhetõ
lenne. Ezzel szemben 2015-ben csak 47,5 százalékukat végezték aznapi távozás
mellett. Az egynapos ellátás részaránya folyamatosan növekszik, azonban továbbra
is elmarad a kívánatos szinttõl. Az egynapos ellátások finanszírozása megegyezik
az aktív fekvõbeteg ellátás keretében kezelt esetekével, ugyanakkor a beteg aznapi
távozása a kórház számára alacsonyabb költségeket generál.

G3. Laparoszkópos epemûtétek aránya: A laparoszkópos eljárást az
epemûtétek több mint 90 százalékánál alkalmazzák. Ugyanakkor a 70 év
feletti betegek között, akik a páciensek közel 20 százalékát alkotják, a
laparoszkópos eljárás alig haladja meg az esetek háromnegyedét. Az eljárás
gyorsítja a betegek gyógyulását, így a kórházi ellátásuk költsége alacsonyabb.
A hazai és a nemzetközi szakirodalom alapján a korcsoportok szerinti
különbségeknek nincsenek orvosi okai.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.”

P1. Emlõszûrésen megjelentek aránya: A 2013-2014-es kétéves szûrési ciklus
során a szervezett emlõszûrésre meghívottak közül a megjelentek aránya
országosan 45 százalék volt. A korosztályba tartozó nõk 51,1 százaléka
vett részt szûrésen vagy diagnosztikus vizsgálaton, függetlenül attól, hogy
kapott-e meghívólevelet vagy sem. Mindkét mutató területi eltérései jelentõsek, de
a szûrésre meghívottak megjelenési aránya tekintetében nagyobbak (a megyék
értékei közti relatív szórás 23,7, illetve 12,4 százalék). A két érték területi alakulása
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5. A szekunder prevenció alacsony hatékonysága és célcsoportelérése
(Hozzáférés)

között nincs összefüggés, ami arra utal, hogy hasznos lenne mind a szervezett

szûrések, mind a spontán szûrõvizsgálati megjelenések keresleti és kínálati
viszonyait részletesen tanulmányozni. Emellett fontos lenne a népegészségügyi
szûrések költséghatékonyságára vonatkozó kutatásokat végezni, amelyek
által pontosabban lehetne meghatározni az egyes betegségek esetében
legeredményesebben alkalmazható szûrési stratégiák kialakítását.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.5. “A népegészségügyi szolgáltatások megújítása,
középpontban az egészség választását elõmozdító ismeretek és készségek fejlesztése.
Egészségünk érdekében önmagunk környezetünk felelõsségének növelése az
egészség társadalmi meghatározóinak bevonásával.”

6. A kapacitások mértéke, struktúrája, kihasználtsága, területi eloszlása
(Hatékonyság)
G5. Ágykihasználtság: Az ágykihasználtság szintje stabilan alakult az elmúlt
években. Az ellátási formák jellegükbõl adódóan (pl. tervezhetõség, akut vagy
krónikus ellátás stb.) eltérõ mértékben használják ki a kapacitásaikat. Az aktív

ellátás kihasználtsága 70 százalék körül alakul, a krónikus ágyaké mintegy
80 százalék, a rehabilitációs és az ápolási ellátásban 85, illetve 90 százalék
körül alakult az elmúlt években. Az aktív ellátási forma kórházi ágyainak
átlagos kihasználtsága nemzetközi összehasonlításban alacsony, alatta marad
az EU átlagának (2012: 77 százalék), az osztrák (82), cseh (73) és német (79)
értékeknek is. A 100 százalékos ágykihasználtság egyetlen ellátási formában
sem lehet reális cél, ugyanakkor érdemes lehet megvizsgálni, hogy vannak-e tartósan
kihasználatlan kapacitások. Az ágykihasználtság mélyebb áttekintéséhez szükség
van területi és intézményi szintû vizsgálatok elvégzésére.

ellátás esetében csak az engedélyezett kapacitásokról rendelkezünk információval,
arról nem, hogy ténylegesen mekkora kapacitásokkal mûködnek az ellátók, illetve
arról sem, hogy milyen beavatkozásokat és milyen mennyiségben végeznek. A
közfinanszírozott ellátórendszer jóval differenciáltabb, több szakmában nyújt
ellátást, míg a magánfinanszírozású ellátórendszer kevesebb szakmában
koncentrálódik. Bizonyos szakmák viszont kizárólag magánfinanszírozásban
érhetõek el; ezek közül kiemelkedik a „kiegészítõ gyógyászati tevékenységek”
alternatív gyógymódokat nyújtó szakmája, amely közel heti 38 ezer órás kapacitással
(az összes magánfinanszírozott kapacitás 6 százaléka) várja a betegeket. A nyugati
megyékben, illetve Budapesten kiemelkedõen sok a magánkapacitás. A
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GY7. 10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám a járóbeteg-szakellátásban:
A járóbeteg-ellátásban a magánfinanszírozású kapacitás közel 10
százalékkal haladja meg a közfinanszírozású ellátásét. A magánfinanszírozott

magánkapacitás jelentõs növekedése, számottevõ mértéke és egyenlõtlen elosztása
a közfinanszírozott kapacitásokra jutó terhelésre is komoly hatást gyakorolhat.

G10. Egy járóbeteg rendelési órára jutó esetszám: Országosan egy járóbetegellátásban teljesített órára 3,8 beteg jut, azonban a megyék között jelentõs
– a szélsõértékek esetében 50 százalékot meghaladó – eltérések figyelhetõek
meg. Budapesten, Baranya és Csongrád megyében a mutató értéke 3,3 alatti,
míg az Észak-Alföldön kiemelkedõen magas: Jász-Nagykun-Szolnok megyében
4,8 feletti. Ezt részben indokolhatja a szakmai portfolió és az esetek idõigényességének
eltérése, azonban felveti annak lehetõségét, hogy az egyetemek körül relatív

kapacitásbõség jelentkezik.
G8. Százezer fõre jutó elkerülhetõ kórházi felvételek száma: Százezer lakosra
2014-ben átlagosan kétezer elkerülhetõ kórházi felvétel jutott. Ez a kórházi
felvételek 8,7 százaléka. Az ellátórendszer megfelelõ mûködése és a betegek
megfelelõ egészségmagatartása mellett ezeknek az eseteknek a döntõ részét a
fekvõbeteg szakellátáson kívül is el lehetett volna látni, illetve a kórházi
ellátást igénylõ állapotuk kialakulása megelõzhetõ lett volna. Ezek csökkentése
hatással lehet az egyes ellátási formák kapacitásigényére.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.”

7. A számos szempont szerinti kihívásokkal küzdõ területek kiemelt kezelése
(Igazságosság)
Földrajzi szempontok szerint:
kihívásokra figyelmeztetõ mutatók. Példákként említhetõ, hogy a 2014-es adatok
alapján a várható élettartam és egészséges élettartam mind a két nem
esetében, születéskor és 65 évesen is az országos értéknél alacsonyabb. Az
országos érték feletti a naponta cigarettázók (országosan: 26 százalék, ÉszakMagyarországon: 35 százalék) és a túlsúlyosak aránya (o.: 55 százalék, ÉMo.: 59 százalék (2014)). A tízezer fõre jutó korai halálozás (o.: 37 É-Mo.: 43
(2014)) és megelõzhetõ halálozás (o.: 33, É-Mo.: 38 (2014)) szintén meghaladja
az országos átlagot, miközben az egészségüket jónak tartók aránya alatta marad
annak (o.: 60,3 százalék, É-Mo.: 54,6 százalék (2014)).

A betöltetlen védõnõi körzetek aránya magas (o.: 8 százalék, É-Mo.: 13
százalék (2015)). A csípõtáji törések ellátását követõ egy éven belüli halálozás az
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Észak-Magyarország: A régió esetében számos vizsgált területen vannak

országos érték feletti (o.: 35 százalék, É-Mo.: 38 százalék), az ötéves ráktúlélés
nem éri el az országosan tapasztalható szintet (o.: 61 százalék, É-Mo.: 55
százalék (2010)). A TBC ellátás tekintetében tízezer lakosra vetítve mind az
incidencia (o.: 8,0 százalék, É-Mo.: 8,3 százalék (2015)), mind a halálozás
(o.: 0,20, É-Mo.: 0,34 (2015)) meghaladja az országosan jellemzõt. Az
egészségügyi beruházások 2011-2014 közötti egy lakosra vetített összege
alacsonyabb az átlagosnál (o.: 6 626 ezer Ft, É-Mo.: 6 604 ezer Ft (2014)).
Társadalmi-gazdasági és földrajzi jellemzõk szerint:

Hátrányos helyzetû települések: E települések társadalmi-gazdasági és földrajzi
jellemzõi gyakorta kedvezõek, ami hatással lehet a lakosság egészségi állapotára
és egészségügyi ellátására. Egyéb erre utaló mutatóértékek mellett nagyobb
arányban fordul elõ nem jó minõségû ivóvíz (országosan: 9 százalék, hátrányos
helyzetû településeken 21 százalék, 2014-es adatok alapján). Az ezeken a
településeken kiemelkedõ arányban élõ alacsony iskolai végzettségû lakosság
születéskor várható élettartama mind a férfiak (o.: 72 év, alapfokú végzettséggel:
65 év (2014)) mind a nõk (o.: 79 év, a.f.: 76 év (2014)) esetében rövidebb az
országosan jellemzõnél. Szintén magasabb az alsó jövedelmi kvintilisbe tartozók
aránya, akik között a kielégítetlen orvosi szükségletek aránya duplája az országosnak
(o.: 7 százalék, alsó jövedelmi kvintilis: 14 százalék (2014)).

A hátrányos helyzetû településen lakók körében gyakoribb, hogy a lakhelyük
szerinti településen nincs háziorvosi rendelõ (o.: 5 százalék, h.h.t.: 23 százalék),
valamint hosszabb idõ szükséges a legközelebbi fekvõbeteg sürgõsségi betegellátó
egység közúton való megközelítéséhez (o.: 17 perc; h.h.t.: 29 perc).

Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések aránya a
szülõ nõk korösszetételében tapasztalható különbség által indokoltnál
nagyobb mértékben marad el az országos aránytól (o.: 36 százalék, h.h.t.:

iszkémiás stroke-ot követõ 30 napos halálozásban szintén észlelhetõ negatív
irányú eltérés az országos adatokhoz képest (o.: 12,6 százalék, h.h.t.: 13,2
százalék (2014)).

GY12 Kielégítetlen orvosi ellátási szükséglet: Az ellátás elmaradásának esélye
négy vizsgált tényezõre (független változók) lett kiszámolva: roma származás,
korlátozottság, jövedelmi státusz és iskolai végzettség (ez utóbbi a következõ
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27 százalék (2015)), aminek okai felvethetnek kérdéseket annak ellenére is, hogy
a császármetszések aránya számottevõen meghaladja az optimálisnak tekintett
szintet. A százezer lakosra jutó TBC incidencia statisztikailag jelentõs
mértékben felülmúlja az országos értéket (o.: 8,0 , h.h.t.: 10,7 (2014)). Az

pontban szerepel). 2015-ben az, aki saját bevallása alapján roma származású,

kétszer nagyobb eséllyel nem vette igénybe az általa szükségesnek vélt
ellátást valamilyen okból, azokhoz képest, akik nem vallották magukat roma
származásúnak. 2014-hez viszonyítva ez az érték jelentõsen, 52 százalékkal
emelkedett. A jövedelmi státusz emelkedésével csökken a szükségesnek vélt
ellátás elmaradásának esélye. Az ekvivalens háztartási jövedelmi ötödök szerint

az alsó, vagyis a legszegényebb ötödhöz képest a felsõ ötödnek negyed
akkora esélye volt 2015-ben arra, hogy ne vegye igénybe a szükségesnek
vélt egészségügyi ellátást. A legszegényebbeknek mindegyik más jövedelmi
csoporthoz viszonyított helyzete 2011 óta tovább romlott. A valamilyen betegség
vagy egészségprobléma miatt korlátozottak esélye 2015-ben nem különbözött
szignifikánsan a nem korlátozottakéhoz viszonyítva, vagyis azoknál, akik

korlátozottak, nem maradt el nagyobb eséllyel a szükségesnek vélt
egészségügyi ellátás.
Iskolai végzettség szerint:
Az iskolai végzettség (és az általa meghatározott társadalmi-gazdasági státusz)
szerinti különbségek a regionális különbségeket is meghaladhatják. Egy alapfokú

végzettségû férfi várhatóan kb. 12 évvel él rövidebb ideig, mint egy felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ. A nõknél az iskolai végzettség 5,6 évvel magasabb
várható élettartamot is eredményezhet (M1. indikátor). Az alapfokú végzettségû
anyák csecsemõinek halandósága háromszorosa a felsõfokú végzettségû
anyák gyermekeinél tapasztalhatónak (M5. indikátor). Azok aránya, akik
jónak vagy nagyon jónak tartják az egészségi állapotukat, a legfeljebb
nyolc általánost végzettek körében fele, mint a felsõfokú végzettségûeknél
(M6. indikátor). A felsõfokú végzettséggel rendelkezõk esetében feleakkora
eséllyel maradt el 2015-ben a szükségesnek vélt egészségügyi ellátás,
mint az alapfokú végzettségûeknél. 2011 óta az ellátás elmaradásának esélye

Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.”

8. Az ellátás evidenciákon alapuló megfelelõségének korlátai (Minõség)
Q2. Császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél: Az
egészségügyi ellátás megfelelõségének kérdését veti fel a császármetszések
magas aránya (2015-ben 38,7 százalék). Az arány 2013-ban 8,5
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az alapfokú végzettségûeknél mind a közép-, mind a felsõfokú végzettségûekhez
viszonyítva megnõtt (GY12. indikátor).

százalékponttal haladta meg az EU-átlagot (26,4). A császármetszések 82
százaléka alacsony kockázatú szüléseknél (a WHO PATH program definíciója
szerint) történik. Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések
aránya 2015-ben 35,6.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.”

9. A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásainak és a katasztrofális
kiadásokat elszenvedõ háztartások magas aránya (Pénzügyi védelem)
V1. A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában: 2011 és 2014 között a háztartások egészségügyre fordított
közvetlen kiadásainak aránya az összes rendelkezésre álló jövedelmükön
belül 5,2 százalékról 5,5 százalékra nõtt. Közvetlen egészségügyi kiadásokra
a háztartások 86,2 százaléka költött, csak õket figyelembe véve a kiadások aránya
a rendelkezésre álló jövedelmekhez képest már 6,4 százalék volt. A közvetlen

egészségügyi kiadásokkal nem rendelkezõ háztartások aránya jellemzõen
nagyobb volt a szegény háztartások között. Tekintettel arra, hogy az egészségi
állapot mutatói az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban jellemzõen alacsonyabbak,
így a kiadások hiánya náluk vélhetõen anyagi okokra vezethetõ vissza.

Gy12. Kielégítetlen orvosi ellátási szükséglet: A 2014-es évben a megkérdezettek
2,1 százaléka vallotta azt, hogy volt anyagi okból elmaradt orvosi ellátása. Ha
a megkérdezetteket jövedelmi kvintilisek szerint vizsgáljuk, a legmagasabb
jövedelemmel rendelkezõk kvintilisében ez az arány csupán 0,2 százalék,
ugyanakkor a második kvintilisben már 2 százalék, legalacsonyabb elsõ
kvintilisben pedig már 6,8 százalék.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.1. “Ágazati gazdálkodási prioritások: Költségteher
elleni védekezés a kockázatközösség terheinek optimalizálásán keresztül.”
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V2. Katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya: A katasztrofális
kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya 21,6 százalék, ezen belül az
elszegényítõ kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya 2,9 százalék, a
továbbszegényítõ kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya pedig 10,2
százalék.

10.A kórházi ellátással való elégedetlenség (Betegközpontúság)
B2. Az egészségügyi ellátással elégedettek aránya: Az Európai lakossági
egészségfelmérés 2014. évi kérdõívének eredményei szerint az egészségügyi
ellátással elégedettek aránya a kórházakon kívül minden egészségügyi
szolgáltatási típus esetében 60 százalék fölött volt, a kórházi ellátás esetében
azonban ez az arány csupán 43,9 százalék. 2009-hez képest, amikor az
elõzõ ilyen felmérés történt, 5,2 százalékponttal csökkent a kórházi ellátással
való elégedettség.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.3. “A szolgáltatói mûködés professzionális irányítása
és kiszolgálása, a döntéshozatali decentralizáció szintjének, jogszabályi
környezetének kialakítása.”

11.A várakozási idõk és várólisták (Hozzáférés)
GY9. Várólisták átlagos tényleges hossza a közfinanszírozott ellátásban:
A várólista-köteles ellátások esetszámának jelentõs (5 százalékos)
növekedése, és a leghosszabb várakozási idõvel bíró ellátásoknál tapasztalt
rövidülés ellenére a várólisták átlagos hossza 2015-ben továbbra is a 2014es szint közelében volt (2014: 52 nap, 2015: 53 nap). A várakozási idõ az

Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.” Specifikus cél 2: “Térségi menedzsment
kapacitások és kompetenciák pontosítása, a térségi szintû egészségszervezés,
várólista menedzsment és beutalási rend jogszabályi kereteinek kialakítása,
irányelvfejlesztés.”
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országos átlagnál (53 nap) jelentõsen magasabb Nyugat-Dunántúlon (87 nap) és
Dél-Dunántúlon (110 nap). A Pest megyei (28 nap) és Baranya megyei (153
nap) átlagos várakozási idõ különbsége több, mint ötszörös. A leghosszabb
átlagos várakozási idõ a szürkehályog-mûtétek (88 nap), a csípõprotézis-mûtétek
(146 nap) és a térdprotézis-mûtétek (226 nap) esetében tapasztalható. Utóbbi
kettõnél ugyanakkor 2014-rõl 2015-re 7,6 százalékos, illetve 6,6 százalékos
csökkenés jelentkezett. A várólista-értékek nemzetközi összehasonlításban jellemzõen
közepesnek mondhatók.

Az egészségügyi rendszer céljainak elérését befolyásoló
egyes rendszerelemekkel kapcsolatos problémák
1. Humánerõforrás-problémák és azok hosszú-távú hatásai
H1. A mûködési nyilvántartásban aktívként szereplõ egészségügyi dolgozók
alapnyilvántartási típusok szerint: 2015-ben az érvényes mûködési nyilvántartási
ciklussal rendelkezõ egészségügyi dolgozók létszáma 140 ezer volt, közülük az
orvosok (30 ezer fõ) és az egészségügyi szakdolgozók (96 ezer) képezik a két
legnagyobb kategóriát. A lakosságszámra vetített létszámadatok nemzetközi
összehasonlításban az EU átlag közelében helyezkednek el. Egyedül az

ápolóknál tér el, az EU átlagától kb. 25 százalékos lemaradás tapasztalható.
Az egészségügyi dolgozók regionális eloszlását egyenlõtlenségek jellemzik. Az
orvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók
lakosságszámra vetített létszáma az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben
a legmagasabb, amely egyértelmûen a kapacitásokhoz igazodik. A fogorvosok
létszáma a fenti megyék mellett Gyõr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb,
ezt a megye Ausztriához való közelsége, a külföldi páciensek ellátására épülõ
praxisok nagy száma magyarázza. A lakosságarányosan legmagasabb
szakemberlétszámú Budapesten (gyógyszerészeknél Csongrád megyében)

háromszor, négyszer több orvos, fogorvos illetve gyógyszerész jut 10 000
lakosra, mint a legkevesebb szakemberrel rendelkezõ Nógrád megyében.
A különbségeket bizonyos mértékig magyarázhatja az ellátórendszer struktúrájának
kialakítása – például a magasabb progresszivitási szintû ellátás koncentrálódása
és a távolság.

2013-ban a hazai szakorvosok vásárlóerõ paritásos keresete kevesebb, mint
harmada a migráció szempontjából célterületnek számító Németország kereseteinek;
és orvosok és szakdolgozók esetében egyaránt a felét sem éri el az angliai
kereseteknek.

H5. Egészségügyi dolgozók kormegoszlása: Az egészségügyi dolgozók
körében általános az idõsödés problémája: az orvosok átlagéletkora 49 év,
minden második orvos 50 év feletti; a szakdolgozók átlagéletkora 44 év. Az
orvosoknál és fogorvosoknál a középkorúak (35-49 évesek) csökkenõ aránya, a
szakdolgozóknál a fiatalok (18-34 évesek) arányának csökkenése (az utánpótlás
hiánya) valószínûsíthet hosszabb távon munkaerõ-problémákat.
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H2. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk teljes munkaidõs
foglalkoztatottjainak egy fõre jutó havi átlagos bruttó keresete foglalkoztatási
csoportonként: Az elmúlt években jelentõs bérfejlesztések történtek, illetve indultak.
A bérek még ma is az elvándorlás egyik legfontosabb motivációját képezik.

Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.” Specifikus cél 9: “A jövõ szükségleteinek
megfelelõ létszámú és minõségû emberi erõforrás biztosítása, az egészségügyi
dolgozók megtartása az egészségügyi ellátórendszerben.”

2. A lakosság elégtelen egészségmagatartása és egészségtudatossága,
valamint a társadalmi csoportok között e téren megnyilvánuló különbségek
K1. Túlsúlyosak vagy elhízottak aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban:
A megkérdezettek által bevallott eredmények alapján a felnõtt lakosság
55 százaléka túlsúlyosnak vagy elhízottnak számított 2014-ben. Az idõsebb
életkori csoportokban magasabb a túlsúlyosak és elhízottak aránya. A régiókat
vizsgálva Közép-Magyarországon (50,7) volt a legalacsonyabb, és az ÉszakAlföld régióban (60,1) a legmagasabb az elhízottak és a túlsúlyosak aránya.

K2. A WHO ajánlásának megfelelõ testmozgást végzõk aránya a 18 éves
és idõsebb lakosságban: A felnõttek mindössze 11 százaléka végzett a
WHO által ajánlott legalább heti 150 percnyi mérsékelt fizikai aktivitást.
A magasabb életkori csoportokban jóval alacsonyabb, az iskolai végzettség
emelkedésével pedig lényegesen magasabb a fizikailag aktív felnõttek aránya.

K3. Naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya a 18 éves és
idõsebb lakosságban: A felnõtt magyar lakosok 66,9 százalékára jellemzõ
napi rendszerességgel a zöldség- vagy gyümölcsfogyasztás. Az életkor és
az iskolai végzettség emelkedésével nõ a zöldséget és/vagy gyümölcsöt naponta
fogyasztók aránya.

végzettségûek csoportjában azonban még ennél is magasabb, 34 százalék volt.
A naponta cigarettázók aránya Észak-Magyarország régióban (35,3 százalék)
volt a legmagasabb, és Nyugat-Dunántúl régióban (20,3 százalék) a
legalacsonyabb.
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K4. Naponta cigarettázók aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban: 2014ben a magyar felnõtt lakosság 26,1 százaléka napi rendszerességgel
cigarettázott. A magasabb életkori csoportokban alacsonyabb volt a naponta
cigarettázók aránya. A legalacsonyabb iskolai végzettségû csoportban a
naponta cigarettázók aránya 31 százalék, ami 17 százalékponttal magasabb
volt a felsõfokú végzettségûekhez viszonyítva, az érettségi nélküli középfokú

K5. Túlzott alkoholfogyasztók aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban:
2014-ben a nagyivók aránya a magyar lakosok körében 5,5 százalék volt. Három
százalékpontos különbség van a legfiatalabb és legidõsebb korcsoport között,
valamint az érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezõ csoport és a
felsõfokú végzettségûek között. A túlzott alkoholfogyasztók aránya KözépDunántúlon (9 százalék) a legmagasabb, Észak-Alföldön (3,7 százalék) pedig a
legalacsonyabb.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.5. “A népegészségügyi szolgáltatások megújítása,
középpontban az egészség választását elõmozdító ismeretek és készségek fejlesztése.
Egészségünk érdekében önmagunk, környezetünk felelõsségének növelése az
egészség társadalmi meghatározóinak bevonásával.”

3. Az ellátási gyakorlatok heterogenitása
A3. Csípõtáji törések utáni 30, 90 és 365 napos halálozási arány: A gyógyítási
eljárások országon belüli heterogenitásának egyik példája a csípõtáji törések
ellátása. Az eltérõ mûtéti technikák jelentõs halálozási különbségekkel járnak.
Az egyes technikák megyék közötti eloszlása különbözõ. Pl. Jász-NagykunSzolnok megyében 13,4 százalék a lemezeléssel történõ mûtét aránya,
míg hat másik megyében az 1 százalékot sem éri el. Részben ezek következtében
az egyes megyék lakosainak halálozása között nagy különbségek figyelhetõk
meg (Csongrád 29,5 százalékos, Komárom-Esztergom 39,0 százalékos éves
halálozás), a különbségek a különbözõ kórháztípusok között is fennállnak (egyetemek:
30,6 százalékos, fõvárosi kórházak: 36,4 százalékos éves halálozás).
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.”

4. Az egészségügyi beruházások fenntarthatósága
F6. Az egészségügyi ellátás beruházási kiadásainak alakulása: A beruházások
Az idõszak során azonban az európai uniós források részaránya 52 százalékról
77 százalékra emelkedett, míg az egyéb források összértéke 19 milliárd
forintról 15 milliárd forintra csökkent. A központi kormányzat forrásai 5,9
milliárd forintról 3 milliárd forintra változtak. A változások okai között szerepelhet
az Európai Unió hétéves költségvetési ciklusának befejezõdése.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
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összértéke 2011 és 2014 között 39,7 milliárd forintról 65,3 milliárd forintra nõtt.

felépítésének és mûködésének kialakítása.” Specifikus cél 10: “Az egészségügyi
ellátórendszer épített és az orvostechnikai infrastruktúrája készültségi szintjének
javítása az eredményesség, valamint a technikai és allokációs hatékonyság növelése
érdekében.”

5. A nõk és a férfiak eltérõ egészségmagatartása, valamint az egyes
ellátásokban feltárt nemek szerinti különbségek
GY10. A gyógyszerfogyasztás terápiás napokban mért forgalmának
alakulása: A nõk egy fõre esõ gyógyszerfogyasztása 29 százalékkal
meghaladja a férfiak hasonló értékét, azonban ez, legalább részben, a
magasabb várható élettartamnak is betudható. A mért különbség a két nem
gyógyszerhasználata között Szabolcs-Szatmár megyében a legnagyobb (kb. 38
százalék) és Gyõr-Moson-Sopron megyében a legkisebb (kb. 21 százalék).

GY2. 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban, GY3. 10
000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma, GY4. 10 000 lakosra
jutó osztályos esetszám: A korcsoportos elemzés alapján elmondható, hogy a
nõk általánosságban magasabb arányban veszik igénybe a háziorvosi
szolgáltatásokat, mint a férfiak. Születéstõl kezdve a férfiak esetében enyhén
magasabb az 1000 fõre jutó esetszám. A nemek közötti váltás 14 éves kor után
jelentkezik, amikortól a nõk esetszáma minden korcsoportban meghaladja a férfiakét.
Ugyanakkor 60 éves korra a két nem közötti különbség minimálisra csökken;
legnagyobb mértékben a termékeny korú nõknél jelentkezik. A járóbeteg-szakellátás

esetében is igaz, hogy a nõk szinte minden életszakaszban nagyobb
gyakorisággal vették igénybe, mint a férfiak. Kivételt csak az ötéves kor alatti
és a 75 éves kor feletti csoportok képeztek. A fekõbeteg-ellátásban 10 000 nõi
lakosra 2015-ben 2 900, ugyanennyi férfire pedig 2 300 aktív osztályos eset
jutott. A nõk esettöbblete a 15–50 éves korosztályban jelentkezik; gyermek-

A2. Rákbetegek ötéves túlélési aránya: A két nem között a teljes vizsgált
idõszak alatt jelentõs különbség figyelhetõ meg. A nõk ötéves túlélési aránya
jelentõsen magasabb, azonban gyorsabb ütemben esett vissza. Az öt év alatt
a férfiaknál a kezdeti 55,1 százalékos értékrõl 2,2 százalékponttal mérséklõdött
a mutató értéke, míg a nõknél ennek közel duplája, négy százalékpontos volt a
csökkenés a kezdeti 71,6 százalékról. Így a különbség 1,8 százalékponttal
mérséklõdött, de még az idõszak végén is számottevõ, 14,7 százalékpontos

volt a két nem mutatóértéke között.
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és idõskorban a lakosságarányos férfi esetszám a magasabb.

K1. Túlsúlyosak vagy elhízottak aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban:
A megkérdezettek által bevallott eredmények alapján férfiak körében a túlsúlyosak
és elhízottak aránya meghaladta a 60, míg a nõknél ez az érték nem érte
el az 50 százalékot.
K2. A WHO ajánlásának megfelelõ testmozgást végzõk aránya a 18 éves
és idõsebb lakosságban: A férfiak 13 százaléka, míg a nõk 9 százaléka
végzett megfelelõ mértékû testmozgást.
K3. Naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya a 18 éves és
idõsebb lakosságban: A nõkre nagyobb arányban (71,6 százalék) jellemzõ
ez a táplálkozási szokás, mint a férfiakra (61,6 százalék).
K4. Naponta cigarettázók aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban: A
nõk körében a naponta cigarettázók aránya 21 százalék, míg a férfiak
esetében több, mint 10 százalékponttal magasabb: 32 százalék volt.
K5. Túlzott alkoholfogyasztók aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban:
Az értékben jelentõs különbség tapasztalható a nemek között: a nõk esetében
1,5, a férfiak esetében pedig 10,1 százalék.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.5. “A népegészségügyi szolgáltatások megújítása,
középpontban az egészség választását elõmozdító ismeretek és készségek fejlesztése.
Egészségünk érdekében önmagunk környezetünk felelõsségének növelése az
egészség társadalmi meghatározóinak bevonásával.”

6. A magán- és közfinanszírozású ellátások viszonya

ellátás esetében csak az engedélyezett kapacitásokról rendelkezünk információval,
arról nem, hogy ténylegesen mekkora kapacitásokkal mûködnek az ellátók, illetve
arról sem, hogy milyen beavatkozásokat és milyen mennyiségben végeznek. A
szakmánkénti bontást vizsgálva elmondható, hogy a közfinanszírozott
ellátórendszer jóval differenciáltabb, több szakmában nyújt ellátást, míg a
magánfinanszírozású ellátórendszer kevesebb szakmában koncentrálódik. Bizonyos
szakmák viszont kizárólag magánfinanszírozásban érhetõek el; ezek közül
kiemelkedik a „kiegészítõ gyógyászati tevékenységek” alternatív gyógymódokat
nyújtó szakmája, amely közel heti 38 ezer órás kapacitással (ami az összes
magánfinanszírozott kapacitás 6 százaléka) várja a betegeket. A területi elosztást
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GY7. 10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám a járóbeteg-szakellátásban:
A járóbeteg-ellátásban a magánfinanszírozású kapacitás közel 10
százalékkal haladja meg a közfinanszírozású ellátásét. A magánfinanszírozott

szemlélve megállapítható, hogy a nyugati megyékben, illetve Budapesten
kiugróan magas a magánkapacitás. A magánkapacitás jelentõs növekedése,
számottevõ mértéke és egyenlõtlen elosztása a közfinanszírozott kapacitásokra
jutó terhelésre is komoly hatást gyakorolhat.

Q1. 18 év feletti diabéteszes betegek háziorvosi gondozására vonatkozó
kompozit indikátor: A magánszolgáltatókról szóló adatok hiányossága módszertani
nehézségeket okoz. A mutató azt vizsgálta, hogy a diabéteszes betegek közül
milyen arányban vannak azok, akik a vizsgált idõszakot megelõzõ 12 hónapban
legalább egyszer hemoglobin A1c (HbA1c) meghatározáson, illetve szemészeten
megjelentek. A kompozit indikátor kialakításánál a HbA1c laborvizsgálat 75
százalékos arányban, míg a szemészet 25 százalékos arányban került
figyelembevételre, mert a szemészeten sok esetben magánrendelésen jelennek
meg a biztosítottak, így számuk az OEP által kevésbé mérhetõ. Sokkal pontosabb

képet kaphatnánk az egyes betegségek gondozásáról, ha ismertek lennének
a magánszolgáltatók pontos tevékenységei, vagy a háziorvos rendelkezne
információval a magánellátás eredményeirõl.
P1. Kétéves szûrési ciklus során szervezett emlõszûrésre meghívottak közül
a megjelentek aránya és az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás
vizsgálaton részt vettek aránya: A 2013. és 2014. évi adatok alapján a
nõknek csak kevesebb, mint a fele veszi igénybe ezt a szolgáltatást (45,03

mammográfiás egységek versenyeznek a szûrési rendszerrel, ezáltal rontják
a szûrési megjelenést, viszont nem garantálható minõségben növelik a
mammográfiás átvizsgáltságot. Az indikátor esetében azt sem tudjuk, hogy a
korosztályba tartozó nõk mekkora része veszi igénybe magánellátás
keretében az emlõszûrést, illetve nem rendelkezünk információval a vizsgálat
eredményérõl sem.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.4. “Országos és térség szintû kapacitástervezés,
betegút menedzsment köré szervezõdõ, a szükségleteket leképezõ ellátó rendszer
felépítésének és mûködésének kialakítása.”
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százalék), és jelenik meg a meghívólevél nyomán a kijelölt emlõszûrõ állomáson.
Hasonló módon, a korosztályba tartozó szûrésre jogosult nõknek csak a fele
(51,08 százalék) vett részt szûrésen vagy vizsgálaton, függetlenül attól, hogy
kapott-e meghívólevelet vagy sem. Az OTH által 43 komplex mammográfiás központ
és hét mammográfiás szûrõállomás került befogadásra, akik emlõszûrõ tevékenységet
folytathatnak. A mammográfiás szûrési rendszer az egész országot lefedi területi
ellátási kötelezettséggel. A szûrésbe be nem fogadott diagnosztikus

7. Ismétlõdõ kórházi eladósodás
F8. Fekvõbeteg lejárt tartozás: A lejárt fekvõbeteg adósság-állomány 2012
márciusában 32,7 milliárd forint volt, majd változó ütemû növekedést, egyes
idõszakokban enyhe csökkenést mutatott. 2013-ban egy 33 milliárd forintos,
illetve 2015-ben egy 61 milliárd forintos konszolidációt követõen 2015 második
felében 38,6 és 37,1 milliárd forint között változott.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.3. “A szolgáltatói mûködés professzionális irányítása
és kiszolgálása, a döntéshozatali decentralizáció szintjének, jogszabályi
környezetének kialakítása.”

8. TVK-túlteljesítés
G4. Egy finanszírozási egységre jutó finanszírozási összeg: Az aktív fekvõbeteg
ellátásban a TVK feletti teljesítés a 2013-as három százalékról 2015-re egy százalék
alá esett. Ugyanakkor a járóbeteg szakellátás értékei alapján a TVK-

túlteljesítés mértéke mindhárom évben meghaladja a TVK egyharmadát,
melynek jelentõs része – több mint 40 százaléka – a degressziós sávon túli, így
csökkentett értéken sem kerül finanszírozásra.
Stratégiai illeszkedés: 3.2.1.3. “A szolgáltatói mûködés professzionális irányítása
és kiszolgálása, a döntéshozatali decentralizáció szintjének, jogszabályi
környezetének kialakítása.”

A fókuszterületekkel kapcsolatban azonosított problémák és
további vizsgálatra érdemes területek
Szívinfarktus

1. A rehabilitáció alacsony elérhetõsége és a betegek szemében lévõ vonzereje
I.2. Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
szívinfarktus esetén: Magyarországon 2014-ben fekvõbeteg-kardiológiai
rehabilitációban a szívinfarktuson átesett betegek 30,9 százaléka jelent meg,
ami alacsonynak tekinthetõ. Azoknál, akik az infarktust követõ 90 napon belül
fekvõbeteg rehabilitációban vettek részt, a két ellátás között átlagosan 22 nap
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A perkután coronariaintervenció (PCI) az infarktusellátás hatásos módja, amelynek
alkalmazása több országban is az infarktus-halálozási arány csökkenésével járt
együtt. Ezért lényeges fejlemény, hogy 2014 óta Magyarország gyakorlatilag
teljes területérõl elérhetõ egy PCI-labor 60 percen belül. Az akut ellátásban történõ
fejlõdés és elõrelépések következtében az AMI-t követõ 30, 90 és 365 napon
belüli halálozási arány enyhén javuló tendenciát mutat a vizsgált 4,5 év során.

telt el. Bizonyított, hogy a rehabilitáció fontos szerepet játszik a betegség
stabilizálásában, progressziójának lassításában, a szövõdmények kialakulásának
megakadályozásában, valamint a mortalitás csökkentésében. A szakirodalmi
tanulmányok felhívják a figyelmet a betegek döntéseinek, motivációjának

lényegességére, valamint alátámasztják a rehabilitáció folyamatos
innovációjának fontosságát. Vagyis ezek alapján egyrészrõl a betegnek is aktívan
részt kell venni, és tennie kell a sikeres rehabilitációja érdekében. Másrészrõl
javasolják a részvételi arány növelése érdekében a beutalási gyakorlat fejlesztését,
emellett a rehabilitációs programok személyre szabását, és új technikák, eszközök,
ösztönzõk alkalmazását (ambuláns rehabilitáció, ICT megoldások stb.).

TBC
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 tbcellátás szempontjából jók a hazai lehetõségek (kötelezõ BCG-oltás,
gondozóhálózat, kontaktszûrések stb.), de a társadalmi-gazdasági szempontból

hátrányos települések esetében igazolható, hogy országos szinten
szignifikánsan több tbc-s beteg van. A legrosszabb a helyzet az ország
északkeleti megyéiben, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és HajdúBihar megyékben, valamint a fõvárosban (különösen VIII. kerület, ahol a hajléktalanok
nélkül számolt incidencia is meghaladja a 20 százezreléket). 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.

2. A tbc-vel diagnosztizált betegek esetében az adekvát terápia meghatározása
T1. Tizenkét hónapon belüli gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek körében: A
tbc diagnózisának meghatározása során általános problémaként merült fel, hogy

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 multidrog-rezisztens tbc-vel fertõzõdöttek), akiknél a 12
hónapon belüli gyógyulás megvalósítható.
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Magyarországon alacsony a tbc-esetek bakteriológiai igazoltsága: 2014ben 47,6 százalék volt, ami az egyik legalacsonyabb az EU/EGT-térségben.

