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Bevezetés
Az egészségügyi teljesítményértékelés a világ számos országában alkalmazott gyakorlat,
melynek célja, hogy átfogó, kvantitatív megalapozottságú képet adjon az egészségügy
mûködésérõl. A teljesítményértékelés nemzetközi terjedését a WHO koordinációs
szerepben, illetve metodológiai fejlesztésekkel is támogatja. A WHO Magyarországi
Irodája a hazai implementációt is szoros figyelemmel kíséri, és módszertani javaslataival
segíti.
Magyarországon a teljesítményértékelés gyakorlatát a 36/2013. (V.24.) EMMI rendelet1
intézményesítette, és e jogszabály határozza meg a folyamat alapvetõ kereteit is. A
jogszabályban foglaltaknak megfelelõ teljesítményértékelési munka 2013-ban kezdõdött
és eredménye az itt olvasható elsõ átfogó jelentés a 2013-2015-ös idõszakról. A
teljesítményértékelésért felelõs szerv az ÁEEK, melyet munkájában az Államtitkárság
hat fõosztályából és az ágazat jelentõs közigazgatási szervezeteibõl álló Munkacsoport2
támogat. A jelentés a munkacsoport széleskörû együttmûködésének terméke és
tagjainak egyetértését bírja.
A magyar egészségügyi rendszerrel összefüggésben különbözõ forrásokból nagy
mennyiségû statisztikai adat képzõdik, melyek egységes szemléletben történõ
feldolgozása a jelentés újdonságai közé tartozik. Bár az itt alkalmazott, átfogó
megközelítés az egyes indikátorokkal kapcsolatos vizsgálat részletességének határt
szab, a közölt adatok és feltárt problémák mélységi elemzések, program- és
intézményértékelések és egyéb szakpolitikai munkák kiindulópontjai lehetnek.

A teljesítményértékelés legfontosabb eredményei

1. Milyen a lakosság egészségi állapota, illetve milyenek a mortalitási mutatói?
2. Milyen anyagi megterhelést okoz a magyar háztartásoknak az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés?
3. Az igénybe vett ellátások milyen mértékben felelnek meg az állampolgárok
elvárásainak?

1

36/2013. (V.24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó
szabályokról
2

Az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportjáról szóló 19/2013. (V.24.) EMMI utasítás értelmében
a Munkacsoport állandó tagja az ÁEEK mellett az OEP, az OTH, a NEFI és a KSH, és a Egészségügyért Felelõs
Államtitkárság hat fõosztálya, ezen kívül meghívott tagja az ENKK és az OBDK. Megfigyelõként vesz részt a
teljesítményértékelési munkában a WHO. A jelentéshez, a tbc fókuszterület vonatkozásában, az Országos Korányi Tbc
és Pulmonológiai Intézet munkatársai járultak még hozzá különösen nagy mértékben
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A teljesítményértékelési jelentés az egészségügyi rendszerek WHO által kidolgozott,
az 1. ábrán látható modelljének megfelelõen a következõ hét kérdéskörre kereste
a választ:

4. Milyen az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés?
5. Milyen az egészségügyi szolgáltatások minõsége?
6. Milyen hatékonyan használja fel az egészségügyi ellátórendszer a rendelkezésére
álló forrásokat, és hosszú távon mennyire fenntartható az egészségügyi rendszer
finanszírozása?
7. Milyen tágabb környezetben mûködik, milyen környezeti, társadalmi, egészségmagatartásbeli feltételekkel szembesül az egészségügyi ellátórendszer? Milyen
igazságosan mûködik az adott társadalmi-gazdasági feltételek mellett?
A jelentést kiegészíti két, az egészségügyért felelõs Miniszter által kijelölt fókuszterület:
a szívinfarktus- és a tbc-ellátás részletes vizsgálata.
1. ábra: Egészségügyi rendszermodell

!

Bár a magyar lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat, továbbra
is elmarad az Európai Unió legtöbb tagállamának szintjétõl, a kevésbé tehetõs
háztartásoknak pedig gyakran jelentõs anyagi terhet okoz az egészségügyi
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ellátáshoz való hozzáférés. Az ellátórendszer mûködésében mind a hozzáférés,
mind a minõség, mind pedig a hatékonyság területén találhatók olyan
problémák, amelyek megoldásával a fenti eredmények számottevõ mértékben
javíthatók. Az egészségi állapotra alapvetõ befolyást gyakorolnak az
ellátórendszeren kívül esõ tényezõk is, melyek közül számos területen szintén
fejlõdésre van lehetõség. Ezek közül több – pl. az egészségmagatartás –
népegészségügyi beavatkozásokkal befolyásolható.
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1. Milyen a lakosság egészségi állapota, illetve milyenek a mortalitási
mutatói? Mekkora az ellátórendszer megfelelõ mûködése esetén
elkerülhetõ, illetve a tágan értelmezett népegészségügyi beavatkozásokkal
megelõzhetõ halálozások aránya?

2. ábra: Születéskor várható élettartam és
annak egészségesen várható része
Magyarországon (2014)

Korai, azaz a 65 éves kor elõtti halálozás tekintetében 10 000 lakosra 37 halálozás
jutott. Mindkét nem esetében kiemelkedõen magas a rosszindulatú daganatok okozta
korai halálozás gyakorisága (nõknél 11/10 000 lakos, férfiaknál 18/10 000 lakos).
A várható élettartamban meglévõ jelentõs regionális különbségnél is jelentõsebbek
az iskolai végzettség szerinti eltérések: egy alapfokú végzettségû férfi várhatóan kb.
12 évvel, egy ugyanilyen végzettségû nõ pedig 5,6 évvel él rövidebb ideig, mint
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ azonos nemû honfitársa. A férfiak születéskor
várható élettartama jelentõsen elmarad a nõkétõl, és az egészségügyi ellátórendszer
igénybevétele tekintetében is több olyan mutató található, ahol kedvezõtlen helyzetük
érzékelhetõ. A Magyarországon 2014-ben bekövetkezett halálozások 14 százaléka
minõsült optimális orvosi beavatkozások idõben történõ igénybevételével
elkerülhetõnek, ami közelítõleg megmutatja azt az arányt, amelyért az ellátórendszer
közvetlenül felelõs. Emellett hatásosabb népegészségügyi beavatkozásokkal további
12 százalék lett volna megelõzhetõ.
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Az egészségi állapot mutatói javuló
tendenciájúak, de az eredmények
nemzetközi összehasonlításban jelentõs
lemaradásról tanúskodnak, és lényeges
országon belüli különbségeket
takarnak. 2014-ben a magyar férfiak
születéskor várható élettartama 72,3
év, a nõké 79,4 év volt. Az EU 28
tagállamának rangsorában a magyar
férfiak a huszonnegyedik, a nõk a
huszonhatodik helyen álltak. Ezért
elsõsorban a két vezetõ haláloki
csoport: a keringési rendszer
betegségei, illetve a daganatos
megbetegedések a felelõsek. Az
iszkémiás szívbetegségek okozta
halálozásban hazánk az EU-n belül a
huszonhatodik, a rosszindulatú
daganatok miatt bekövetkezett
halálozásban az utolsó helyen áll.

2. Milyen anyagi megterhelést okoz a magyar háztartásoknak az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés? Az igénybe vett ellátások milyen
mértékben reagálnak az állampolgárok elvárásaira?
A lakosság egészségügyi kiadásokkal szembeni pénzügyi védelmét a kiterjedt
társadalombiztosítási rendszer hivatott szavatolni. Hazánkban ugyanakkor az elmúlt
idõszakban folyamatosan nõtt, és 2014-re elérte a 28,3 százalékot a lakosság közvetlen
egészségügyi kiadásainak
3. ábra: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat
összes
egészségügyi
elszenvedõ háztartások aránya a legalacsonyabb és
kiadáson belüli aránya.
legmagasabb mutatószámú régióban (2014)
Emiatt magas és növekvõ
(2014-ben 21,6 százalék) a
katasztrofálisnak minõsíthetõ
egészségügyi kiadásokat
elszenvedõ
háztartások
aránya, különösen az alsó
két jövedelmi ötödben.
A beteg- és emberközpontúság szempontjából ugyanakkor elmondható, hogy a kórházi
ellátás kivételével (amellyel csupán a lakosság 43 százaléka elégedett vagy nagyon
elégedett) a legtöbb ellátási formában nyújtott szolgáltatással a lakosság nagyobb
része elégedett. A háziorvosi ellátás esetében a legmagasabb (86 százalék) e mutató
értéke.

4. ábra: Gyermekek átoltottsági aránya
(2015)

A kimeneteket befolyásoló köztes célok közül
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
általánosságban megfelelõnek mondható,
de vannak problémákat jelzõ mutatók is.
A pozitív oldalon kiemelendõ a gyermekek
nemzetközi viszonylatban is rendkívül
magas (99,8 százalékos) átoltottsága.

A szakellátási kapacitások, különösen a járóbeteg-szakellátásban, erõsen koncentráltak.
A magánfinanszírozott ellátók összes engedélyezett járóbeteg-kapacitása meghaladja
a közfinanszírozott ellátás hasonló értékét, tovább növelve a hozzáférés
kiegyensúlyozatlanságát ezen az ellátási szinten.
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3. Milyen az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, a kapacitások
és az ellátási teljesítmény földrajzi, demográfiai és társadalmi-gazdasági
jellemzõk szerinti megoszlása alapján?

A közfinanszírozott ellátások igénybevétele ugyanakkor, a betegmigráció következtében,
egyenletesebb területi képet mutat. A sürgõsségi fekvõbeteg- ellátáshoz való földrajzi
hozzáférés országos szinten megfelelõ (a lakosság 83 százaléka közúton 30 percen
belül ér el ilyen ellátót), a területi különbségek azonban jelentõsek. A CT és MRI
diagnosztikai kapacitás szintén koncentrált és szintje nemzetközi összehasonlításban
alacsony, ugyanakkor magas hatásfokon kihasznált. Az orvosok száma nemzetközi
összehasonlításban átlagosnak mondható, de korösszetételük, különösen a
középgeneráció alacsony létszáma, hosszabb távon aggodalomra adhat okot. Az
egészségügyi szakdolgozóknál a fiatal korosztály fogyatkozó létszáma okoz
problémát, az ápolók lakosságszámra vetített aránya az EU átlagánál alacsonyabb.
A hozzáféréssel kapcsolatban felvetõdõ legfontosabb kérdés, hogy az ellátás illeszkedike a tényleges szükségletekhez. A kielégítetlen egészségügyi szükségletek indikátora
arról tanúskodik, hogy a
szükségesnek vélt, de elmaradt
5. ábra: A várólistáról ellátottak tényleges átlagos
várakozási ideje országosan, illetve az ebbõl a
ellátás viszonylag ritka (2014szempontból legjobban és legkevésbé jól teljesítõ
ben a lakosság hét százalékánál
régióban (2015)
fordult elõ), a hátrányos helyzetû
társadalmi csoportok relatív
kockázata azonban ebbõl a
szempontból
többszörös.
Vizsgálandó a várólistákról
ellátottak átlagos várakozási
idejében
megmutatkozó
jelentõs területi különbség is (a
szélsõértékeket képviselõ régiók
között több mint háromszoros
az eltérés).

A jelentésben vizsgált minõségi indikátorok eredményei
között elõször is kiemelt figyelmet érdemel az alacsony
kockázatú szüléseknél végzett császármetszések magas
aránya (35,6 százalék). A kórházi fertõzések
tekintetében aláhúzandó, hogy a mikrobiológiai
kivizsgáltság arányának további növekedése a célzott, hatékonyabb terápia
alkalmazását és az antibiotikumrezisztencia-viszonyok nyomon követhetõségét
biztosítaná. Általánosságban kielégítõ, de egyes szakmákban további vizsgálatot
igényelhet a sürgõsségi kórházi újrafelvételi arány. A finanszírozási adatbázisból
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4. Milyen az egészségügyi szolgáltatások minõsége a folyamatok és
a kimenetek szempontjából?

6. ábra: Csípõtáji törést követõ 30, 90 és 365
napos halálozási ráta (2014 és 2015)

számított, iszkémiás stroke-ot és
az akut miokardiális infarktust
(AMI) követõ egy éven belüli
halálozási arány egységesen
26,2 százalék. A rendelkezésre
álló nemzetközi adatok alapján
a stroke halálozás közepesnek
számít. Az AMI-halálozás
folyamatosan csökkenõ tendenciájú, de még mindig magasabb, mint a fejlettebb európai
országok értéke. Szintén csökkenõ viszont a rákbetegek öt éves túlélési aránya (a
2010-ben megbetegedettek esetében 61 százalék). A csípõtáji törést követõ halálozás
(egy éven belül 34,9 százalék) jelentõs országon belüli különbségeket mutat.

5. Milyen hatékonyan használja fel az egészségügyi ellátórendszer a
rendelkezésére álló forrásokat, és hosszú távon mennyire fenntartható
az egészségügyi rendszer finanszírozása?

A hatékonyság szempontjából biztató a laparoszkóppal végzett epemûtétek 90 százalék
feletti aránya és az egynapos sebészeti eljárások terjedése (2015-ben a jogszabály
által engedélyezett beavatkozások esetében 47,5 százalék). A járóbeteg-szakellátásban
az ellátási teljesítmény volumene jelentõsen meghaladja a meghatározott korlátot,
ami koordinációs problémákra utalhat. Az újra- és újratermelõdõ kórházi
adósságállomány a puha költségvetési korlát jelenlétére utal a rendszerben. A fekvõbeteg
ágykihasználtság aránya (az aktív ellátásban 70 százalék körül) a hatékonyság
szempontjából mélyebb vizsgálatot igényel, mivel nemzetközi összehasonlításban
alacsony (az EU átlaga 2014-ben 77 százalék volt). Az elkerülhetõ kórházi felvételek
nyolc százalék feletti aránya felveti annak lehetõségét, hogy a viselkedésváltoztatás
fókuszba emelése, illetve az egészségügyi ellátásszervezés fejlesztésével számos
kórházi eset megelõzhetõ, illetve költséghatékonyabb, lakosságközelibb formában
is kezelhetõ lenne.
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7. ábra: Az eltartottsági ráta várható alakulása
Az egészségügyi rendszer
Magyarországon
kimeneteinek javítása csak a
rendelkezésre álló források
hatékony felhasználása mellett
képzelhetõ el, különösen a
demográfiai trendek ismeretében:
az eltartottsági ráta, azaz a 15
évnél fiatalabb és a 65 évesnél
idõsebb lakosság aktív korúakhoz
viszonyított együttes aránya 2050-re várhatóan 72 százalék lesz. Ezen belül az
idõskori eltartottsági ráta várható értéke 47,3 százalék.

Az egészségügyi beruházások között
meghatározó az európai uniós források aránya,
amelyek helyettesítését hosszú távon szükséges
lehet más forrásból biztosítani. Az egészségügyi
közkiadások növekvõ nagysága (az
Egészségbiztosítási Alap bevételeinek növekedése
2013 és 2015 között reálértékben 4,4 százalék)
ellenére az ágazat GDP-arányos részesedése
(2014-ben 7,2 százalék) csökkenõ, és ezen belül
a közkiadások kétharmados aránya alacsony,
ezért hosszú távon növekvõ állami forrásbevonás
lehet indokolt.

8. ábra: Az egészségügyi
beruházások forrásszerkezete
(2011 és 2014)

Az egészségügyi rendszer forrásai tehát szûkösnek mondhatók, miközben a teljesítményvolumene viszonylag nagy, illetve - több lényegesen javuló egészség-állapotbeli
mutató mellett - a kiemelt elemzési indikátorok által mutatott eredmények sok esetben
elmaradnak a kívánatostól. A rendszer teljesítményét ugyanakkor a társadalmi és
környezeti adottságok perspektívájában is szükséges megvizsgálni. A környezetegészségügy (levegõ- és vízminõség) tekintetében a helyzet kielégítõ és a tendenciák
pozitívak. Az életmód (testmozgás, táplálkozás, dohányzás, alkohol-fogyasztás)
vonatkozásában azonban a
mutatók értéke kívánnivalót hagy 9. ábra: Szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
kockázatának kitett lakosság aránya (2014)
maga után, és igen nagyok az
iskolai végzettség szerinti
különbségek.
Ebben
a
perspektívában nem biztató, hogy
2014-ben a lakosság 28 százalékát érintette a relatív jövedelmi szegénység vagy
társadalmi kirekesztõdés kockázatának legalább egy dimenziója, még akkor sem,
ha ez az arány 3,6 százalékponttal alacsonyabb a 2013. évinél.
Igazságossági szempontból problémát jelent a közvetlen egészségügyi kiadások
már említett magas szintje, amely az alacsony jövedelmû háztartásokra jelentõs
terhet ró. A hozzáférés területi különbségei is felvethetnek igazságossági problémákat:
jellemzõ pl. Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl régiók lemaradása
számos területen. Az iskolai végzettség és egyes további társadalmi-gazdasági jellemzõk
mentén megfigyelhetõ különbségek az egyes indikátoroknál eltérõ mértékû, de
összességében jelentõs szerepet játszanak.
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6. Milyen tágabb környezetben mûködik, milyen környezeti, társadalmi,
egészség-magatartásbeli feltételekkel szembesül az egészségügyi
ellátórendszer? Milyen igazságosan mûködik az adott társadalmigazdasági feltételek mellett?

Fókuszterületek
A szívinfarktus fókuszterület
elemzése 2011 és 2014 között
emelkedõ, 2015-ben csökkenõ
incidenciát mutatott. A férfiak
körében a betegség elõfordulási
aránya jelentõsen (mintegy 30
százalékkal) nagyobb, mint a
nõknél. A szívinfarktus elõször a
35-49 éves korosztálynál jelentkezik
számottevõen, és elõfordulási
aránya az idõsebb korosztályokban
egyre magasabb. A halálozási arány (egy éven belül 26,2 százalék) csökkenõ trendet
mutat, amelyben azonban további javulás szükséges. A szívinfarktusos betegek
kezelésében kiemelt szerepe van a rehabilitációnak, az elemzésbe bevont betegeknek
azonban 2014-ben csupán mintegy 31 százaléka került három hónapon belül
rehabilitációra, és a kétféle ellátás között átlagosan 22 nap telt el.
10. ábra: A szívinfarktus utáni 30, 90 és 365
napos halálozási arány (2014 és 2015)
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A tbc-ellátásban örvendetes a
11. ábra: A 12 hónapon belüli gyógyulási arány a
halálozási arány alacsony és
tbc-fertõzöttek körében (2014)
csökkenõ értéke. A tbc
incidenciája (8 százezrelék)
nemzetközi összehasonlításban
szintén alacsony értéknek számít,
az észak-keleti országrészben
azonban ennél lényegesen magasabb megbetegedési aránnyal kell számolni. A tbcbetegek mintegy kétharmada gyógyul meg egy éven belül. Az adatok összességében
biztatóak, ugyanakkor a területi egyenlõtlenségek nagyok. Az esetek bakteriológiai
igazoltságának növelése jelentõsen hozzájárulhatna a további javuláshoz.
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A jelentés alapján kiemelt figyelmet érdemlõ
témakörök listája
A konkrét célok elérését befolyásoló problémás területek, amelyeken
részletesebb vizsgálat és beavatkozás lehet indokolt:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A megelõzhetõ és elkerülhetõ halálozás magas értéke – különös tekintettel a
korai halálozásra, a keringési rendszer betegségei és a daganatok által okozott
halálozásra (Egészségi állapot)
Az alacsony egészségesen várható élettartam és magas egészségeséletévveszteségek (Egészségi állapot)
Az aktív ellátást követõ halálozás mértéke (Minõség)
A költséghatékony eljárások elterjedésének korlátai (Hatékonyság)
A szekunder prevenció alacsony hatékonysága és célcsoportelérése (Hozzáférés)
A kapacitások mértéke, struktúrája, kihasználtsága, területi eloszlása (Hatékonyság)
A számos szempont szerinti kihívásokkal küzdõ területek kiemelt kezelése
(Igazságosság)
Az ellátás evidenciákon alapuló megfelelõségének korlátai (Minõség)
A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásainak és a katasztrofális kiadásokat
elszenvedõ háztartások magas aránya (Pénzügyi védelem)
A kórházi ellátással való elégedetlenség (Betegelégedettség)
Várakozási idõk és várólisták (Hozzáférés)

1. Humánerõforrás-problémák és azok hosszú távú hatásai
2. A lakosság elégtelen egészségmagatartása és egészségtudatossága, valamint
a társadalmi csoportok között e téren megnyilvánuló különbségek
3. Az ellátási gyakorlatok heterogenitása
4. Az egészségügyi beruházások fenntarthatósága
5. A nõk és a férfiak eltérõ egészségmagatartása, valamint az egyes ellátásokban
feltárt nemek szerinti különbségek
6. A magán- és közfinanszírozású ellátások viszonya
7. Ismétlõdõ kórházi eladósodás
8. TVK-túlteljesítés

A fókuszterületeken azonosított, további vizsgálatra érdemes területek:
Szívinfarktus - A rehabilitáció alacsony elérhetõsége és a betegek szemében meglévõ
vonzereje
Tbc - A Tbc-vel diagnosztizált betegek esetében az adekvát terápia meghatározása
30

Vezetõi összefoglaló

Rendszerelemekkel, tényezõkkel, jelenségekkel kapcsolatos problémák:
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