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Bevezetés
Az egészségügyi teljesítményértékelés a világ számos országában elterjedt gyakorlat,
melynek célja, hogy átfogó, rendszerszemléletû és kvantitatív megalapozottságú képet
adjon az egyes egészségügyi rendszerek mûködésérõl, ezzel hozzájárulva a
bizonyítékokkal támogatott szakpolitikai döntéshozatalhoz. Az egymáshoz alapjaikban
hasonló felfogású teljesítményértékelési gyakorlatok nemzetközi szintû terjedését a
WHO koordinációs szerepben, illetve módszertani fejlesztésekkel is támogatja (Murray
és Evans 2003). A hazai teljesítményértékelési munka is épít a WHO módszertani
útmutatásaira, ld. pl. Szigeti et al (2014).
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;
az itt olvasható elsõ átfogó jelentés a 2013-2015-ös idõszakot öleli fel. A
teljesítményértékelésért felelõs szerv az ÁEEK, a jelentés azonban az Egészségügyi
Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportjában képviselt szervek széleskörû
együttmûködésének terméke, és az abban foglaltak a Munkacsoport egyetértését élvezik.
A 19/2013. (V.24.) EMMI utasítás2 értelmében a Munkacsoport állandó tagja az
ÁEEK mellett az OEP, az OTH, a NEFI és a KSH, 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.
A teljesítményértékelés rendszerszemléletû mivolta tükrözõdik a megvizsgált indikátorok
nagy számában (76), illetve széles spektrumában is. A jelentés újdonságai közé tartozik,
hogy a Magyarországon képzõdõ nagy mennyiségû és változatos egészségügyi témájú
statisztikai adat széles körébõl merít, és egységes szemléletben, illetve formátumban
teszi hozzáférhetõvé.

A teljesítményértékelés tárgya az egészségügyi ellátórendszer, a népegészségügy és
az általuk közvetlenül befolyásolható egészségi állapotot meghatározó kimenetek. A
környezeti és társadalmi-gazdasági feltételeket, valamint a lakosság egészség36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére
vonatkozó szabályokról

1

2

19/2013. (V. 24.) EMMI utasítás az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportjáról
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Ez a megközelítés természetesen csak makroszintû vizsgálatot tesz lehetõvé, kiindulópontja
lehet ugyanakkor mélységi elemzéseknek, program- és intézményértékeléseknek és
egyéb szakpolitikai munkáknak is. Minden átfogó jelentést kiegészít továbbá két, az
adott kétéves idõszakra az egészségügyért felelõs Miniszter által kijelölt fókuszterület
alaposabb vizsgálata. A jelen idõszakban e fókuszterületek a szívinfarktus és a tbc
ellátása.

magatartását az egészségügyi rendszer által részben befolyásolható kiindulópontokként
veszi számításba, és ezek kontextusában értékeli a szûken vett egészségügyi rendszerrel
összefüggõ kimeneteket.
1. ábra: A teljesítményértékelés során alkalmazott WHO egészségügyi rendszermodell
Murray-Frenk (2000) és Kutzin (2013) nyomán

Az elemzési keretrendszert az 1. ábrán látható, a WHO gyakorlatából adaptált
rendszermodell alkotja. A modell az egészségügyi rendszer három végsõ célját
azonosítja, melyek a következõk: a lakosság egészségi állapotának javítása, az
igénybevevõk nem egészségügyi vonatkozású igényeinek való megfelelés
(betegközpontúság) és az ellátást igénybevevõk pénzügyi megrázkódtatásoktól való
védelme. Az ezekhez kapcsolódó, ezek elérését megalapozó köztes célok: az ellátáshoz
való hozzáférés (elérés), az ellátás minõsége (megfelelõsége, biztonsága, idõszerûsége
és eredményessége) és az ellátás hatékonysága. Az igazságosság (equity) horizontális
célként mind a végsõ, mind a köztes célok esetében vizsgálatra került.

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 reagálnak az állampolgárok
elvárásaira?

4. Milyen az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés?
5.

Milyen az egészségügyi szolgáltatások minõsége?
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A fenti keretrendszer értelmében a jelentés – az egészségpolitika értékelési idõszakba
esõ legfontosabb történéseinek bemutatását követõen – az alábbi kérdésekre keresi a
választ:

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 jelentés törekszik az igazságosság dimenziójának minden területen való vizsgálatára,
ezért minden elemzésben, illetve ebben az összefoglalóban is, a feltárt legfontosabb
igazságossági problémák egy-egy külön alfejezetben röviden kerülnek bemutatásra.
Az egészségügyi rendszerfunkciók területén történt változásokat a Jelentés elején található
Egészségpolitikai összefoglaló mutatja be.
A fenti meghatározásokon kívül esõ egyes területek, például a szociális ellátás, szoros
kapcsolatban vannak ugyan az egészségügyi rendszer teljesítményével, közvetett jellegük
miatt mégsem kerültek be az értékelésbe. A jelentés kitér ugyanakkor, a rendelkezésre
álló adatok által megszabott szûk mértékig, a magánfinanszírozású ellátás kapacitásainak
bemutatására is.
Az egészségügyi rendszer teljesítményének értékeléséhez használt kvantitatív mutatók
kiválasztása nemzetközi példák, elsõsorban az Észtországban, Belgiumban és
Hollandiában létezõ teljesítményértékelési jelentések áttekintésével, valamint a nemzetközi
összehasonlíthatóság érdekében az Eurostat, a WHO és az OECD által publikált
indikátorok körének figyelembe vételével történt meg.
Az indikátorlista végsõ formája az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési
Munkacsoportjában zajló megbeszélések folyamán, az egyes ágazati szereplõk
prioritásainak egyeztetése után alakult ki.

A következõ fejezetek a fenti rendszermodellnek megfelelõen elõször az egészségpolitikai
intézkedéseket, majd az egészségi állapot, a pénzügyi védelem és a betegközpontúság
indikátoraiból következõ eredményeket mutatják be; ezután következik a hozzáférés,
a minõség és hatékonyság elemzése. Az összefoglaló az egészségi állapot egészségügyön
kívüli befolyásoló tényezõirõl, az igazságosságról és a fókuszterületekrõl szóló
értékelésekkel zárul.

45

Összefoglaló

Az Egészséges Magyarország 2020 ágazati stratégia (EMMI, 2014) célként jelöli
meg az ágazati teljesítményértékelés teljes spektrumának kiépítését. A rendszerszintû
teljesítményértékelés e spektrum kiemelten fontos elemét valósítja meg, hiszen
keretrendszere és indikátorlistája úgy került meghatározásra, hogy az egészségügyi
rendszer értékelésére stratégiaalkotási ciklusokat átívelõ módon is alkalmas legyen.
A Jelentés eredményei alapján kialakított a szakpolitika kiemelt figyelmébe ajánlott
területek listája szintén szem elõtt tartja az ágazati stratégia célkitûzéseivel való illeszkedést.

Egészségpolitikai összefoglaló

Az egészségügy irányításának szervezeti struktúrája
Az egészségügy irányításának 2013-2015 közötti változásai a közigazgatási reform
keretében értelmezhetõek. 2011-2014 között a közigazgatási rendszer átalakításának
alapját a 2011-ben publikált Magyary Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési Program és
2015-tõl a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 adta.
A vizsgált idõszak (2013-2015) változásait megelõzte a kormányhivatalok, azokon
belül a szakigazgatási szervek rendszerének (Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv stb.) 2011-es kialakítása,
amely érintette az OEP és az ÁNTSZ területi feladatait is.
Paradigmatikus irányítási változást jelentett, hogy
2012. január 1-tõl állami feladat lett a fekvõbetegés járóbeteg-szakellátás biztosítása. Az állami
fenntartásba került intézmények fenntartói feladatait
a GYEMSZI látta el.
2015-ben jelentõsen átalakultak a GYEMSZI feladatai. Egyes feladatok (fõigazgatóságok)
önállóvá váltak és más intézetekkel kerültek összevonásra. 2015. március 1-tõl az ÁNTSZ
intézeteinek szervezete is megváltozott.
A további átalakítások irányát határozza meg a 2016-ban megjelent 1312/2016.
(VI. 13.) Kormányhatározat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formájában
mûködõ minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekrõl.
A határozat értelmében több intézet, szervezet szûnik meg az Emberi Erõforrások
Minisztériumába, illetve az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történõ beolvadással,
többségben 2017. január 1-jei és április 1-jei határidõvel.

2012-ben a magyar lakosság megismerkedett a népegészségügyi termékadó
fogalmával, amely adónem bevezetése az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának
visszaszorítását és az egészségügy bevételeinek növelését célozta.
A táplálkozás egészségesebbé tételét segítette az a 2014 februárjában életbe lépett
új egészségügyi szabályozás, amely az élelmiszerek által tartalmazott transzzsírok
(telítetlen zsírok) mennyiségének visszaszorítására irányul. A Európai Unióban
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Magyarország volt a harmadik ország, amelyik szabályozta az élelmiszerek által
tartalmazott transzzsírok mennyiségét.
2012. január 1-tõl nemzetközi szinten is elismert, a korábbi tiltásokat
kiterjesztõ szabályozás lépett érvénybe a nemdohányzók védelmének
érdekében. 2013 nyarától a dohánytermékek kiskereskedelmét a
forgalmazás állami monopóliummá tételével korlátozták. Ez a
rendelkezés a fiatalok dohányzásának csökkentését is célozta.
A lakosság egészséges életmódra ösztönzése 2014-ben a közétkeztetés
reformjával folytatódott. Meghatározásra került a különbözõ
közétkeztetési típusoknál naponta biztosítandó élelmiszercsoportok (pl.
zöldség- és gabonafélék) aránya, a legfeljebb megengedhetõ cukor-,
zsír- és sóbevitel, illetve azon összetevõk listája, melyek közétkeztetésben
való felhasználása tilos.
Több olyan európai uniós forrásból finanszírozott program indult, amely célja az
életmódváltás támogatása, az átszûrtségi arány, illetve a népegészségügyi célú
programok hatékonyságának javítása.

Alapellátás
Az alapellátás megerõsítése érdekében tett lépés a 2015. augusztus 1jével hatályba lépett 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi
alapellátásról. A jogszabály hangsúlyozza, hogy az egészségügyi
alapellátás az egészségügyi ellátás alapvetõ fontosságú része.
2013 októberében és 2014 februárjában a kormány az alapellátás
finanszírozására 16 milliárd forint többletforrást biztosított. Összességében
a háziorvosi praxisok díjazása havi 70-80 ezer forinttal emelkedett
(ez az egy háziorvosi szolgálatra jutó finanszírozás kb. 7-8 százaléka).

Ezt követõen a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet változása3 2015
februárjától módosította a körzet lakosságszáma és a rendelõ adottságai
alapján a praxisok fix összegû finanszírozásának díjait, valamint a
területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgáltatók
havi 130 000 Ft összegû rezsitámogatásáról is rendelkezett.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (14. §), módosította a 8/2015 (I.29.) Korm. rendelet

3
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2014-ben havi 100 ezer forint kiegészítõ díjat vezettek be minden, társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott település fogászati alapellátó szolgáltatója
számára, és szolgáltatónként átlagosan havi 30 ezer forinttal emelkedett a területi
védõnõi szolgálatban dolgozók finanszírozása.

Az elmúlt években kiemelt szerepet kapott a háziorvosi praxisok betöltöttségének
támogatása, amely érdekében 2011-ben és 2012-ben több intézkedést is bevezettek.
Az eladásra szánt háziorvosi praxisok („praxisjogok”) közzétételére, hirdetésére
praxiskezelõt hoztak létre. Folytatódtak a praxisjog megvásárlásához vissza nem
térítendõ támogatást nyújtó, valamint a tartósan üres praxisok betöltését támogató
pályázatok.
Az alapellátás megerõsítésében és az alapellátáshoz való viszony alakításában kiemelt
szerepet játszik a Svájci-Magyar Együttmûködési Program keretében kidolgozott
Alapellátás-fejlesztési Modellprogram, valamint az Európai Unió által támogatott
TÁMOP 6.2.5. B projekt által
megtervezett alapellátásra építõ
közösségi ellátóhálózat szervezése.

Szakellátás
2012. január 1-jétõl állami feladat a fekvõbeteg- és járóbeteg-szakellátás biztosítása.
Ettõl az idõponttól a megyei és fõvárosi önkormányzat tulajdonában lévõ kórházak
és a kórházakhoz integrált járóbeteg-szakrendelõk állami tulajdonba kerültek, 2012.
májustól kezdõdõen pedig a települési önkormányzatok tulajdonában lévõ kórházak
állami átvétele történt meg.

A kormány a várólisták csökkentésére 2014-ben kb. 1,8 milliárd
forintot biztosított. 2015 elején 5 milliárd Ft többletforrás biztosításával
folytatódott a várólista-csökkentési program. Az egynapos esetek
elszámolásában is történek változások: az egynapos sebészeti
ellátások minden esetben (a TVK fölött is) alapdíjjal kerülnek kifizetésre.
Az onkológiai ellátásban 2015. június 1-tõl daganatos kórkép gyanúja esetén, a
beutaló kiállításától számított 14 napon belül a szolgáltató köteles elvégezni a CT,
MRI vizsgálatot.
A kórházak adósságállománya hosszú évek óta fennálló probléma, amelyet az évek
során nyújtott konszolidációk csak részben tudtak rendezni: az adósságállomány a
következõ évre rendre újratermelõdött.
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Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba vétele a kapacitások kiigazításával
is együtt járt: 2011-hez képest 2012-re az aktív kórházi ágyak száma 4,8 százalékkal
csökkent, több kórházban vagy kórházi osztályon megszûnt az aktív ellátás – ezek az
intézmények jelenleg krónikus ellátást, egynapos sebészeti vagy járóbeteg-szakellátást
nyújtanak. A közfinanszírozott ágyak száma 2015-ben 69 941 volt, amelybõl 42 298
(60 százalék) tartozott az aktív, 27 643 ágy (40 százalék) pedig a hosszú távú és
rehabilitációs ellátáshoz.

Humán erõforrás
2011-ben jött létre a Rezidens támogatási program (RTP) mely a rezidensi programban
résztvevõk ösztöndíj alapú támogatásával foglalkozik a képzési idõ alatt. Az
ösztöndíjprogramokba 2011-2015 között nagyjából 2500 rezidens került be. Az
ösztöndíjrendszer 2016. január 1-tõl a Szakorvos- és Fogszakorvos jelöltek
Hiányszakmás Ösztöndíjával bõvült. A 2015 nyarától mûködõ Fiatal Szakorvosok
Támogatási Programjában való részvételre az elsõ szakvizsga megszerzését követõ
5 évben lehet részt venni.
2013-ban 95 ezer egészségügyi szakembert érintett a bérfejlesztés
összesen kb. 50 milliárd forint értékben. A 2013-as béremelés az
orvosok esetében átlagosan (a 2012-es közel 20 százalék után további)
11-12 százalék, a szakdolgozók esetében (a 2012-es közel 16 százalék
után) további 9 százalék volt. A 2016 júniusában megszületett béremelési
program keretében 2016. szeptember 1-jétõl az orvosokat, kórházi
gyógyszerészeket és egészségügyi szakdolgozókat érintõen többlépcsõs
béremelés veszi kezdetét.

Gyógyszerügy
Az elmúlt években a gyógyszerpolitikát a radikális támogatáskiáramlás-csökkentés
jellemezte. Ennek érdekében több szabályozási forma ösztönözte a generikumok
használatát és az árversenyt.
A gyógyszerek támogatásában 2012-ben jelent meg a betegek együttmûködésének
figyelembe vétele. 2012 júliusától pl. a cukorbetegeknél (a rendeletben nevesített
kivételek mellett) a gyógyszer (analóg inzulin) kiemelt és emelt támogatása egy év
után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelõ szénhidrátanyagcsere-háztartás
a vonatkozó mérések alapján fenntartható.
2012-tõl jelentõsen nõtt a tételes elszámolás alá esõ (intézményben
felhasználható) nagy értékû (pl. onkológiai, reumatológiai) gyógyszerek
és eszközök (egyszer használatos eszközök és implantátumok) köre.

2013. július 1-tõl indult a Patika Hitelprogram. A program keretében a kormány a
közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészek tulajdonarányának törvény által
elõírt növeléséhez felveendõ hitelekhez biztosít állami kamattámogatást.
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Az országos kórházi gyógyszerközbeszerzés keretében 2013-15-ben
az ÁEEK és jogelõdje, a GYEMSZI hirdetett meg központosított
közbeszerzéseket.

Egészségi állapot

A fejezet a magyar lakosság egészségi állapotával
kapcsolatos legfontosabb kimeneti mutatók értékeit
foglalja össze. Az indikátorok eredményei javuló
tendenciájuk ellenére sem adnak elégedettségre okot:
mind a nemzetközi összehasonlítás, mind pedig az
országban kimutatott egyenlõtlenségek fényében
komoly elõrelépésekre lenne szükség, az egészséggel
összefüggõ széles területeken.

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

Demográfiai
mutatóink
nemzetközi
összehasonlításban kedvezõtlenek.
A magyar népesség nemzetközi összehasonlításban
is rossz demográfiai mutatói, a magas halandóság
hosszú ideje az egészségügy és a társadalom egyik legnagyobb terhe. Több mutató
esetében a magyar érték az EU tagországok között a legrosszabbak között van,
jóval a hasonló gazdasági fejlettségû országok szintje alatt. Általában Bulgária,
Románia, Lettország és Litvánia legrosszabb értékeket képviselõ csoportjában
helyezkedünk el.
A születéskor várható élettartamban 28 ország
rangsorában a magyar férfiak a 24., a nõk a
26. helyen állnak. 2014-ben a férfiak születéskor
várható élettartama 72,2 a nõké 79,3 év volt.
65 éves korban a férfiak mutatójánál már három
ország, a nõkénél változatlanul két ország értéke
rosszabb.
Az EU országok átlagához viszonyítva
kedvezõbbek és jelentõsen javulóak a pozícióink
a születéskor egészségesen várható élettartam
tekintetében, 2014-ben a férfiak a 18., a nõk a
17. helyen álltak. 2014-ben a születéskor
egészségesen várható élettartam a férfiaknál
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3. ábra: Születéskor várható
élettartam és annak egészségesen
várható része az EU-ban (2014)

4. ábra: Egészséges életévveszteségek kiemelt
betegségcsoportokra (2013)

59,2 év, nõknél 60,9 év volt. Azonban 65
éves korra az EU átlagtól való lemaradás
emelkedik: a magyar értékek a többi mutatóhoz
hasonlóan a rangsor végére, a 24, illetve 22.
helyre kerülnek.

A betegség miatti korlátozottság és az idõ elõtti
halálozás következtében elveszített egészséges
életévek mutatójának, a 100 000 lakosra jutó
összes korra standardizált egészséges életévveszteségnek az értéke 2014-ben 25,7 ezer
év volt, ami a visegrádi országok között a legmagasabb egészségveszteséget jelentette.

Mindezen kedvezõtlen eredmények visszatükrözõdnek a lakosság önbevalláson alapuló
egészségi állapotát kifejezõ mutatóban is, a vélt egészséggel
kapcsolatban. Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) 2014es adatai alapján a 18 éves vagy annál idõsebb magyar lakosok
mintegy 60 százaléka vélte úgy, hogy az egészsége jó vagy
nagyon jó. A magyar aránynál négy EU-tagország értéke
rosszabb.
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2014-ben a 10 000 fõre jutó standardizált halálozási arány 143,1 volt, férfiaknál
185,2, nõknél 115,3. Ezek a mutatók az EU tagországok között összességében a 24.,
férfiaknál a 25., nõknél a 26. helyre
.
5. ábra: Legfontosabb halálokok (2014)
szorítanak
bennünket.
A
leggyakoribb halálok a keringési
rendszer megbetegedései miatt
bekövetkezett halálozás volt (74,0
/ 10 000 fõ), ezt követte a
rosszindulatú daganatos betegségek
csoportja (34,9 / 10 000). A
keringési rendszer betegségei közül
az iszkémiás szívbetegség okozta
halálozás
(37,9 / 10 000)
önmagában
megelõzte
a
rosszindulatú daganatok csoportját.
Az iszkémiás szívbetegségek okozta
halálozásban a 26., a rosszindulatú
daganatok miatt bekövetkezett
halálozásban az EU-ban az utolsó
helyen állunk. Bár hosszú évek óta
csökken a csecsemõhalandóság, 2014-ben 4,6 volt ezer élve szülöttre számítva, a
magyar értéknél öt tagország értéke rosszabb.

A mutatók javuló tendenciájúak, kivéve néhány jelentõs halálok miatti
halálozást

6. ábra: A 65 év elõtt halálozás okai (2014)

2014-ben leggyakrabban a
rosszindulatú daganatok és a
keringési rendszer betegségei
okoztak idõ elõtti, azaz a 65 éves
kor elõtti halálozást. A vastagbél
és végbélrák, valamint a
légzõrendszer betegségei mindkét
nemnél, továbbá nõknél a
cerebrovasculáris betegségek, az
emlõ és méhnyak rosszindulatú
daganatai, férfiaknál a mentális
és viselkedési zavarok a 65 éves
kor elõtti halálozásban is romló
értékeket jeleznek az EU átlagához
hasonlítva.
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Jóllehet a mutatók nagy része javuló tendenciát mutat, ez a javulás nem olyan mértékû,
hogy az EU tagországok átlagos értékeitõl való leszakadásunkat lényegesen csökkentené.
Kis mértékben csökkent az EU átlagától történõ lemaradásunk a születéskor várható
élettartamban és egészséges életévekben, az összhalálozásban (azon belül a fõbb
halálokok közül az emésztõrendszer betegségei okozta halálozásban, közte a krónikus
májbetegségekben és a cirrózisban), a külsõ okok miatti halálozásban, és a
csecsemõhalandóságban. Ugyanakkor minimálisan javuló vagy stagnáló értékekkel
2014-ben is a 2011-es szinten maradt a lemaradásunk a 65 éves korban várható
élettartamban és egészséges életévekben. A legjelentõsebb halálokokat tekintve (keringési
rendszer betegségei, köztük az iszkémiás szívbetegségek, cerebrovasculáris betegségek)
a magyar halálozási adatok is csökkenõ tendenciájúak vagy stagnálnak (összességében,
de nem minden elemében a daganatok), ennek ellenére nõtt az EU átlagától való
lemaradás több kiemelkedõ, súlyos terhet jelentõ halálokban. Növekedõ lemaradás
jellemzõ mindkét nem esetében a keringési rendszer betegségei, azon belül az iszkémiás
szívbetegségek, valamint a nõk körében a daganatok (emlõrák, méhnyakrák,
gége-, légcsõ-, hörgõ-, tüdõrák) okozta halálozásban, míg a férfiaknál a vastagbélés végbélrák miatt bekövetkezõ halálozásban. A magyarországi összhalálozást tekintve
és az EU átlagától való lemaradásban is növekedés tapasztalható mindkét nem esetében
a légzõrendszer betegségei okozta halálozásban, továbbá emelkedik a mentális és
viselkedészavarok okozta halálozások száma.

A demográfiai mutatók regionális egyenlõtlenségeket tükröznek.
A lakosság egészségi állapotát
jellemzõ mutatókban regionálisan
tapasztalható
egyenlõtlenségek
minden
mutatóban
KözépMagyarország
elõnyét,
jobb
eredményeit tükrözik, ami összefügg
a régió gazdasági fejlettségével.
Mellette Nyugat- Dunántúl értékei
emelhetõk még ki a legjobbak között.
A legrosszabb mutatókkal a legtöbb
esetben Észak-Magyarország régió
rendelkezik, esetenként Észak-Alföld
tekinthetõ sereghajtónak.

7. ábra: A legmagasabb és a legalacsonyabb
születéskor várható élettartammal rendelkezõ
régiók

Leghosszabb életre a közép-magyarországi lakosok, legrövidebbre az északmagyarországiak számíthatnak. A különbség a férfiaknál születéskor 3,07 év, a nõknél
2 év, 65 éves korban 1,67 illetve 1,37 év.
Közép-Magyarország férfi és nõi lakossága 6,6 (férfi) és 8,4 (nõ) évvel hosszabb
egészséges élettartamra számíthat, mint az Észak-Alföldé.
A 10 000 fõre jutó összhalálozás Közép-Magyarországon a legalacsonyabb, ami
kb. 25 százalékkal kedvezõbb Észak-Magyarország értékeinél. A korai halálozásban
Nyugat-Dunántúl értékei több mint 90 százalékkal alacsonyabbak ÉszakMagyarország idõ elõtti halálozásai adatainál.
A lakosság saját egészségérõl alkotott szubjektív véleménye ismét alátámasztja a
morbiditás és mortalitás regionálisan jellemzõ különbségeit. Az egészségét jónak,
vagy nagyon jónak ítélõk aránya Közép-Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl
régiókban 8-10 százalékponttal magasabb, mint az Észak-Magyarország régióban.

Az iskolai végzettség a demográfiai mutatókat is jelentõsen befolyásolja

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.
Az alapfokú végzettségû anyák csecsemõinek halandósága háromszorosa a felsõfokú
végzettségû anyák csecsemõi halandóságának. Az egészségérzetben majdnem ekkora
különbségek láthatók: a legfeljebb 8 általánost végzetteknél azok aránya, akik jónak
vagy nagyon jónak tartják az egészségi állapotukat, fele, mint a felsõfokú végzettségûeknél.
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Az iskolai végzettség (és az általa meghatározott társadalmi-gazdasági státusz) szerinti
különbségek a regionális különbségeket is meghaladhatják.

8. ábra: Születéskor várható élettartam különbségei iskolai végzettség alapján (2014)

Csökkenõ, de továbbra is magas az elkerülhetõ halálozások aránya
Elkerülhetõ halálozásnak számítanak azok a betegségek és állapotok miatt bekövetkezõ
halálesetek, amelyek optimális orvosi beavatkozások idõben történõ igénybevételével
elkerülhetõk lettek volna. Az
indikátor értékét a megfelelõ
9. ábra: Elkerülhetõ halálozások aránya (2014)
egészségügyi ellátás rendelkezésre
állása és az egyén egészséggel
kapcsolatos felelõsségvállalása
(idõben vagy egyáltalán igénybe
vette-e a szükséges ellátást) is
befolyásolja.
2014-ben az összes halálozás 14 százaléka, azaz 17 677 haláleset lett volna
elkerülhetõ hazánkban. A 65 év alatti lakosságra vonatkozóan az elkerülhetõ halálesetek
száma 8 601 volt, amely az összes haláleset 27 százalékának felel meg.

Férfiak esetében (23,2 / 10 000) nagyobb az elkerülhetõ halálozások standardizált
lakosságarányos száma, mint a nõknél (13,6 / 10 000). A gazdaságilag fejlettebb
régiókban a fejletlenebb régiókhoz viszonyítva kisebb az elkerülhetõ halálozás (KözépMagyarország: 15,3 / 10 000,
Észak-Magyarország: 20,4 /
10. ábra: Megelõzhetõ halálozások aránya (2014)
10 000).
Az elõzõnél szélesebb értelmû,
a fentieken túlmenõen a szélesen
értelmezett népegészségügyi
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2011 óta csökkent, de nem jelentõsen az elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre jutó
száma Magyarországon (18,4-rõl 17,8-ra). Az Eurostat számításai szerint a teljes
lakosságra nézve Magyarország 2013-ban az ötödik legmagasabb értékkel szerepelt
az elkerülhetõ halálozás rangsorában az EU 28 tagországa között.

beavatkozások eredményét is vizsgáló megelõzhetõ halálozások 10 000 fõre jutó
száma különösen magas.
2014-ben Magyarországon az összes halálozás 26 százaléka (32I487 haláleset)
megelõzhetõ lett volna megfelelõ népegészségügyi beavatkozással. Ez standardizált
halálozási arányban kifejezve 10 000 fõre 33 megelõzhetõ halálozásnak felel meg.
A 65 év alatti magyar lakosokra
11. ábra: 65 év alatti megelõzhetõ halálozások
vonatkozóan 17 905 halálesetet,
aránya (2014)
az összes halálozás több mint felét
(57 százalékát) lehetett volna
megfelelõ
népegészségügyi
beavatkozásokkal megelõzni.
Az Eurostat számításai szerint
Magyarország a harmadik, a magyar nõk az elsõ, a magyar férfiak pedig a harmadik
helyen szerepeltek 2013-ban az EU 28 tagországának megelõzhetõ halálozás szerinti
csökkenõ rangsorában.
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2011 óta enyhe csökkenés figyelhetõ meg a megelõzhetõ halálozás trendjében
(10 000 fõre vetítve 34,5-rõl 32,7-re). A férfiak körében ugyanakkor több mint kétszer
volt nagyobb 2014-ben a megelõzhetõ halálozások standardizált lakosságarányos
száma (47,9 / 10 000), mint a nõknél (20,9 / 10 000). A gazdaságilag fejlettebb
régiókban, mint például Közép-Magyarországon (28,8 / 10 000) tízzel kevesebb
ilyen típusú halálozás jut 10 000 fõre, mint a gazdaságilag fejletlenebb ÉszakMagyarországon (37,7 / 10 000).
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Az egészségügyi kiadások elleni pénzügyi védelem az egészségügyi rendszerek
célrendszerének egyik fontos összetevõje. A pénzügyi hozzájárulások igazságossága
két kritikus aspektusban jelenik meg: az egészségesek és betegek közötti
kockázatközösségben, valamint a különbözõ jövedelmi, vagyoni szintek közötti
kockázatmegosztásában.
A háztartások által fizetendõ közvetlen (out-of-pocket) kiadások
terhének mértéke függ az adott egészségügyi rendszer
finanszírozásának mikéntjétõl. Magyarországon az egészségügy
finanszírozását nagyobbrészt a kötelezõ társadalombiztosítás
fedezi. Bizonyos egészségügyi szolgáltatások kiegészítõ térítési díj
mellett vehetõek igénybe. A receptre felírt gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök és gyógyfürdõ szolgáltatások részben támogatottak.
2014-ben a háztartások kiadásaik 5,5 százalékát fordították közvetlen egészségügyi
kiadásokra. Ezek a kiadások a háztartások 21,6 százaléka számára jelentettek
katasztrofális kiadást, vagyis költötték a létfenntartási küszöb feletti kiadásaik legalább
40 százalékát közvetlen egészségügyi kiadásokra, a kiadások által az adott háztartások
a szegénységi küszöb alá kerültek, vagy már eleve a szegénységi küszöb alatt álltak.

Területi eloszlás
A lakosság közvetlen egészségügyi kiadásainak aránya a háztartások összes kiadásán
belül 5-6 százalék között ingadozik az egyes régiókban. Az out-of-pocket kiadások
százalékos aránya a Közép-Dunántúlon volt a legnagyobb: 5,9 százalék, ÉszakMagyarországon a legalacsonyabb: 5,0 százalék.
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Azokban az országokban, ahol a kiadások nagy részét kötelezõ
társadalombiztosítás vagy adó fedezi, és az out-of-pocket kiadások
nem haladják meg az összes egészségügyi kiadás 15 százalékát, a
katasztrofális kiadásokkal sújtott háztartások aránya is alacsonyabb.
(Xu, Evans et al. 2005) Magyarországon az out-of-pocket kiadások
ennél a mértéknél lényegesen magasabbak: 2014-ben az összes
egészségügyi kiadás 28,3 százalékát tették ki.

12. ábra: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya
(2014)

A katasztrofális kiadásokat szenvedõ háztartások részaránya 2014-ben Észak-Alföldön
a legnagyobb (28,9) százalék, Nyugat-Dunántúlon volt a legkisebb (16,9) százalék.
Az egy napra jutó táppénz összege átlagosan 3 284 forint volt. A legmagasabb érték
Közép-Magyarországot (3 687 forint), a legalacsonyabb pedig Dél-Alföldet jellemezte
(2 980 forint). Az indikátor területi értékeiben a keresetek és jövedelmek esetében
ismert különbségek tükrözõdnek vissza. A gazdaságilag fejlettebb régiókban magasabb
az egy táppénzes napra jutó táppénz összege (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl).
2014-ben 10 000 lakosból 7 432 váltott ki államilag támogatott gyógyszert, átlagosan
évi 39 959 forint ártámogatással. Az gyógyszer-ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó
10 ezer lakosra jutó betegszámok Dél-Alföldön voltak a legmagasabbak (7 600
gyógyszerkiváltó / 10 ezer lakos), és Közép-Magyarországon a legalacsonyabbak
(6 918 gyógyszerkiváltó / 10 ezer lakos).

Trendek
A közvetlen egészségügyi kiadások százalékos aránya 2011 és 2014 között folyamatos
emelkedést mutat. Hasonlóképpen nõtt azon háztartások aránya is, amelyek katasztrofális
kiadásokat szenvedtek el.

Jövedelmi helyzetbõl adódó torzítások, szolgáltatás
igénybevételének elmaradása
A társadalmi-gazdasági helyzet és az egészségi állapot összefügg: a szegényebbeknek
általában rosszabb az egészségi állapota, tehát az egészségügyi ellátás iránti
szükségleteik (és azok költségei) nagyobbak, mint a jobb anyagi helyzetben lévõké.
(Gaál et al. 2012)
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Az ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok és az egy gyógyszerkiváltóra
jutó állami támogatás 2011-2015 között ingadozott. A 10 000 fõre jutó betegszám
2015-ben a 2011-es betegszámot közelítette, az egy gyógyszerkiváltóra jutó állami
támogatás 2015-ben a 2011-es érték 87 százaléka volt.

A kielégítetlen egészségügyi szükségleteket vizsgáló GY12. indikátor
adatai szerint 2014-ben a megkérdezettek 2 százaléka számolt
be olyan egészségügyi szükségletrõl, amelyet illetõen ellátást a
magas költségek miatt nem vett igénybe. Míg a legmagasabb
jövedelmi ötödben a megkérdezettek csupán 0,2 százaléka nem
vett igénybe egészségügyi szolgáltatást a magas költségek miatt,
a legalacsonyabb jövedelmi ötödbe tartozók esetén ez az arány
5,9 százalék.
Minél nagyobb egy szolgáltatás vagy egészségügyi árucikk közvetlen költsége, annál
nagyobb a valószínûsége annak, hogy a beteg nem veszi igénybe az orvosilag szükséges
ellátásokat vagy nem váltja ki a felírt gyógyszereket. (Gaál et al. 2012)
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A táppénz esetében a szolgáltatás igénybevételének mellõzése úgy jelenhet meg,
hogy amennyiben a táppénz nem pótolja megfelelõ mértékig a
páciens bevételeit, betegen is dolgozik a bevételkiesés elkerülése
érdekében. A vizsgált adatok alapján elmondható, hogy a
magasabb jövedelmûek kevésbé veszik igénybe a táppénz ellátást.
A vizsgált idõszakon belül a táppénz alapja az esetek közel 85
százalékában az adott évre jellemzõ átlagkereset alatti jövedelem
volt.
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Az egészségügyi rendszer betegközpontúsága azt fejezi ki, hogy mûködése során
milyen mértékben helyezi a beteget az egészségügyi ellátás fókuszába, a beteg nem
egészségi jellegû érdekei milyen mértékben érvényesülnek. A betegközpontúság szintjét
általában a betegek egészségügyi rendszerrel kapcsolatos tapasztalatai alapján mérik.
(Kelley és Hurst 2006)
2009 és 2014 között a legtöbb 13. ábra: A háziorvosi és a fekvõbeteg egészségügyi
ellátással elégedettek aránya (2014)
egészségügyi
ellátási
formával kapcsolatban nõtt a
lakosság
elégedettsége,
kivéve a fogorvosi és a kórházi
ellátást. A betegelégedettség
a háziorvosi ellátással a
legnagyobb arányú és a
kórházi
ellátással
a
legalacsonyabb. Míg a betegeknek csak 43 százaléka elégedett vagy nagyon elégedett
a kórházi ellátással, a háziorvosokkal 86 százalékuk vallja magát elégedettnek.
A betegek az ellátással
kapcsolatos elégedettségüket
panaszokon keresztül is
megfogalmazhatják. 2015ben
a
betegjogi
képviselõkhöz
érkezõ
megkeresések 36 százaléka
fogalmazott meg panaszt
egészségügyi
ellátási,
szervezési hiba, etikai vagy szakmai hiányosság vélelmével. A többség (54 százalék)
tájékoztatást kért, amelyre a képviselõk a hozzájuk fordulókat a betegek jogairól,
kötelezettségeirõl, a betegjogok érvényesíthetõségérõl, a szolgáltatókat a jogok
érvényesülésérõl, vagy megsértésérõl tájékoztatták.
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14. ábra: Betegjogi megkeresések megoszlása (2015)

Hozzáférés

A teljesítményértékelés vázát képezõ rendszermodell hozzáféréssel kapcsolatos köztes
célja akkor teljesül, ha az ország lakossága az egészségügyi ellátás minden lényeges
területét akadálytalanul igénybe tudja venni.
E szempont vizsgálata alapján alapvetõen elmondható, hogy a kapacitások eloszlásában
viszonylag nagy földrajzi aránytalanságok figyelhetõk meg, különösen a szakellátási
kapacitások vonatkozásában. Ezek az aránytalanságok ugyanakkor az igénybevétel
tekintetében jóval kisebb mértékben jelennek meg, vagyis a betegutak mûködése –
magas aggregáltsági szinten, és figyelmen kívül hagyva az ellátási szükségletekben
feltételezhetõen meglévõ eltéréseket – nagyrészt kiegyenlíti a strukturális viszonyok
adta aránytalanságokat. Néhány ponton – pl. emlõszûrések, várólisták, kielégítetlen
ellátási szükséglet – ugyanakkor a hozzáférés súlyos földrajzi vagy társadalmi-gazdasági
helyzet szerinti egyenlõtlenségei figyelhetõk meg.

A fizikai és a humánkapacitások eloszlása földrajzilag
erõsen koncentrált, különösen a szakellátások tekintetében.
Az ellátók elérési idejét az egyes területeken jelentõs, de
nem kizárólagos mértékben meghatározzák a
településszerkezetbõl következõ adottságok. A háziorvosi
ellátás kapacitásai tekintetében elsõsorban a növekvõ
népességû Pest megye érdemel figyelmet, ahol a körzetek kialakításának üteme nem
tart lépést a lakosság gyarapodásával. Az aprófalvas, jellemzõen inkább elöregedõ
területeken a körzeteknek a lakossághoz viszonyított száma magas, ugyanakkor
problémát okozhatnak a betöltetlen körzetek. Ezeken a területeken található a legtöbb
olyan település is, ahol egyáltalán nincs háziorvosi körzet, a legközelebbi rendelõ
közúton való elérése autóval azonban nem okoz jelentõs problémát. (A tömegközlekedési
viszonyok elemzésére a jelenlegi módszertan sajnos nem tér ki.) A betöltetlen védõnõi
állások tekintetében szembeötlõ az Észak-Magyarország régió, a periférikus területek
és a hátrányos helyzetû járások kedvezõtlen helyzete.
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Kapacitás-koncentráció

15. ábra: Az orvosok korfája

Az alapellátásban különösen, de az orvosok
körében általánosan is jelentõs problémát
okoz az idõsödés. Míg a 35 év alatti orvosok
aránya növekvõ, a középgenerációban
komoly létszámhiány mutatkozik, ami az
idõsebb orvosok nyugdíjba vonulásával
hozzáférés problémák kialakulásához is
vezethet. Az orvosok összesített létszáma
az EU-átlagnak megfelelõ, de földrajzi
koncentrációjuk igen erõs, különösen az
orvosegyetemi városok vonzáskörzetében.

Ez utóbbi szorosan összefügg a szakellátás kapacitásának – mindenekelõtt a járóbetegszakellátás óraszámainak – jelentõs összpontosulásával ugyanezeken a területeken.
A járóbeteg-szakellátás tekintetében különös figyelmet érdemel a magánfinanszírozású
ellátás is, amelynek területi eloszlása még erõteljesebben a Közép-Magyarország
régióra és a Dunántúl nyugati felére koncentrálódik. Sajnos a magánfinanszírozott
ellátások tekintetében csak az engedélyezett, és nem a ténylegesen mûködõ kapacitásokról
állnak rendelkezésre adatok. A nyújtott ellátások volumene és összetétele az
adatforrásokból meghatározhatatlan.
A nagyértékû CT és MRI diagnosztika nagyobb részben közfinanszírozott formában,
viszonylag kisszámú intézményben központosítva mûködik, a visegrádi országokkal
összehasonlítva igen alacsony gépszám mellett. Az alacsony gépszámot mindazonáltal
jelentõs mértékben kompenzálja a magas kihasználtság. A magánfinanszírozású
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16. ábra: 10 000 lakosra jutó óraszám a járóbeteg-szakellátásban (2015)
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diagnosztikai kapacitások az összes szakmát tekintve a teljes
óraszám nagyjából egy harmadát teszik ki, és erõteljesen az
ultrahang-diagnosztikára összpontosítanak.
A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámaiban szintén érvényesül az
orvosegyetemmel rendelkezõ megyék túlsúlya, ez azonban a
specializált ellátások szükséges összpontosítása miatt nagyrészt
természetes. A magánfinanszírozású ellátás jelenleg az ágyszámnak csupán marginális
részével bír, és ezek is zömmel egyébként közfinanszírozott
intézményekben találhatók. Megfigyelhetõ ugyanakkor a nem
aktív ellátást nyújtó ágyak nemzetközi összevetésben magas
– a teljes kapacitás mintegy harmadára rúgó – aránya, és
azok erõteljes összpontosulása az aktív ágyakban egyébként viszonylag szegény
nyugati országrészben. Miközben évtizedes távlatban az aktív ágyszám csökkenõ
tendenciája látszik, a struktúra ma az utolsó nagy, 2007-es és 2012-es átalakítások
nyomán kialakult rendszer szerint mûködik.
A sürgõsségi fekvõbeteg-ellátás idõbeni elérésére a
településszerkezet és a közlekedései viszonyok jelentõs hatással
vannak. Ugyanakkor mind a sürgõsségi betegellátó osztályoktól
számított elvi elérési idõben, mind a mentõk 15 percen belüli
kiérkezésében megfigyelhetõ az egyébként eltérõ földrajzi
viszonyokkal bíró Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiók gyenge
teljesítménye, ami ellátásszervezési problémákra hívhatja fel a figyelmet.

Ellátási volumenek

A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátás adott területrõl (megyébõl) ellátott
lakosságarányos esetszámai jóval kisebb szórást mutatnak, mint ami pusztán az
engedélyezett óraszám különbségeibõl adódna. A hátrányos helyzetû településeken
élõk átlagos esetszáma alacsonyabb az országos átlagnál, de nem sokkal alacsonyabb
a községekben élõk átlagánál. Az ellátási szükségletben meglévõ esetleges különbségek
nem ismertek. A nõk átlagos esetszáma jelentõsen meghaladja a férfiakét.
A fekvõbeteg-szakellátás igénybevételekor jelentõs mértékben érvényesülnek a 2012ben az optimális közúti elérési idõk figyelembevételével kialakított területi ellátási
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A tényleges ellátási volumenek tekintetében a kapacitásokhoz képest kiegyenlítettebb
képet láthatunk. Az alapellátási esetszám megyei szinten aggregált értékei között
mérsékelt relatív szórás található, jelentõs mértékben követve egyébként az adott
megyében lévõ háziorvosi körzetek lakosságarányos számának mintázatát, a járóbetegszakellátás igénybevétele azonban, ha csak kis részben is, de ellenpontozni látszik
ezt. Megfigyelhetõ ugyanakkor az alapellátásban a nõk tizenöt éves kortól kezdõdõ,
folyamatosan fennálló esetszám-többlete.

17. ábra: Saját területi ellátási
kötelezettség alapján ellátott aktív
fekvõbeteg esetek aránya (2015)

kötelezettségnek megfelelõ betegutak; ez
alól lényegében csak Közép-Magyarország
régió a kivétel. Az ágyszám és a fekvõbeteg
osztályos esetszám megyei aggregátumai
közötti korreláció értéke viszonylag
alacsony, tehát a struktúra ebben a
tekintetben sem tûnik meghatározó
jelentõségûnek. Összességében a nõk
átlagos esetszáma magasabb a férfiakénál,
de itt már 55 éves korban megfordul a két
nem aránya.

Az igénybevétel problémát jelzõ pontjai
Az ellátások igénybevételének viszonylag kiegyenlített földrajzi jellemzõi ellenére
néhány indikátor jelentõs egyenlõtlenségeket mutat, amelyek igazságossági problémákat
is felvethetnek.
Miközben a prevenciós tevékenységek közül a gyermekek átoltottsága országosan
egyenletes és világszinten is kiemelkedõen magas értékeket mutat, az alacsony értékek
az emlõszûrések esetében jelentõs területi különbségeket mutatnak.

A kielégítetlen ellátási szükséglet problémája a lakosság viszonylag kis részét érinti,
ugyanakkor igen jelentõs társadalmi-gazdasági helyzet szerinti különbségeket mutat.
A munkanélküliek, az alacsony iskolázottságúak, az alsó jövedelmi ötödbe tartozók
és a romák a társadalom többi részéhez viszonyítva sokkal nagyobb arányban
vannak kitéve a szükséges ellátások elmaradása által jelentett veszélynek.
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A kötelezõen vezetett várólistákról ellátott betegek tényleges, retrospektív várakozási
ideje az érintett beavatkozások számának növekedése ellenére 2014 és 2015 között
nem lett rövidebb, és a várólisták
18. ábra: Születés évét követõ 12 hónapon
átlagos hosszában igen jelentõs
belül alapimmunizálásban részesített
földrajzi különbségek figyelhetõk meg
kisgyermekek aránya (2015)
(Közép-Magyarország és DélDunántúl régiók között több, mint
háromszoros eltérés). Leghosszabbak
a szürkehályog-, a csípõprotézis és a
térdprotézis-mûtétek
várólistái,
amelyek közül a két utóbbinál jelentõs
rövidülés figyelhetõ meg.
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19 ábra: Kielégítetlen egészségügyi szükséglet (2014)
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Minõség

Az egészségügyi rendszer köztes céljainak egyike (a hozzáférhetõség és a hatékonyság
mellett) az ellátás minõsége (Hsiao, Li, 2003). A minõségre minden rendszerfunkció
(pl. finanszírozás, szolgáltatásnyújtás) hatást gyakorol, és a minõség is nagymértékben
befolyásolja az egészségügyi rendszerek végsõ céljai között szereplõ egészségnyereséget
és betegközpontúságot. Az egészségügyi ellátás minõségét a teljesítményértékelési
jelentés az ellátási folyamat megfelelõségére, biztonságára, és egyes aktív ellátási
folyamatok utáni halálozásra vonatkozó néhány indikátor vizsgálatán keresztül közelíti.
A mért indikátorok betekintési lehetõséget adnak a minõség sokrétû összetevõibe, nem
alkalmasak viszont arra, hogy a minõségrõl átfogó értékelést nyújtsunk.

Az ellátási folyamatok megfelelõsége

A császármetszések aránya Magyarországon meredeken emelkedõ
tendenciájú, 2015-ben 100 élveszülésre 38,7 császármetszés jutott. A
magyarországi arányszám az EU-országok között a legmagasabbak között
van. A túl magas (populációs szinten 10-15 százalékot lényegesen meghaladó)
arányszámok az ellátás megfelelõségét kérdõjelezhetik meg: nem hoznak akkora
egészségnyereséget, mint amekkora kockázatot jelentenek az anya számára és
mindeközben jelentõsen kihatnak az egészségügyi forrásfelhasználás emelkedésére.
Az összes császármetszéssel együtt nõ az alacsony kockázatú szülések során alkalmazott
császármetszések aránya, 2015-ben elérte a 35,6 százalékot. Az összes császármetszés
82 százaléka alacsony kockázatú (egyes terhesség, élõ magzat, fejvégû fekvés, betöltött
37. hét) szüléseknél történik. A császármetszések arányának 1990-es évek utáni
meredek emelkedését nem követte a perinatális halálozás további szignifikáns csökkenése.
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A háziorvosi szolgálatok magas arányban vesznek részt a
cukorbetegek gondozásában. A szolgálatok indikátor alapú
teljesítményértékelésben két olyan indikátor szerepel, amely a
cukorbetegek gondozási tevékenységét méri, ezek az adott év során elrendelt és
elvégzett haemoglobin A1C meghatározás és a szemészeti vizsgálat. A két indikátorból
képzett kompozit indikátor, amely 75 illetve 25 százalékos arányban tartalmazza a
két terület eredményeit, 2015-ben 68,37 százalékos eredményt ért el, az indikátor
értéke javuló tendenciájú. Az egyetemeknek és a hozzájuk tartozó egészségügyi
infrastruktúrának otthont adó megyékben az átlagnál magasabb, Nógrád,
Heves, illetve Komárom-Esztergom megyékben alacsonyabb.

20. ábra: A császármetszás arányának és a prenatális, intrauterin és posztnatális
halálozás alakulása (1955-2014)

A magas arányokat csak részben magyarázza a szülõnõk átlagéletkorának folyamatos
emelkedése. Az arányszám a hátrányos helyzetû települések szülõnõi körében
alacsonyabb. Ez a hátrányos helyzetû településeken élõ anyák fiatalabb korösszetétele,
gyakoribb szülései mellett a császármetszések megfizethetõséghez történõ kapcsolódását
is valószínûsítheti.

Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések az egészségügyi ellátás nem kívánt,
azonban a legfejlettebb országokban is elõforduló kísérõjelenségei. Nyomon követésük
segítséget nyújthat a megfelelõ megelõzési, illetve védekezési stratégiák, módszerek
kidolgozásához. Ezen fertõzések közül kiemelt fontosságúak a többfajta antibiotikummal
szemben ellenálló (multirezisztens) kórokozók által okozott megbetegedések. Az országos
fertõzési arányok minimális emelkedést mutattak az elmúlt években, a multirezisztens
kórokozók által okozott egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések incidenciasûrûsége 2013-ban 22,7 és 2014-ben 22,8 volt 100 000 ápolási napra. Az
egészségügyi ellátási rendszer legmagasabb szintjén álló intézmények
esetében várható a legmagasabb fertõzési arány, mivel a fertõzés
kialakulását elsõdlegesen befolyásoló tényezõk gyakran fennállnak:
ezen intézmények a súlyos alapállapotú betegek ellátását, megterhelõ
– akár speciális szaktudást igénylõ – beavatkozásaikat végzik el.
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A kórházi ellátás megfelelõségére lehet következtetni abból,
hogy az aktív ellátásból hazabocsátott betegek rövid idõn belül
visszakerülnek-e a fekvõbeteg ellátásba. A 30 napon belüli
sürgõsségi újrafelvételi arány országosan 5 százalék körüli.
A legmagasabb arányszámok az AIDS betegek ellátásában és a haematológiai
ellátásban találhatók, amely az ott kezelt betegségek speciális jellegével, gyakori,
súlyos szövõdményeivel magyarázható. További vizsgálatot érdemel azonban annak
magyarázata, hogy a tüdõgyógyászat szakma és az intenzív terápiás szakma
hazabocsátott betegeinek 30 napon belüli újrafelvételi aránya az országos átlag
kétszerese.

Az aktív ellátást követõ halálozás
A teljesítményértékelési jelentés négy halálozással
összefüggõ indikátort tárgyal a Minõség,
ellátásbiztonság fejezeten belül: az elkerülhetõ
halálozások aránya, a rákbetegek ötéves túlélési
aránya, a csípõtáji töréseket követõ 30, 90, 365 napon
belüli halálozási arány és az iszkémiás stroke-ot követõ
30, 90, 365 napon belüli halálozási arány.1 Az ötödik
halálozási indikátor, az AMI-t követõ 30, 90, 365 napon
belüli halálozási arány alakulásának bemutatása a
szívinfarktus-ellátással foglalkozó Fókuszterület fejezeten
belül található, de a Minõség fejezet keretein belül is
tárgyalandó, hiszen fontos az aktív ellátást követõ
halálozás vizsgálatához.

21. ábra: 30, 90, 365 napon
belüli halálozási arány
ischaemiás stroke után

Az öt indikátorból kettõ-kettõ stagnáló, illetve javuló
trendet mutat 2011 és 2014/2015 között, míg egy
indikátor romló tendenciájú. A javuló indikátorok
közül a 30 napos AMI halálozás a 2011 elsõ félévi
16,7 százalékról 2015 elsõ félévére 14,8 százalékra
csökkent, míg az elkerülhetõ halálozások
standardizált, 10 ezer fõre jutó száma a 2011-ben
tapasztalt 18,4-rõl 17,8-ra csökkent 2014-re. A romló
tendenciát mutató 5 éves rák túlélési arány a 2006ra számolt 64,3 százalékról 2010-re 61 százalékra
mérséklõdött.

Az elkerülhetõ halálozások eredményeit jelen összefoglaló az egészségi állapot mutatói között is kiemeli,
a jelentésben azonban a Minõség, ellátásbiztonság fejezetben található.

1
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Az elkerülhetõ halálozást kivéve minden indikátor
esetében kihívást jelentett az új esetek azonosítása. Az
eredmények végül nem mutatnak jelentõs eltérést a
szakirodalomban található adatoktól. Egyaránt nagyjából évi 15-15 ezer AMI és
csipõtáji törés eset került elemzésre, míg az iszkémiás stroke-ból ennek duplája. Az
utolsó vizsgált évben 100 ezer új rákos esetet azonosított a jelentés. Az elkerülhetõ
halálozások vetítési alapja a teljes magyar lakosság, így az esetszám nem értelmezhetõ.
Az indikátorok mindegyike kor és nem szerint
standardizálva került bemutatásra, így a megyék
22. ábra: 30, 90, 365 napon
belüli halálozási arány AMI után vagy nemek közötti különbségekbõl e két tényezõ
hatása kiszûrésre került.

23. ábra: Rákbetegek öt éven túli túlélési aránya (2010)

Azt ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az egyes daganatfajták túlélési arányai
között jelentõs eltérések vannak: a leggyakrabban elõforduló emlõrák, illetve tüdõ- és
hörgõrák túlélési aránya 78,2 illetve 34,8 százalék.

Az öt vizsgált indikátorból csak az AMI-t követõ halálozási arány esetében figyelhetünk
meg kedvezõbb értékeket a férfiaknál, mint a nõknél, bár ebben az esetben a különbség
nagyon kicsi: a férfiaknál a 30 napos halálozási arány 2015 elsõ félévében 14,7
százalék, míg a nõknél 15,5 százalék volt. Érdekesség, hogy ennél az indikátornál a
nemek nyers rátái között egyébként jelentõsek a különbségek, de ez elsõsorban az
eltérõ kormegoszlás következménye. A 30 napos stroke halálozási arány a nõknél
12,3 százalék, a férfiaknál 13 százalék. Ugyanezek a csípõtáji törések esetében 9,4
százalék és 15,1 százalék, a rák túlélésnél 67,6 százalék és 52,9 százalék, míg az
elkerülhetõ halálozásnál 13,6 és 23,2, 10 000 fõre vetítve. Tehát utóbbi három esetben
a nemek közötti különbségek jelentõsnek mondhatók. Az AMI és stroke halálozási
arányok esetében pedig azt láthatjuk, hogy az országos szinten többé-kevésbé kiegyenlített
nemek közötti viszonyok egyes megyékben jelentõs nemek közti különbségeket takarnak.
A nemzetközi adatokkal együtt is bemutatott három indikátorból kettõben (AMI és
elkerülhetõ halálozás) Magyarország kifejezetten kedvezõtlen helyezést ért el, míg
egy indikátor (stroke) esetében a középmezõnyben helyezkedünk el.
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A megyék teljesítménye idõben jelentõsebb változékonyságot mutat. A legfrissebb
adatokat vizsgálva nagyobb mértékû eltéréseket tapasztalhatunk az AMI, stroke, csípõ
és az elkerülhetõ halálozások esetében, ahol az egyes megyék halálozási arányaiban
több mint másfélszeres különbségek is elõfordulnak. A rák túlélési aránynál ez 1,25szorosra mérséklõdik. A három legkedvezõbb értékekkel rendelkezõ megye
felsorolásába háromszor került bele Hajdu-Bihar és Zala, két említést „kapott” Heves,
Veszprém, Tolna és Budapest. A másik, kedvezõtlen értékekkel rendelkezõ oldalon
Békés megye magasan kiemelkedik öt említéssel.

Hatékonyság és fenntarthatóság

Az egészségügyi rendszer hatékonyságát és fenntarthatóságát két nézõpontból kiindulva
vizsgálta a jelentés. Az elsõ mentén megkülönböztetjük az egészségügyi rendszer
fenntarthatósága szempontjából tárgyalt pénzügyi problémákat, illetve az adott
erõforrások optimális felhasználásának kérdéseit a mûködési folyamatok tükrében. A
második nézõpont szerint mind a fenntarthatóság, mind pedig a folyamatokra értelmezett
hatékonyság esetében különválasztjuk a rendszerszintû és intézményi szempontú
értékelést. A rendszerszintû hatékonyság a fenntarthatósággal kapcsolatos
eredményeknek az ellátás eredményességével (minõség, egészségi állapot stb.) való
összevetésébõl rajzolódik ki, melynek vizsgálatában európai uniós elemzések
eredményeire is támaszkodunk.

Rendszerszintû fenntarthatóság
Magyarország egészségügyi kiadásainak GDP-arányos szintje 2011 és 2014 között
folyamatosan csökkent. A kezdeti 7,6 százalékos értékrõl éves átlagos 1,1 százalékos
csökkenéssel 2014-re 7,2 százalékra esett az egészségügy részesedése a bruttó hazai
termékbõl.
Ugyanakkor a gazdasági növekedésnek és a csökkenõ inflációnak köszönhetõen a
GDP-arányos csökkenés ellenére 2012-tõl kezdõdõen az egészségügyi kiadások
nominális értéke, majd 2013-tól kezdõdõen a reálértéke is nõtt. Az Egészségbiztosítási
Alap bevételei 2013 és 2015 között szintén emelkedtek, reálértékben 4,4 százalékkal.
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24. ábra: Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása (2011-2015)
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Ezek a folyamatok az egészségügyi kiadások
körében a kormányzati alrendszer szerepének
Az egészségügyi kiadások teljes összege
minimális – pár tizedszázalékos bõvülését okozták.
2307 milliárd forint volt.
Az állami források az egészségügyi kiadások
kétharmadát fedezik, míg a háztartások
közvetlenül fizetik közel 30 százalékát. A maradék öt százalékot az önkéntes
egészségügyi finanszírozási alrendszer biztosítja.
Nemzetközi összehasonlításban a
kormányzati alrendszer általi 4,8
százalékos GDP-arányos ráfordítás
kifejezetten alacsonynak számít, míg a
háztartások közvetlen kiadásainak
aránya magas.

25. ábra: Az egészségügyi forrásteremtés
szerkezete (2014)

A háztartások kiadásainak magas
szintje
kiemelten
jellemzi
a
gyógyszerfinanszírozást, ahol a
forrásszerkezetben a közvetlen háztartási
kiadások 2011 és 2014 között a
kormányzati alrendszerrel szemben
folyamatosan egyre nagyobb teret
nyertek, és így 2013 óta a kiadásoknak
az állami támogatásnál nagyobb része
terheli a lakosságot.
Az állami kiadások gyógyszerfinanszírozáson belüli csökkenésének okai: a 2011-ben
bevezetett generikus program, a vaklicitet alkalmazó árverseny és további intézkedések,
melyek a gyógyszerkiadások hatékony felhasználását voltak hivatva elõsegíteni. Ezeknek
a lépéseknek köszönhetõen a társadalombiztosítás gyógyszerkiadásai 2011 és 2013
között 22,3 százalékkal, nominálisan 81,1 milliárd forinttal csökkentek. A költségek
a 2013-as, 282,9 milliárd forintos mélypont után mérsékeltebb emelkedéssel 2015-re
310,8 milliárd forintra nõttek.

A jelenlegi tendencia fennmaradása esetén az egészségügyi kiadások várhatóan
hosszabb távon sem eredményeznek majd nehezen kigazdálkodható szintû
költségkiáramlást az államnak – ugyanakkor ennek ára a lakosság hangsúlyosabb
terhelése. Az állami oldal fenntartható helyzetét támasztja alá az Európai Bizottság
2015-ös költségvetési fenntarthatóság jelentése (European Commission, 2016) is, mely
középtávon a három vizsgált szcenárió közül csak a legpesszimistább demográfiai
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A járóbeteg-szakellátásban a lakosság közvetlenül a költségek 43 százalékát, az
állam 53 százalék körüli részét finanszírozza, a fekvõbeteg-szakellátásban pedig
közel kilencven százalékos a kormányzati alrendszer szerepe.

fejleményekkel számoló esetben jelez Magyarországon
– az EU másik 22 tagállamához hasonlóan – problémás
mértékû kockázatot. Ugyanakkor a költségvetési
fenntarthatóság szempontjából csekély teherként
jelentkezõ alacsony kormányzati kiadások a
hatékonyság és a potenciális egészségnyereség
elérésének akadályai is lehetnek. Magyarországon
az egészségügyi kiadások részesedése a kormányzati
kiadásokból tartósan az egyik legalacsonyabb volt az
Európai Unión belül 2014-ben (10, 1 százalék), és
lényegesen alacsonyabb, mint az EU-átlag (13,9
százalék).
2011-ben az egészségügyi beruházások a
kiadások 1,9 százalékát (39,7 Mrd Ft), míg 2014ben 2,8 százalékát (65,3 Mrd Ft) tették ki. A
számottevõ növekedés hátterében az európai
uniós források jelentõs növekedése áll. Érdemi
kérdés, hogy az uniós forrásokra való
támaszkodás vagy azok megfelelõ helyettesítése
hosszú távon hogyan garantálható. A
beruházások mintegy fele építést, bõ harmada
gép-mûszer beruházást, a maradék összeg pedig
épületfelújítást finanszírozott. A beruházások
kétharmad részére a fekvõbeteg-ellátásban került
sor, és 60 százalék körüli arányban a fõvárosban
és megyei jogú városokban történtek.

26. ábra: Az egészségügyi ellátás
beruházási kiadásainak alakulása
(2011 és 2014)

Végül fontos szem elõtt tartani, hogy a magyar társadalom elöregedése közvetlenül
érinti az egészségügyi rendszert és annak fenntarthatóságát. A magyar társadalmon
belül a 65 év felettieknek az aktív korú (15-64 éves) lakossághoz viszonyított aránya
a kezdeti 24,4 százalékos értékrõl 2011-2014 között több, mint két százalékponttal
emelkedett, és egyes számítások szerint 2050-re a fenti arány 47,3 százalékra módosulhat.
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27. ábra: Eltartottsági ráta (2015 és 2050)
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Az intézményi szintû mûködés fenntartható és hatékony
finanszírozása
A fekvõbeteg lejárt tartozási állomány szintje 2012 és 2015 között nagymértékû –
32,7 milliárd és 76,18 milliárd forint közötti – ingadozást mutat. Az idõszak során az
adósság szintje váltakozott: elõfordult gyors növekedés és konszolidációt követõ hirtelen
nagy csökkenés is.
28. ábra: A fekvõbeteg lejárt tartozás alakulása
(2012-15)

Az
adósság
2015-ös
konszolidációja és kezdeti szinten
tartása kedvezõ, ugyanakkor
figyelmet érdemel az eladósodás
ismételt elõfordulása.
A puha költségvetési korlát mind
a fenntarthatóságra, mind a
hatékonyságra gyakorolt szerepe
megfontolást kíván.

Az egy finanszírozási egységre jutó
finanszírozási összeg megmutatja,
hogy az intézmények ellátási teljesítménye összhangban van-e a TVK által megszabott
keretekkel. A fekvõbeteg-szakellátás esetében a TVK-túllépés országos szinten
kevesebb, mint két százalék, vagyis nem jellemzõ a
degressziós sávon túli, finanszírozás nélküli ellátás. 29. ábra: A járóbetegszakellátás TVK
Ugyanakkor a járóbeteg-szakellátásban a degressziós sáv
túlteljesítése (2015)
terhére, sõt azon túl, finanszírozás nélkül is történik jelentõs
mértékû ellátás.
További vizsgálatot igénylõ kérdés, hogy a tartós és jelentõs
TVK-túllépés a járóbeteg-szakellátásban a hatékony ellátás
által felszabadított források terhére végezett extra teljesítményt
jelent, vagy inkább a szükséglet és a kapacitás
diszharmóniájának a jele, mely utóbbi az eladósodás egyik
oka lehet és így fenntarthatósági problémaként értékelhetõ.

Az állami szerepvállalás nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthetõ szintje
és a ráfordítások növekedésének féken tartása miatt az egészségügyi közkiadások a
költségvetési fenntarthatóságot nem veszélyeztetik. Ugyanakkor vizsgálni szükséges
azt is, hogy a rendszerrel szembeni minõségre, betegközpontúságra, hozzáférésre
vonatkozó elvárások teljesülnek-e, illetve a költségek és az eredmények közötti viszony
alapján a rendelkezésre álló pénzügyi keret hatékonyan kerül-e felhasználásra.
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Rendszerszintû hatékonyság

Az Európai Bizottság egy 2015-ös elemzése a
tagországok egészségügyi rendszerének hatékonyságáról
jelentõs fejlõdési lehetõséget prognosztizál a magyar
egészségügyi rendszer számára is (European Commission, 2015). Számos modellváltozat összesített eredményei
alapján a szerzõk különösen alacsony hatékonyságúnak
minõsítették a szlovák, litván és cseh rendszereket. ezeknél
csak egy fokkal volt jobb a magyar, lengyel, lett és észt
egészségügy. Az alkalmazott modellek a vásárlóerõparitáson számított teljes (magán- és közkiadások együtt)
egészségügyi kiadások, illetve az orvosok, ápolók és
kórházi ágyak lakosságra vetített értékéhez, mint bemeneti
tényezõkhöz mérten vizsgálnak elsõsorban mortalitásra
és kisebb mértékben orvos-beteg találkozásra vonatkozó adatokat, a gazdaságitársadalmi jellemzõk, valamint az egészségmagatartás figyelembevétele mellett.
Magyarország átlag alatti értékkel bír a születéskor, illetve 65 éves korban várható
élettartam, az egészséges életévek, valamint az elkerülhetõ halálozásra vonatkozó
kimeneti mutatók mindegyikét tekintve, azonban az orvos-beteg találkozások és
fekvõbeteg esetszámok értéke átlagon felüli.
Mindemellett a bemeneti mutatók tekintetében egyedül a lakosságra
vetített kórházi ágyak száma magasabb az uniós átlagnál, az orvosok
lakossághoz viszonyított száma pedig közel megegyezik azzal. A többi
mutató értéke átlagon aluli, azonban a kimeneti mutatók kifejezetten
alacsony értékéhez mérten, a más országok esetében a mutatók között
tapasztalható kapcsolat tükrében, viszonylagosan magas, ami arra
utal, hogy hatékonysági tartalékok lehetnek a rendszerben.

Fontos jelezni, hogy az egészségügy nem minden hatékonysági problémájának
feloldása jelent költségmegtakarítást rövid- vagy akár középtávon. Az innováció
rövidtávon szinte minden esetben költségekkel jár – új technológia elsajátítása, erõforrások
újraallokálása, kubatúra fejlesztése. Emellett egyes változtatások hiába garantálják a
magasabb ár-érték arányt, a jobb eredmény érdekében nagyobb költségigényt vonnak
maguk után. Egy hosszabb ideig élõ lakosság pedig végsõ soron szintén növeli az
egészségügyi ellátás iránti igényt, és így a felmerülõ költségeket is.
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Az egészségi állapot legtöbb mutatója hosszabb távon javulást, egyes esetekben az
Európai Unió átlagát meghaladó mértékû javulást mutat, az egészségügyi kiadások
és azon belül a kormányzat kiadásainak folyamatosan alacsony szintje és tendenciájában
csökkenõ iránya mellett. Ugyanakkor további vizsgálatot érdemel, hogy a pozitív
változások milyen mértékben köszönhetõek az egészségügynek és milyen mértékben
egyéb faktoroknak.

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

A fekvõbeteg-szakellátás indokoltsága
Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya
8,75 százalék, melynek jelentõs része
megelõzhetõ vagy a fekvõbeteg-ellátásban
való kezelése elkerülhetõ lett volna az egyéb
ellátási formák jobb mûködése és optimális
egészségmagatartás mellett. Ugyan a
mutató értéke nagymértékben függ a
figyelembe vett diagnózisoktól, azonban egyértelmûen arra utal, hogy megfelelõ
változtatásokkal van lehetõség a fekvõbeteg-szakellátásból az olcsóbb és a beteg
számára is kedvezõbb egyéb ellátási formák felé elmozdulni.

Szakmák szerint vizsgálva a legnagyobb fejlõdési
lehetõség a sebészet, a kardiológia és a
traumatológia elõtt áll, melyek mind 40 ezer feletti
érintett esetet kezelnek évente, azonban az egynapos
ellátások aránya alacsony. A finanszírozási rendszer
jelenleg is ösztönzi az egynapos ellátást, mivel
alacsonyabb költségei ellenére ugyanazt a
finanszírozást biztosítja, mint a tényleges fekvõbetegellátás esetén.
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Az egynapos ellátások esetei kettõs képet festenek. Szakértõi vélemények szerint
orvosi és nem-orvosi indokok miatt a jogszabály szerint elvileg egynapos ellátásban
is végezhetõ beavatkozásoknak hozzávetõlegesen 60 százaléka lenne valóban egy
napon belüli kórházi távozással megoldható – ami költséghatékonyabb és a beteg
számára is kedvezõbb. A 2012-15-ös idõszakban
30. ábra: Egynapos sebészeti
évi 2,3 százalékponttal emelkedett az aznapi távozás
ellátás keretében ellátható
mellett elvégzett mûtétek aránya az érintett
beavatkozások tényleges
beavatkozások körében, így 2015-re 47,4 százalékot
egynapos ellátásának aránya
(2015)
ért el a mutató értéke.

A fekvõbeteg esetek hatékony ellátása
Az epemûtétek körében a laparoszkópos
eljárás 90 százalék feletti aránya arra utal,
hogy ez a beteg számára is kisebb
megterhelést jelentõ, illetve a rövidebb
kórházi tartózkodás miatt a hatékonyság
szempontjából is elõnyösebb eljárás
teljességet közelítõen elterjedt. Egyedül az
idõs betegek közötti alacsonyabb arány
érdemel némi figyelmet, mivel a
szakirodalom alapján kétséges, hogy
indokolt-e ebben a korosztályban a nyílt
mûtétek magasabb aránya.

31. ábra: Epemûtétek körében a
laparoszkópos eljárás részaránya (2015)

A fekvõbeteg-szakellátás infrastruktúrájának helyes mûködése utalhat arra, hogy a
nagyobb központi kórházak költségigényesebb – feltételezhetõen bonyolultabb –
eseteket látnak el. A városi kórházak eseteinek átlagos HBCs súlya 0,9, míg a megyei
központokban ez az érték 1,04, az országos intézetekben pedig 1,2. A szakkórházak
és a klinikák átlagos HBCs súlya ennél is magasabb – sorrendben 1,22 és 1,27. A
különbségek megítélése további részletesebb vizsgálatot igényelne, azonban irányuk
megfelel a rendszer logikájának.
Végül szintén pozitívan értékelendõ a kórházi tartózkodás rövidülése – még ha
minimális mértékû (évi 0,66 százalékos) is. A csökkenés folytatódása is remélhetõ,
mivel a nemzetközi trendeknek is ez felel meg. Fontos ugyanakkor szem elõtt tartani,
hogy amennyiben a kevésbé súlyos esetek egynapos ellátásban kerülnek ellátásra,
akkor ez a jövõben is visszahathat erre a mutatóra, ahogy az egynapos esetek
figyelembevételével a vizsgált évek alatt is egy százalékponttal magasabb lenne a
rövidülés mértéke.
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32. ábra: Egy osztályos esetre jutó súlyszám (2015)
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Kihasználatlan kapacitások minimalizálása
Az ágykihasználtság szintje stabilan alakult az elmúlt években.
Az ellátási formák jellegükbõl adódóan (pl. tervezhetõség,
akut vagy krónikus ellátás stb.) eltérõ mértékben használják ki
a kapacitásaikat. Az aktív ellátás kihasználtsága 70 százalék
körül alakul, a krónikus ágyaké mintegy 80 százalék, a
rehabilitáció és az ápolás 85, illetve 90 százalék körül alakult.
A 2015-ös értékek pár százalékkal alacsonyabbak a
korábbiaknál, aminek eseti vagy tartós jellege a következõ
idõszak során fog kiderülni.
A 100 százalékos ágykihasználtság egyetlen ellátási formában
sem lehet reális cél, ugyanakkor érdemes lehet megvizsgálni, hogy vannak-e tartósan
kihasználatlan kapacitások, melyek fenntartása
ok nélküli költséget jelent. Az elemzés ennek
33. ábra: Egy rendelési órára jutó
lehetõségét mutatja, azonban tényleges
esetszám (2015)
megítéléséhez alacsonyabb aggregációs szintû
vizsgálat kívánatos.
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A
járóbeteg-szakellátás
kapacitáskihasználtságát az egy órára jutó esetszámmal
mérhetjük. Az országos átlag 3,8, azonban
megfigyelhetõ, hogy az egyetemi városok megyéi
esetében alacsony az érték. Elmondható, hogy
az egyetemek körül jelentõs mértékben
összpontosuló járóbeteg-szakellátási kapacitás
átlag alatti kihasználtságú.
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Az egészségügyi rendszeren
kívüli tényezõk

Az egészségi állapot fent leírt problémáiért nem kizárólag az egészségügyi ellátórendszer
felelõs: azok részben társadalmi, gazdasági, környezeti tényezõk következményei.
Nehéz ugyanakkor meghatározni, hogy e tényezõk alakulásában mekkora az
egészségpolitika felelõssége. A megelõzhetõ halálozások indikátora által használt
értelmezésben a népegészségügy sokat tehet a kimenetek javítása érdekében, és a
fenti egészségpolitikai összefoglaló tanúsága szerint történtek is ez irányú lépések.
Az alábbi, az egészséget befolyásoló egyéni és környezeti tényezõkre épülõ részletes
egészségmodell összegyûjti és példákkal illusztrálja az egészségi állapotot befolyásoló
lehetséges tényezõket, és jelzi azok egymásra hatásának irányait.

Összefoglaló

34. ábra: Az egészséget befolyásoló egyéni és környezeti tényezõkre épülõ részletes
egészségmodell (Forrás: Vitrai (2011))
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A teljesítményértékelési jelentésben található indikátorok érintik a fizikai környezet
(víz- és levegõminõség), az egyén társadalmi helyzetének (jövedelem, szegénység
vagy társadalmi kirekesztettség), egészség-magatartásának (táplálkozás, mozgás,
dohányzás, alkohol-, zöldség- és gyümölcsfogyasztás), valamint szerzett tulajdonságainak
(iskolai végzettség) vizsgálatát.
Az elemzés nem tér ki arra, hogy az egészségügy mekkora hatással van az egészségi
állapotra ható külsõ tényezõkre. Holott pl. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.
törvény nevesít olyan feladatokat, amelyek pl.: a települési önkormányzatokra delegálnak
köztisztasági, településtisztasági feladatokat. Ezek nemrég kiegészültek úgynevezett
egészségtervek készítésével, amelyben az egészségfejlesztési irodák is közremûködnek.
Az egészségterv figyelembe veszi az adott közösség helyi viszonyait, lehetõségeit és
igényeit, valamint az egészséget befolyásoló tényezõket és ezekre alapozva méri fel
a kockázatokat és dolgoz ki kockázatkezelési stratégiákat, amelyek megvalósításában
több szektor partnetségére alapoz.
Ezek részletes bemutatására, valamint az egészségmodell egyes részeinek alaposabb
körüljárása túlmutat a teljesítményértékelés határain. Az itt elemzett tíz mutató csak
ízelítõje annak a számtalan hatásnak, ami befolyással van az egyén egészségi állapotára
és az egészséggel kapcsolatos döntéseire, legyen szó akár az egészséges táplálkozásról,
akár a szûrõvizsgálatokon való részvételrõl. Ugyanakkor elegendõek ahhoz, hogy
rámutassanak azokra a tényezõkre, amelyek hatással lehetnek az egészségügyi ellátás
igénybevételére, folyamataira és kimeneteire, továbbá felhívják a figyelmet arra,
hogy az eredmények tágabb kontextusban való értelmezése elengedhetetlen.

2014-ben a háztartások egy fõre jutó átlagos éves nettó jövedelme 1 millió 99 ezer
forint volt, amely az elõzõ évhez képest 4,9 százalékos reálnövekedést jelent. A
növekedés azonban nem minden társadalmi csoportot érintett egyformán. Az iskolai
végzettség mellett jelentõs különbségeket találhatunk regionális, település szerinti,
életkor szerinti bontásokban. A referenciaszemély korcsoportja alapján 2014-ben a
legkevesebb forrásból a 25 év alattiak (785 ezer forint), a legtöbb forrásból pedig a
65 év fölöttiek gazdálkodhattak (1 millió 257 ezer forint). Ha a háztartások összetételét
vizsgáljuk, akkor legrosszabb helyzetben a három vagy több gyermekkel rendelkezõ
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A fizikai környezet bemutatásához választott mindkét mutató
eredménye pozitív, hiszen a szállópor-részecskék (aeroszolok,
PM10) éves átlagos koncentrációja 2015-re 27 µg/m3-re csökkent,
míg a jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya 2014-ben
országosan 90 százalék volt. Az indikátorok eredménye kedvezõ,
de még tovább javítható. Az elemzés azt is kimutatta, hogy a
hátrányos településeken a nem jó minõségû ivóvízzel való ellátottság kockázata kb.
1,5-szeres a nem hátrányos településekhez képest. A szállópor-koncentráció csökkentése
szintén jó eredmény, de 20 µg/m3 alatti értékre csökkenésével a PM10 szennyezettség
egészségügyi kockázata szignifikánsan alacsonyabb lenne.

(663 ezer forint), illetve az egyszülõs háztartások (750 ezer forint) vannak. A települések
típusa szerint Budapesten a legmagasabb (1 millió 450 ezer), a községekben (922
ezer) pedig a legalacsonyabb a háztartások egy fõre jutó éves nettó jövedelme.
Jövedelmi decilisek szerint elemezve, a nettó jövedelem a legszegényebbek esetében
1,04, a legfelsõ tizedbe tartozók esetében pedig 3,17 százalékkal emelkedett.
Magyarországon 2014-ben a teljes lakosság 28,2 százalékát érintette a relatív jövedelmi
szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának legalább egy dimenziója,
ami 3,6 százalékponttal alacsonyabb a 2013. évinél. Az érintettek életkorát tekintve,
a 0-17 év közöttiek a legveszélyeztetettebbek (2014-ben 36,1 százalék). Emellett
mind a 18-64 évesek, mind pedig a 65 év felettiek esetében a nõket sokkal jobban
érinti a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázata, mint a férfiakat. Különösen
igaz ez a 65 éven felüliek esetében, ahol 2014-ben a férfiak és nõk közötti különbség
6,4 százalékpont volt. A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának
kitettek aránya a roma népességben háromszoros a nem roma népességhez viszonyítva.
A jövedelmet vásárlóerõ-paritáson számolva 2014-ben Magyarország az EU28-on
belül a második, míg a szegénység és társadalmi kirekesztettség tekintetében 2013ban az ötödik legrosszabb helyen állt.
35. ábra: Szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával érintett lakosság
aránya korcsoportok és nemek szerint (2014)

2014-ben a felnõtt lakosság több mint fele túlsúlyosnak vagy elhízottnak számított,
mindössze 11 százalékuk végzett legalább heti 150 percen át tartó testmozgást,
kétharmaduk fogyasztott napi szinten zöldséget vagy gyümölcsöt, egynegyedük napi
rendszerességgel dohányzott és öt százalékuk fogyasztott túlzott mértékben alkoholt.
A férfiak esetében magasabb a túlsúlyosnak vagy elhízottak aránya (13,5 százalékponttal),
kisebb arányban fogyasztanak zöldséget vagy gyümölcsöt (10 százalékponttal),
nagyobb arányban (10 százalékponttal) dohányoznak napi szinten, illetve jelentõsen
nagyobb köreikben a nagyivók aránya. A rendszeres testmozgás tekintetében viszont
aktívabbak a nõknél (4 százalékponttal). Az iskolai végzettség emelkedésével mindegyik
mutatóban javulnak az eredmények.
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A 2011-15-ös idõszakban csökkent a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezõk,
és nõtt a diplomások aránya. 2015-ben a teljes lakosság 16,8 százaléka alapfokú,
59 százaléka középfokú, 24,2 százaléka pedig felsõfokú végzettségû volt. Az alapfokú
végzettséggel vagy semmilyen iskolai végzettséggel nem rendelkezõk majdnem fele ki
volt téve a szegénység vagy kirekesztés kockázatának.

Az életkor elõrehaladásával növekszik a túlsúlyosak, a túlzott alkohol- és a rendszeres
zöldség- vagy gyümölcsfogyasztók aránya, míg a fizikailag aktívak és a dohányzók
aránya csökken. A magyar lakosok életmódjára vonatkozó adatok a többi uniós
ország értékeihez viszonyítva kedvezõtlen képet mutatnak.
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36. ábra: Egészségi állapotot befolyásoló tényezõk iskolai végzettség szerint (2014)
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Igazságosság

Az igazságosság érvényesülését az egészségügyi rendszerek mûködése során a
társadalomtudományokban is gyökeret vert, sokrétû és szerteágazó filozófiai elméletek
különbözõ aspektusból, eltérõ ismérvek alapján veszik. A különbözõ megközelítésekbõl
a teljesség igénye nélkül összefoglalóan azt emelhetjük ki, hogy az igazságosság
végsõ soron a hozzáférés és a teherviselés kettõsségében jelenik meg. Európában
az egészségügyi rendszerek fejlesztésének egyik vezérelve az esélyegyenlõség. A
kockázatközösségre épülõ, társadalombiztosítás-alapú egészségügyi rendszerek, így
a magyar egészségügyi rendszer is a képesség szerinti közös teherviselés és a szükséglet
szerinti hozzáférés megteremtését célozzák, ahol az egyéneket illetõ egyenlõ esélyeknek
a hozzáférésben kell megnyilvánulniuk. Ezt az elvet a magyar rendszer jogszabályban
is rögzíti (ld. 1997. évi CLIV törvény az egészségügyrõl – Eütv. – 2.§). Az esélyegyenlõség
a teherviselés oldaláról nézve is vizsgálat tárgyává tehetõ.
Egy egészségügyi rendszer teljesítményének igazságossága önmagában és
összehasonlításban is vizsgálható. Az elõbbi abban az értelemben, hogy mi az a
szolgáltatás, szolgáltatási spektrum és színvonal, amit nyújtani kíván – akár a jogszabály
kötelezõ erejénél fogva –, illetve mi az, amit ténylegesen nyújt. Míg az utóbbi ahhoz
mérten, hogy más országok rendszeréhez képest, azokkal szemben mit képes nyújtani.
Mindkét dimenziónak közös, lényegi eleme az egészségpolitikai célok kitûzése, amelyek
a társadalmi elvárásokkal kiegészülve a gyakorlatban teljesítménykényszer alá helyezik
az adott rendszert. Így az igazságosság egyben a hatékonyság, a megfogalmazott
elvárásoknak való megfelelés kérdésévé is válik.
Az alábbiakban az igazságossági problémákat néhány, a problémát markánsan
megjelenítõ indikátor kapcsán vázoljuk.

Ugyanígy az alapfokú végzettséggel rendelkezõ nõk rövidebb életre, 75,7 évre
számíthatnak, mint felsõfokú végzettséggel rendelkezõ társaik, akiknél a születéskor
várható élettartam 81,3 év. Tehát az átlagos elméleti élethossz az iskolai végzettséggel
együtt növekszik, és a hasonló iskolai végzettséggel rendelkezõk között nemenkénti
bontásban pedig egymáshoz közelít. Szembeötlõ, hogy az alapfokú végzettséggel
rendelkezõ férfiak és a hasonló végzettségû nõk közötti különbség 10,4 évrõl 4,1 évre
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A születéskor várható élettartam az alapfokú végzettséggel rendelkezõ férfiaknál
65,3 év, míg a felsõfokú végzettségûeknél 77,2 év; azaz a különbség közel 12 év a
felsõfokú végzettségûek javára.

csökken a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ férfiak és hasonló végzettségû nõk
viszonylatában.
37. ábra: Születéskor várható élettartam alakulása iskolai végzettség szerint

A regionális különbségek jelentõsek, de a fentieknél kiegyensúlyozottabbak. A férfiak
és a nõk születéskor várható élettartamát regionális bontásban vizsgálva az tapasztalható,
hogy az egyes régiók egymáshoz igen közeli értékeket mutatnak, szélsõséges különbség
nem tapasztalható. Mind a nõk, mind a férfiak esetében Észak-Magyarország
rendelkezik a legalacsonyabb mutatókkal és Közép-Magyarország a
legmagasabbakkal. A két régió, mint a skála egy-egy végpontja közötti különbség 23 év.
Az egészségügyi rendszerek kiemelten fontos indikátora a csecsemõhalandóság.
Korreláció tapasztalható a csecsemõhalandóság és a településszerkezet között,
ugyanakkor az anya iskolai végzettsége is fontos tényezõ a jelenség mögött. 2014ben a csecsemõhalandóság háromszor nagyobb volt a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkezõ anyák körében, mint a felsõfokúval rendelkezõk
körében. Az egészségügyi teljesítményre vonatkoztatva azt
tapasztaljuk, hogy az igazságossági fogyatékosságok a
születéskor várható élettartamhoz hasonlóan ennél az indikátornál
is egészségügyön kívüli indokokra is visszavezethetõk.

A hét régióból négy teljesít az országos átlagértéknél jobban azzal, hogy egy további
régió, Észak-Magyarország az átlag környékén egynapos lemaradással. NyugatDunántúl 87 napos, valamint Dél-Dunántúl a már említett 110 napos értékekkel mutat
komoly elmaradást. Ugyanez a jelenség megyei szintû bontásban már árnyaltabban
látszik. Egyes megyék a régiós átlagot erõteljesen módosíthatják, ugyanazon régióba
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Az egészségügy szerkezetében és a szolgáltatás elérésben markánsan megmutatkoznak
területi különbségek. A várólistákra vonatkozó indikátor az átlagos tényleges várakozás
idõ országos értékét 53 napban állapítja meg. Ebben a tekintetben a legjobban
teljesítõ Közép-Magyarország 31 napos átlagos várakozási idejéhez képest a
legkevésbé jól teljesítõ Dél-Dunántúl 110 napos eredménye közötti különbség több
mint három és félszeres.

tartozó megyék között vannak kimagaslóan rossz és jó értékek is. Pl. Baranya megye
leginkább elmaradó 154 napos teljesítményét Vas megye követi 125 nappal. BorsodAbaúj-Zemplén megye 43 napos teljesítménye az országos értéknél jobb, holott ÉszakMagyarország az országos átlagértéktõl elmaradva teljesít. Ennélfogva az indikátor
alapján levonható következtetések egyike, hogy a várólistákkal kapcsolatban felvetõdõ
igazságossági kérdés a kisebb területi egységeken jobban megmutatkozik.
38. ábra: A kötelezõ várólistán rögzített személyek átlagos tényleges várakozási ideje
(2015)

Hozzáférésbeli regionális különbségek mutathatók ki a mentõk kiérkezésében és a
sürgõsségi ellátás elérési idejében is. Mindkettõt tekintve az elõbbiekhez hasonlóan
Dél-Dunántúl teljesít a legkevésbé jól, jóval az országos átlagérték alatt. Azonban itt
is a megyei bontás tovább árnyalja az összképet a regionális értékekhez képest,
illetve alátámasztja, hogy minél kisebb a területi egység, annál jobban látszik az
igazságosság kérdése. Mindkettõnél kiemelendõ, hogy itt maga
a településszerkezet is meghatározó tényezõ, hiszen a fõvárosban,
megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban kivétel nélkül
elérhetõ a sürgõsségi ellátás 30 percen belül, illetve a mentõk
15 percen belüli kiérkezési aránya is jobb értékeket mutat. A
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Ugyanakkor a várólisták a várt beavatkozásra nézve is jelentõs különbséggel járnak.
Egyes várólisták esetén a sürgõsségi ok miatt magas a rövid idõn belül (kevesebb, mint
nyolc nap várakozás a regisztrációt követõen) ellátottak aránya, így pl. a coronária
intervenciók esetén. Ezzel szemben olyan várólisták esetén is elõfordul sürgõsségi ok
miatti magas arány, ahol az a jelentkezõ mértékben nem indokolt (szürkehályogmûtétek, nagyízületi protézismûtétek).

településszerkezethez
kapcsolódó
közlekedési infrastruktúra befolyásolja
az egészségügyi teljesítményt.

39. ábra: Betöltetlen védõnõi szolgálatok
aránya, területi megoszlása (2015)

A hozzáférés további igazságossági
fogyatékossága a betöltetlen védõnõi
állások aránya, annak területi
eloszlása. Mind regionális, mind megyei
bontásban az adatok szélsõséges
ingadozást
mutatnak.
Nógrád
megyében a területi védõnõi állások
23,7 százaléka betöltetlen. Ezzel
párhuzamosan a hátrányos helyzetû
járásokban kétszer akkora a védõnõi
hiány, mint a nem hátrányos helyzetûekben. 2013-15-ös idõszak adatai még a tendenciára
nézve is kedvezõtlenek, ugyanis a betöltetlen állások száma növekedett az idõszakban.
A gyermekellátás szempontjából az igazságosság fokozottan problematikus.
További területi aránytalanságokra lehetünk
figyelmesek az aktív egészségügyi dolgozók
számát illetõen, amely ugyancsak az ellátáshoz
való hozzáférés igazságosságának kérdését
feszegeti. A területi aránytalanság itt azonban
megváltozik, és a 10 000 lakosra jutó orvosok,
fogorvosok, gyógyszerészek létszámát tekintve
Észak-Magyarország és Közép-Dunántúl van
a legrosszabb helyzetben, a legalacsonyabb létszámokkal. Megyei bontásban ismételten
Nógrád megyében látszanak a legnagyobb hiányosságok, ahol 10 000 lakosra
mindösszesen 17,7 orvos jut átlagosan, szemben Budapest 50-es eredményével. Ehhez
kapcsolódik, hogy a 10 000 lakosra jutó betöltetlen háziorvosi praxisok száma is
ebben a megyében a legmagasabb. Általános hozzáférési fogyatékosság, hogy
11,63 százalék az olyan településeken
élõ, 18 év fölötti lakosság aránya, ahol
40. ábra: Emlõszûrés területi különbségei a
nincs felnõtt- vagy vegyes háziorvosi 45-65 év közötti nõk körében a 2013-14-es
rendelõ.
szûrési ciklusban
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Igazságossági szempontból érdekes
jelenség a 45-65 év közötti nõk
emlõszûrésére vonatkozó indikátor.
Az érintett korosztály megjelenési
aránya a 2013-14-es szûrési ciklusban
elvégzett mammográfiai vizsgálatokon
alacsony. Mindösszesen az érintett nõk
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51 százaléka vett részt vizsgálaton, illetõleg a szervezett szûrésre meghívottak megjelenési
aránya 45 százalékos volt. Vagyis az igazságosság problematikája itt a távolmaradás
„miért”-jében jelenik meg. Erre azonban az indikátor nem ad elégséges választ. Felmerül
a távolmaradás indokaként az is, hogy az érintettek ezt a típusú egészségügyi szolgáltatást
magánúton veszik igénybe.
Hangsúlyosan vetõdik fel az egészségügy finanszírozásának és
a háztartásokat terhelõ egészségügyi kiadásoknak a kérdésköre.
A finanszírozás sokat emlegetett problémája az egészségügyi
kiadások GDP-arányos szintjének (2011 és 2014 közötti) csökkenõ
tendenciája és az állami kiadások nemzetközi
összehasonlításban is alacsony aránya. 2011-14 között
folyamatosan emelkedett a háztartások közvetlen egészségügyi
kiadásainak aránya az összes kiadásuk viszonylatában. Igazságossági szempontból
ez azért is további vizsgálatot igényel, mert noha a háztartások éves átlagos jövedelme
is nõtt, 13,62 százalékuk él a szegénységi küszöb alatt, és 2014-ben az összes
háztartás 21,58 százalékát sújtotta katasztrofális mértékû egészségügyi kiadás.

Összefoglaló

Összefoglalóan elmondható, hogy az egészségügyi rendszer teljesítménye igazságossági
szempontból nem függetleníthetõ annak tágabb gazdasági-társadalmi kontextusától.
A nemi, földrajzi és társadalmi-gazdasági helyzet (pl. iskolai végzettség) szerinti
különbségek mind-mind figyelmet érdemelnek.
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Szívinfarktus-ellátás
A WHO 2012-es jelentése szerint az iszkémiás szívbetegség a leggyakoribb halálok
világszerte. A 2013-15-ös idõszak Teljesítményértékelési Jelentése kiemelten foglalkozik
az acut myocardialis infarctus (AMI) ellátásának elemzésével.
41. ábra: Az aktív fekvõbeteg
ellátásban jelentett
infarktusok száma (2015)

férfi:

9113, nõ: 6515

A magyarországi fekvõbeteg-ellátásból az
egészségbiztosítónak jelentett akut infarktusok esetszáma
évi 3,8-5,5-3,4 százalékos emelkedést mutatott 2011
és 2014 között. 2015-ben az elõzõ évhez képest 6,5
százalékkal kevesebb esetszámot jelentettek. A férfiakat
érintõ szívinfarktusok évente 2 100 - 2 600 esettel és
58-68 eset / 100 000 fõvel meghaladják a nõk értékeit.

A PCI az infarktusellátás hatásos módja, amelynek
alkalmazása több országban is az infarktus-halálozási
arány csökkenésével járt együtt. (Becker, 2016) Ezért
lényeges fejlemény, hogy 2014 óta Magyarország gyakorlatilag teljes területérõl
elérhetõ egy PCI-labor 60 percen belül. Mivel a STEMI és NSTEMI kórformák
elkülönítésére a finanszírozási adatbázis jelen formájában nem alkalmas, a PCI-re
kerülési idõ vizsgálatától a jelentésnek el kellett tekintenie.
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42. ábra: PCI-laborok 60 perces elérhetõsége
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A szívinfaktus fókuszterület fejezeten belül az akut miokardiális infarktust követõ 30,
90 és 365 napon belüli halálozási arányokat vizsgáltuk. A kor és nem szerinti összetétel
hatásait indirekt standardizálással szûrtük ki. 2011-14 során több mint 16 ezer ember
halt meg a miokardiális infarktust követõ egy éven belül. Az elhunytak 43,6 százaléka
80 év fölötti volt. A vizsgált idõszakban a halálozási arányok enyhe csökkenést mutattak.
2015 elsõ félévében a 30 napon belüli országos halálozási arány 15,1 százalék, a
90 napon belüli 18,9 százalék volt. A 365 napon belüli halálozás 2014 második
félévében 26,2 százalékra rúgott. Az egyes megyékben állandó lakhellyel rendelkezõ
betegek halálozási arányai jelentõs különbségeket mutatnak. A legjobb halálozási
aránnyal rendelkezõ Hajdú-Bihar megyében 11,2 százalékos a 30 napon belüli
mortalitás, míg a legrosszabb értékkel rendelkezõ Fejér megyében 21 százalékos.
A korcsoportra és nemre standardizált 30, illetve 365 napos halálozási arány a
kardiológiai osztályokon a legalacsonyabb, némileg csökkenõ trend mellett. A többi
szakmában a trend stagnáló vagy növekvõ. Az emelkedés az intenzív osztályokon a
leglátványosabb.
A 2011 és 2014 között szívinfarktuson átesett betegeknél
elemzésre került, hogy 90 napon belül megjelentek-e
fekvõbeteg rehabilitációban bármilyen kardiológiai
diagnózissal. A vizsgált esetek 30,89 százaléka került
fekvõbeteg rehabilitációra az infarktust követõ három
hónapon belül. Akik 90 napon belül rehabilitációra
kerültek, azoknál a két ellátási forma között átlagosan
22 nap telt el.

43. ábra: Az akut
szívinfarktus-ellátás vége és
a rehabilitáció megkezdése
között eltelt átlagos idõ
(2014)

Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt
idõ lassú csökkenõ trendet mutat 2011 és 2014 között. A 90
napon belül rehabilitációra kerülõ esetek átlagos várakozási
ideje 2011-hez képest három nappal csökkent.

A férfiak 30,8, a nõk 28,77 százaléka került rehabilitációra a szívinfarktust követõ 90
napon belül. 2011 és 2014 között a nõk rövidebb idõn belül kerültek rehabilitációra,
a legutolsó vizsgált évben 4 nap különbség volt e tekintetben a két nem között.
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Legkedvezõbb helyzetben a Dél-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl
régió betegei vannak, akiknél a 2014-ben bekövetkezett
infarktusukat követõen mindössze 14, illetve 17 napon belül sor
került a rehabilitációra. Észak-Alföldön (30 nap) és Észak-Magyarországon (28 nap)
telt el a legtöbb idõ a két ellátás között.

TBC-ellátás
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 2035ig (WHO, 2015). Hazánkban a „Szakpolitikai Program a tbc
felszámolásáért 2013-15” fõ célja volt 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 észak-keleti megyék és a
fõváros felzárkózzon a kedvezõbb epidemiológiai helyzetû területekhez.
Az tbc diagnózisának meghatározása során általános
problémaként merült fel, hogy Magyarországon alacsony (2014ben 47,6 százalék) a tbc-s esetek bakteriológiai igazoltsága.
Ez 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.

66,05%

2014-ben 9 MDR/XDR esetet regisztráltak, ami a bakteriológiailag igazolt eseteken
belül 2,39 százalékot tesz ki. Magyarországon a MDR aránya a WHO elvárásainak
megfelelõen alacsony, alatta van az EU/EGT országok átlagának. 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.
88

Összefoglaló

44. ábra: A 12 hónapon belüli
gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek
körében (2014)

A 12 hónapon belüli gyógyulási arány a tbcfertõzöttek körében 2014-ben átlagosan 66,05
százalék volt. Az indikátor értékei között területi
különbségeket találtunk, hiszen 77,23 százalékkal
a legjobb gyógyulási arányt ÉszakMagyarországon
láthatjuk,
míg
a
legalacsonyabbat 56,3 százalékkal NyugatDunántúlon. A nagyobb esetszámú megyékben
a mutató értéke 54,5-79,5 százalék között változik.
Azonban ha eltekintünk az egy éves idõbeli korláttól
és csak a meggyógyított betegek arányát nézzük,
akkor a gyógyulási arány 75 százalékos.

45. ábra: A tbc incidenciája a hátrányos és
nem hátrányos településeken

2014-ben Magyarországon a tbc
incidenciája 8,03 százezrelék volt. Ez
az érték alacsonyabb az EU/EGT
országok átlagánál, valamint jelentõsen
A hátrányos települések
A nem hátrányos
alacsonyabb a magas prioritású
incidenciája:
települések incidenciája:
országok közé tartozó szomszédos
11%OOO
8%OOO
Románia (81 százezrelék) és Ukrajna
(94 százezrelék) értékeinél, így hazánk
2013 óta az ún. alacsony incidenciájú országok (<10 százezrelék) táborába tartozik.
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.
A halálozási 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 Tuberkulózis Surveillance Központ 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
csökkenjen az 1990-es érték felére. (WHO, 2006)
A gyermekkori tbc 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.

, így ezen a területen még javítani kell az eredményeken. A legrosszabb a helyzet az
ország észak-keleti megyéiben, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Hajdú-Bihar megyében és ezen kívül a fõváros bizonyos kerületeiben. 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.
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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 kitûzött céljait és a tbc-ellátás szempontjából
jók a hazai lehetõségek (kötelezõ BCG oltás, gondozóhálózat, kontaktszûrések stb.),
de kiemelt figyelmet érdemel az a tény, hogy a társadalmi-gazdasági szempontból
hátrányos települések esetében szignifikánsan több tbc-s beteg van.
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