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A Demográfiai, mortalitási és morbiditási adatok fejezet fõbb
eredményeinek összefoglalója
Fõbb megállapítások
– 2014-ben a magyar férfiak születésükkor közel hat, a nõk mintegy négy évvel
rövidebb élettartamra számíthattak, mint EU-s társaik. A magyar nõk és férfiak
várható élettartama között a különbség 7 év a nõk javára. Várható élettartamuk
nagyobb részét viszont a férfiak töltik egészségesen.
– A legfontosabb halálokok (keringési rendszer betegségei, daganatok) mellett a
nyaki- és háti gerinc fájdalmak okozzák a legtöbb egészségveszteséget.
– A halálozások háromnegyedét a keringési rendszer megbetegedései és a
rosszindulatú daganatos betegségek miatt bekövetkezett halálozás teszi ki.

A magyar lakosság egészségi állapotát a várható életévek; azok egészségben eltöltött
része, illetve ennek ellentétes irányból történõ megközelítése, az egészségproblémák
miatt elvesztett egészséges életévek; a halandóság, - közte a csecsemõhalandóság valamint az egészségi állapotról alkotott szubjektív véleményeket kifejezõ
mutatószámokkal írtuk le. A használt indikátorok alapján közelítõ képet kaphatunk az
egészségi állapotot veszélyeztetõ legfontosabb betegségekrõl, az egészségben töltött,
illetve betegségekkel befolyásolt élettartam hosszáról és a halálozás okairól. A betegségek
és halálozások számos területen mutatnak összefüggést a társadalmi-gazdaságikörnyezeti feltételekkel, az életkörülményekkel. A mérõszámok értékei földrajzi területek
(régiók, megyék), településtípusok és településméretek, iskolai végzettség szerint jelentõs
változatosságot tükröznek, ezek a társadalmi-gazdasági fejlettséggel összefüggõ,
egészségben fennálló egyenlõtlenségek igazságossági problémákat vetnek fel. A mutatók
értékei nemek szerint is különböznek, amely részben genetikai okokra, részben pedig
a demográfiai mutatókat befolyásoló egyéb okok (gazdasági aktivitás, iskolázottság,
életmód stb.) férfiak és nõk közötti eltérõ eloszlására vezethetõk vissza.

Demográfiai mutatóink nemzetközi összehasonlításban is 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.
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– A felsõfokú iskolai végzettségû férfiak születéskor várható élettartama 12 évvel
hosszabb, mint az alapfokú végzettségûeké. Az alapfokú végzettségû anyák
csecsemõinek halandósága háromszorosa a felsõfokú végzettségû anyák csecsemõi
halandóságának.

A születéskor várható élettartam terén 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. 65 éves korban a férfiak mutatójánál már csak három ország,
a nõkénél változatlanul két ország rosszabb.
Az EU-tagországok átlagához viszonyítva kedvezõbbek 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
59,2 év, nõknél 60,9 év volt. Azonban 65 éves korra az EU-átlagtól való lemaradás
emelkedik, a magyar értékek 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 életév-veszteségnek az értéke 2014-ben 25,7 ezer év volt, ami a Visegrádi
országok között a legmagasabb egészségveszteséget jelentette.

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
csak öt tagország értéke rosszabb.
Mindezen kedvezõtlen eredmények visszatükrözõdnek a lakosság önbevalláson alapuló
egészségi állapotát kifejezõ mutatóban, a vélt egészséggel kapcsolatban. Az Európai
lakossági egészségfelmérés (ELEF) 2014-es adatai alapján a 18 év fölötti magyar
lakosok mintegy 60 százaléka vélte úgy, hogy az egészsége jó vagy nagyon jó. A
magyar aránynál csak négy EU-tagország indikátorértéke rosszabb.

A mutatók javuló tendenciájúak, kivéve néhány jelentõs halálok miatti
halálozást
A mutatók nagy része javuló tendenciát mutat, és több mutató esetében ez a javulás
az EU tagországok átlagához való közeledésünket is lehetõvé tette. Más mutatóknál
a javulás nem olyan mértékû, hogy az EU-tagországok átlagos értékeitõl való
leszakadásunkat lényegesen csökkentené.
Javuló értékekkel minimális mértékben csökkent az EU átlagától történõ lemaradásunk
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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 szorítanak bennünket. A leggyakoribb halálok
a keringési rendszer megbetegedései miatt bekövetkezett halálozás volt (74,0/10 000

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 légzõszervrendszer betegségei mindkét nemnél, valamint nõknél a
cerebrovaszkuláris 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.

A demográfiai mutatók regionális egyenlõtlenségeket tükröznek
A lakosság egészségi állapotát jellemzõ mutatókban regionálisan tapasztalható
egyenlõtlenségek minden mutatóban Közép-Magyarország 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.
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 Észak-Alföldé.
A 10 000 fõre jutó összhalálozás Közép-Magyarországon a legalacsonyabb, ami
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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,
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, cerebrovaszkuláris 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 légzõszervrendszer betegségei okozta halálozásban, továbbá emelkedik a mentális
és viselkedészavarok okozta halálozások száma.

kb. 25 százalékkal kedvezõbb Észak-Magyarország értékeinél. A korai halálozásban
Nyugat-Dunántúl értékei több mint 90 százalékkal alacsonyabbak Észak-Magyarország
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
Az iskolai végzettség (és az általa meghatározott társadalmi-gazdasági státusz) szerinti
különbségek a regionális különbségeket is meghaladhatják.
Egy alapfokú végzettségû férfi várhatóan kb. 12 évvel él rövidebb ideig, mint egy
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ. A nõknél az iskolai végzettség 5,6 évvel magasabb
várható élettartamot is eredményezhet.
65 éves korban az alapfokú iskolai végzettségû férfi 4,2 évvel rövidebb élettartamra
számíthat, mint a a felsõfokú végzettségû.

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 alapfokú végzettségû anyák csecsemõinek halandósága háromszorosa a felsõfokú
végzettségû anyák csecsemõi halandóságának.

Születéskor és 65 éves korban várható élettartam, M1
Összefoglaló
A születéskor és a 65 éves korban várható élettartam Magyarországon a kilencvenes
évek második fele óta növekvõ tendenciájú, ennek ellenére a magas halálozási
arányszámok miatt az Európai Unió országainak átlagához képest jelentõs lemaradást
mutat. 2014-ben a születéskor várható élettartam 72,2 év volt a férfiak, 79,28 év a
nõk körében. Egy 65 éves férfi 14,54, egy azonos korú nõ pedig 18,46 életévre
számíthatott. A várható élettartamban regionálisan, településtípus és településméret
szerint is különbségek mutatkoznak: a közép-magyarországi lakosok számíthatnak a
leghosszabb, az észak-magyarországiak pedig a legrövidebb élettartamra, de ennél
nagyobb mértékû az iskolázottság mentén kimutatható különbség, elsõsorban a férfiak
esetében. Az alapfokú végzettség náluk születéskor kb. 12 évvel, 65 éves korban 4,2
évvel rövidebb élettartamot valószínûsít, mint a felsõfokú iskolázottság.
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M1.1. ábra: Születéskor várható élettartam nemenként (2011-2014, év)
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M1.1. táblázat: Születéskor és 65 éves korban várható élettartam régió szerinti
bontásban, nemenként (2014, év)
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M1.2. ábra: 65 éves korban várható élettartam nemenként (2011-2014, év)

M1.2. térkép: Születéskor várható élettartam megyék szerinti bontásban, nõk (2014)
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M1.1. térkép: Születéskor várható élettartam megyék szerinti bontásban, férfiak (2014)

M1.4. térkép: 65 éves korban várható élettartam megyék szerinti bontásban, nõk
(2014)
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M1.3. térkép: 65 éves korban várható élettartam megyék szerinti bontásban, férfiak
(2014)

Elemzés
Általános áttekintés
A születéskor várható élettartam 2011-2014 között a férfiak esetében 1,04, a nõknél
0,62 évvel nõtt. A 65 éves korban várható élettartam ugyanebben az idõszakban
0,24, illetve 0,22 évvel emelkedett. A vizsgált idõszakban a növekedés 2012-ben a
65 éves korban várható élettartamban kismértékben megtört, a férfiaknál 0,08 év, a
nõknél 0,2 év visszaesés volt tapasztalható (M1.1-2. ábra).
2014-ben a születéskor várható élettartam férfiak esetében 72,2, a nõknél 79,28 év
volt, a két nem közötti eltérés a nõk javára 7,08 év. 65 éves korban a férfiak 14,54,
a nõk 18,46 évre számíthattak; a nemek közötti különbség 3,92 év volt (M1.1-2.
ábra).

A születéskor várható élettartam terén a legrosszabb értékkel rendelkezõ BorsodAbaúj-Zemplén megye, illetve a legjobb értékkel rendelkezõ Budapest férfi lakosa
között az átlagos különbség 4,52 év, a nõk esetében 2,94 év (M1.1- 2. térkép).
65 éves korban a férfiaknál ugyanezek a minimum és maximum értékû megyék, a
különbség a legjobb és a legrosszabb megyei várható élettartam között 2,54 év. A
nõk továbbra is Budapesten számíthatnak a leghosszabb élettartamra, a legrövidebbre
- 2,31 évvel kevesebbre - pedig Nógrád megyében (M1.3-4. térkép).
További bontások
A születéskor és 65 éves korban várható élettartam a magasabb iskolai végzettség
esetében, valamint a nagyobb városokban élõk körében hosszabb, mint az alacsonyabb
iskolai végzettségûek, illetve a kisebb települések lakói körében. Az alapfokú és a
felsõfokú végzettség esetében a születéskor és 65 éves korban várható élettartamban
a férfiaknál tapasztalható különbség a leginkább szembetûnõ.
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Regionálisan a férfiak születéskor várható élettartamában a szórás 0,98, a nõkében
0,6 év, 65 éves életkorban 0,5 illetve 0,4 év. Leghosszabb élettartamra a középmagyarországi lakosok, legrövidebbre az észak-magyarországiak számíthatnak. A
különbség a férfiaknál születéskor 3,07 év, a nõknél 2 év, 65 éves korban 1,67, illetve
1,37 év (M1.1.táblázat).

M1.4. ábra: Születéskor és 65 éves korban várható élettartam településtípus szerint,
nemenként (2014)
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M1.3. ábra: Születéskor és 65 éves korban várható élettartam iskolai végzettség
szerint, nemenként (2013)

Egy alapfokú végzettségû férfi várhatóan kb. 12 évvel él kevesebbet, mint egy felsõfokú
végzettségû. A nõk közötti – iskolai végzettség mentén húzódó – különbség csak a fele
ennek, 5,6 év. A különbség 65 éves korban is fennmarad, az alapfokú végzettségû
férfi várhatóan 4,2 évvel rövidebb élettartamra számíthat, mint egy felsõfokú végzettségû.
A nõk esetében az eltérés 1,5 év az alapfokú és felsõfokú végzettségûek 65 éves
korban várható élettartamában (M1.3. ábra).
A településtípushoz, illetve településmérethez köthetõ különbség (Budapest és a községek,
valamint az ábrán nem bemutatva, de adatok alapján igazolva Budapest és a 999 fõ
alatti népességszámú települések lakosainak várható élettartama közötti különbség)
ennél kisebb mértékû, férfiak esetében születéskor 3,7-4,3, nõknél 2,4-2,9 év. 65 éves
korban férfiaknál 2,2-2,5, nõknél 1,5-1,7 év (M1.4. ábra).

A kapcsolódó indikátorok között említést érdemel a születéskor egészségesen várható
élettartam (M2. indikátor) mutatószáma. Jóllehet az egészségesen várható élettartam
mindkét nem esetében mind idõtartamát, mind a teljes várható élettartamhoz viszonyított
arányát tekintve folyamatosan nõ, az EU-átlagtól való lemaradásunk itt is jellemzõ. A
várható élettartam a nõk esetében magasabb, ám az egészségesen várható élettartam
nem mindig a nõknél hosszabb. Magyarországon például 2013-ban Észak-Alföld
régióban a férfiak születéskor egészségesen várható élettartama hosszabb volt, mint
a nõké. A nõk születéskor várható élettartamához általában hosszabb betegségben
eltöltött idõszakok társulnak. (KSH 2015; Faragó 2007)
Nemzetközi összehasonlítás
M1.2. táblázat: Születéskor és 65 éves korban várható élettartam, Magyarországon és
az EU-átlag szerint, nemenként (2014)

(Forrás: Eurostat Database)
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Kiegészítõ szempontok

(Forrás: Eurostat Database)

A születéskor várható élettartam tekintetében 2014-ben az EU-tagországok közül a
férfiak esetében Románia, Bulgária, Lettország és Litvánia állt mögöttünk, a nõk esetében
csak Romániát és Bulgáriát elõztük meg. 2014-ben az Eurostat adatai alapján a
magyar férfiak születéskor várható élettartama 5,8 évvel, a nõké 4,2 évvel volt alacsonyabb
az EU-átlagnál. A magyar férfiak ugyanebben az évben 6,9 évvel számíthattak rövidebb
élettartamra, mint a környezõ országok közül pl. osztrák társaik, és 3,5 évvel kevesebbre,
mint a cseh férfiak. A nõk lemaradása az osztrák nõk várható élettartamától 4,6 év;
a cseh nõk élettartamától 2,6 év (M1.2. táblázat, M1.5.ábra).
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M1.5. ábra: Születéskor várható élettartam nemenként, nemzetközi összehasonlításban
(2011-2014)

(Forrás: Eurostat Database)

65 éves korban az EU-átlagtól való lemaradás 3,6 év (férfiak), illetve 3 év (nõk).
Ausztriától 3,9 évvel (férfiak), illetve 3,2 évvel (nõk) maradtunk el, Csehországhoz
képest pedig 1,5-1,2 évvel számíthattunk kevesebb életévre (M1.2. táblázat, M1.6.ábra).
Magyarország leszakadása a fejlett nyugat-európai országoktól a születéskor várható
élettartamot tekintve a kilencvenes években indult el. A mélypont 1993-ban volt, ekkor
a legjobb mutatójú Svédországtól kilenc évvel maradtunk el. Ez más kelet-európai
országokban is megtörtént, a legmeredekebb esés Lettország, Észtország, Litvánia
születéskor várható élettartamában következett be. 1994-tõl a születéskor várható
élettartam Magyarországon is folyamatosan nõ, 2014-ben a svéd várható élettartamhoz
képest jellemzõ lemaradásunk 5,7 év, a leghosszabb élettartamra ekkor viszont már
a spanyolok számíthattak, tõlük 7,3 évvel maradunk el. A folyamatosan javuló magyar
adatok ellenére tehát a legjobb mutatójú országokhoz képest mutatkozó elmaradásunk
kevéssé csökkent.
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M1.6. ábra: 65 éves korban várható élettartam nemenként, nemzetközi
összehasonlításban (2011-2014)

Befolyásoló tényezõk
A mutatószám értékét alapvetõen befolyásolják a halálozási adatok, „M4 halandóság
kiemelt haláloki csoportonként” alakulása.
Limitációk
A KSH által közölt születéskor várható élettartamra vonatkozó adatok és az Eurostat
adatai között – számítási különbségek miatt – fennáll kisebb mértékû különbség. 2014ben ez kb. 0,1 év.

Igazságosság
A születéskor és 65 éves korban várható élettartam alakulásában meghatározó az
iskolai végzettség, illetve a mögöttes, iskolai végzettséggel korreláló társadalmi-gazdasági
háttér, amely a magas iskolai végzettségûek javára a születéskor várható élettartamban
a férfiaknál 12, a nõknél 5,6 év várható élettartamtöbbletet is eredményezhet. Kisebb
különbségek húzódnak a várható élettartamban regionálisan és a lakos településtípusa,
településmérete szerint.

Megyék szerint a születéskor várható élettartam mindkét nem esetében Budapesten a
leghosszabb, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig a legrövidebb. Az átlagos
különbség férfiaknál 4,52 év, a nõknél 2,94 év.
A 65 éves korban várható élettartamban a férfiaknál ugyanezek a minimum- és
maximumértékû megyék, a különbség a legjobb és a legrosszabb megyei várható
élettartam között 2,54 év. A nõk továbbra is Budapesten számíthatnak a leghosszabb
élettartamra, a legrövidebbre, 2,31 évvel kevesebbre pedig Nógrád megyében.
A várható élettartam a nagyobb városokban élõk körében hosszabb, mint a kisebb
települések lakói körében. A településtípushoz köthetõ legnagyobb különbség (a községek
és Budapest között) férfiak esetében születéskor 3,7 év, nõknél 2,4 év. A településméret
szerinti legnagyobb különbségek (a 999 lakos alatti népességszámú települések és
Budapest között) férfiak esetében 4,3 év, nõknél 2,9 év. 65 éves korban a különbségek
településtípus és településméret szerint férfiaknál 2,2-2,5 év, nõknél 1,5-1,7 év.
A jelzett egyenlõtlenségek hátterében legnagyobb részt bizonyított igazságossági
problémák lelhetõk fel, mivel az egyenlõtlenségek a legtöbb társadalmi-gazdasági
mutatóval (iskolázottság, jövedelem, foglalkoztatottság stb.) korrelálnak. (OEFI 2010)
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Regionálisan leghosszabb életre a közép-magyarországi lakosok, legrövidebbre az
észak-magyarországiak számíthatnak. A különbség a férfiaknál születéskor 3,07 év,
a nõknél 2 év, 65 éves korban 1,67 év, illetve 1,37 év.

Megbeszélés
A születéskor és a 65 éves korban várható élettartam Magyarországon a kilencvenes
évek második fele óta növekvõ tendenciájú. 2011-2014 között a férfiak esetében 1,04,
a nõknél 0,62 évvel nõtt. A 65 éves korban várható élettartam ugyanebben az idõszakban
0,24 évvel, illetve 0,22 évvel emelkedett. Ennek ellenére 2014-es születéskori értékét
– 72,2 év (férfi) és 79,28 év (nõ) – az Európai Unió tagországainak többsége megelõzi.
Ugyanebben az évben egy 65 éves férfi 14,54 életévre, egy nõ pedig 18,46 életévre
számíthatott még. A férfiak és a nõk várható élettartama közötti különbség az EUtagországok között Magyarországon a legnagyobbak közé tartozik, születéskor ez
kb. hét év. A várható élettartamban regionálisan, településtípus és településméret
szerint is találtunk különbségeket, leghosszabb életre a közép-magyarországi lakosok,
legrövidebbre az észak-magyarországiak számíthatnak. A várható élettartam a nagyobb
városokban élõk körében hosszabb, mint a kisebb települések lakói körében. Legnagyobb
mértékû különbség az iskolázottság mentén mutatkozik, elsõsorban a férfiak esetében.
Az alapfokú végzettségû férfi várhatóan kb. 12 évvel él rövidebb ideig, mint a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ. Az iskolai végzettség mögött meghúzódó társadalmigazdasági körülmények következtében jellemzõ rövidebb élettartam az igazságosság
problémáját veti fel.

Felhasznált irodalom
2. Faragó M. Egészségesen várható élettartamok Magyarországon 2005.
Budapest; KSH 2007. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/
elettart05.pdf
Letöltve: 2016. 09. 23.
3. KSH: Egészségesen várható élettartam. Statisztikai tükör. KSH, Budapest
2015;27:1-3. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/elettart.pdf
Letöltve: 2016. 09. 23.
4. KSH: Halandóság földrajzi különbségei Magyarországon, 2011, 2012, 2013,
2014
5. OEFI: Az egészségi egyenlõtlenségek csökkentése. OEFI 2010
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1. Eurostat Database. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Születéskor és 65 éves korban egészségesen várható
élettartam, M2
Összefoglaló

M2.1. ábra: Születéskor egészségesen várható élettartam nemek szerinti bontásban
(2011-2014)
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Az egészségesen várható élettartam mutatószám az élethossz és az életminõség
dimenzióját együtt tartalmazza. A mutató az EU strukturális indikátorainak egyike,
ami megerõsíti, hogy az életminõség egy adott népességnek legalább olyan fontos
jellemzõje, mint az élet hossza. A mutatószám különbözõ életkorokban értelmezhetõ,
általában 5 korévenként számított adatokkal találkozhatunk, mi a születéskor és a 65
éves korban egészségesen várható élettartamokat vizsgáljuk. Magyarországon a
születéskor egészségesen várható élettartam a férfiak (59,2 év) és nõk (60,9 év) esetében
is az EU-átlagot megközelítõ. 65 éves korra az EU-átlagtól való lemaradás a férfiaknál
az évek számát tekintve a születéskori mértékével nagyjából megegyezõ, a nõknél
magasabb. A nõk EU-átlaghoz viszonyított többlet-betegségterhe elsõsorban az idõsebb
életkorra koncentrálódik. Bár a férfiak összességében rövidebb élettartamra számíthatnak,
a nõk a várhatóan hosszabb élettartamuk nagyobb részét töltik el betegségekben. Az
egészségesen várható élettartamok tekintetében Közép-Magyarország és NyugatDunántúl, valamint az ország többi régiója között lényeges a különbség, az elõbbiek
javára. Legrosszabb értékekkel Észak-Alföld lakossága jellemezhetõ.

M2.1. térkép: Egészségesen várható élettartam születéskor, régió szerinti bontásban,
férfiak (2014)
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M2.2. ábra: 65 éves korban egészségesen várható élettartam nemek szerinti bontásban
(2011-2014, év)
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M2.2. térkép: Egészségesen várható élettartam születéskor, régió szerinti bontásban,
nõk (2014)

M2.3. térkép: Egészségesen várható élettartam 65 éves korban, régió szerinti
bontásban, férfiak (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
2014-ben a születéskor egészségesen várható élettartamok hossza a férfiak körében
59,2 év, a nõknél 60,9 év.
2011-2014 között a születéskor egészségesen várható élettartam hossza férfiak és
nõk esetében is növekvõ tendenciájú, a 65 éves korban egészségesen várható élettartam
a vizsgált idõszakban összességében szintén növekedett, 2013-ban azonban a növekedést
mindkét nemnél visszaesés törte meg (M2.1-2.ábra).
A születéskor várható átlagos élettartammal (férfiak: 72,2 év, nõk: 79,28 év)
összehasonlítva megállapítható, hogy a nõk plusz élettartamának csak egy kis része
adódik korlátozottságtól mentes évekbõl. Míg a férfiaknál a várható élettartamok 82
százaléka egészségesen telhet, a nõknél ez 76,8 százalék. A várható élettartamban
a férfiak és a nõk között hét év volt a különbség a nõk javára, az egészségesen várható
élettartamban ez 1,7 évre szûkült.
2014-ben 65 éves korban a férfiak egészségesen várható élettartama már minimálisan
megelõzte a nõkét (6,4 év vs. 6,2 év). 65 évesen a férfiak még várható élettartamuk
44 százalékában számíthattak egészségre, a nõknél ez – a hosszabb várható élettartam
miatt is – 34 százalék (M2.2.ábra).
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M2.4. térkép: Egészségesen várható élettartam 65 éves korban,
régió szerinti bontásban, nõk (2014)

Regionálisan Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl értékei a legjobbak, ÉszakAlföldé pedig a legrosszabbak, mind a születéskor, mind a 65 éves korban egészségesen
várható élettartamokat tekintve. A legfejlettebb régióban, Közép-Magyarországon
egy férfi 62,0, egy nõ pedig 64,7 egészséges életévre számíthatott megszületésekor.
Észak-Alföldön a férfiak születéskor egészségesen várható élettartama 6,6 évvel, a
nõké 8,4 évvel rövidebb (55,4 év és 56,3 év) (M2.1-4 térkép).
Nemzetközi összehasonlítás

(Forrás: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-status-determinants/data/database
Letöltés ideje: 2016. május 8.)
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M2.3. ábra: Egészségesen várható élettartam nemzetközi összehasonlításban (2014)

A születéskor egészségesen várható élettartamot tekintve nemzetközi összehasonlításban
kedvezõbb helyen áll Magyarország, mint a születéskor várható élettartam alapján
képzett rangsorban. 2014-ben az EU-átlagtól való elmaradásunk férfiaknál 2,5 év,
nõknél 1 év volt. 65 éves korban a férfiak 2,6 évvel, a nõk 2,5 évvel rövidebb egészséges
élettartamra számíthattak, mint az EU-átlag (M2.3.ábra). A nõk EU-átlaghoz viszonyított
többlet-betegségterhe elsõsorban az idõsebb életkorra koncentrálódik.

(Forrás: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-status-determinants/data/database
Letöltés ideje: 2016. augusztus 24.)
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M2.4. ábra: Az egészségesen várható élettartam aránya a teljes várható élettartamon
belül (2014, százalék)

Míg a születéskor egészségesen várható élettartam aránya a teljes várható élettartamon
belül Magyarországon a nõk és a férfiak esetében is jobb az EU-átlagnál (ehhez az
EU-s összehasonlításban rövidebb magyar várható élettartamok is hozzájárulnak),
65 éves korban a magyar arányszámok az EU átlagos arányszámai alá kerülnek.
Lemaradásunk Csehországhoz képest minden mutatóban viszonylag jelentõs, ugyanakkor
pl. Ausztria értékeihez képest a születéskor egészségesen várható élettartamok és
azok teljes várható élettartamokon belüli arányszámai Magyarországon kedvezõbb
képet mutatnak (M2.4.ábra). Lényeges ugyanakkor hangsúlyozni a mutató felméréses
jellegébõl fakadó eltéréseinek lehetséges szerepét (ld. Limitációk).
Limitációk
A mutató értékét meghatározó halálozási adatok a népmozgalmi statisztikából, az
egészségi állapot jellemzõi szubjektív megítélésbõl, a háztartási költségvetési és
életkörülmény felvételbõl (SILC) származnak. A felvétel nem terjed ki az intézményekben
(bentlakásos szociális intézmények, büntetés-végrehajtás stb.) élõkre, ezért az adatok
felfelé torzíthatnak. Az EU-s adatok az Eurostat saját számításai, módszertani okokból
eltérnek a hazai számításoktól.

Az Elemzés – Általános áttekintés fejezetben leírtak alapján a mutató értékében megjelenõ
regionális különbségek igazságossági problémákra utalnak. A leghosszabb várható
egészséges élettartamra Közép-Magyarország férfi és nõi lakossága számíthat, míg
a legrövidebbre Észak-Alföldé. A két szélsõérték közötti különbség 6,6 év (férfi) és 8,4
év (nõ). Az egészségesen várható élettartamok településtípus, iskolai végzettség és
családi állapot szerint is különböznek. Ezen jellemzõkre legfrissebbként 2012-es adatok
állnak rendelkezésre (Faragó 2015). Növekvõ településnagysághoz (község - város
- megyei jogú város - Budapest) hosszabb egészségesen várható élettartam tartozik.
Mindkét nem esetében a magasabb végzettséghez hosszabb egészségesen várható
élettartamok tartoznak.
A 65 éves korban egészségesen várható élettartamban a férfiaknál családi állapot
szerint nincs lényegi különbség. A házas nõk viszont két, vagy több mint két évvel
hosszabb egészséges élettartamra számíthatnak, mint hajadon, özvegy, elvált társaik.
(Faragó 2015)

Megbeszélés
A születéskor egészségesen várható élettartam javuló tendenciájú magyar értékei
mindkét nem esetében az EU-s középmezõnyt közelítik, e mutató szempontjából
kedvezõbb helyen áll Magyarország, mint a születéskor várható élettartam mutatói
szerinti nemzetközi összehasonlítás alapján.
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Igazságosság

A nõk és a férfiak közötti különbség csekély, sõt helyenként és idõszakonként meg is
elõzi a férfiak értéke a nõkét, a nõknek tehát nagyobb mértékben kell betegségekkel,
korlátozásokkal számolniuk életük során, mint a férfiaknak. A mutató értékében a
regionális egyenlõtlenségek mellett iskolai végzettség és településtípus szerinti különbségek
is mutatkoznak. Az iskolai végzettséget tekintve alap-, közép-, felsõfok, a településtípust
tekintve pedig község, egyéb város, megyeszékhely, Budapest sorrendben nõnek az
értékek.
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Egészségeséletév-veszteségek (ELÉV) kiemelt
betegségcsoportokra, M3
Az egészségveszteség mérésére leginkább elterjedt mutató az egészségeséletév-veszteség
(ELÉV), amely egy populáció egészségi állapotát jellemzi az optimálishoz viszonyítva
úgy, hogy egy adott idõszakra összegzi a betegség miatti korlátozottságból és a
betegség miatti idõ elõtti halálozás következtében elveszített egészséges életéveket.
Az ELÉV 2013-ban Magyarországon közel 3,5 millió év volt, ami egyértelmû javulás
a korábbi évekhez képest, 2010-ben ez az érték több mint 3,6 millió év volt (Global
Burden of Disease, 2015). Az összes, 100 000 fõre számított, korra standardizált
ELÉV esetében is egyértelmû csökkenés figyelhetõ meg az elmúlt idõszakban, mindkét
nem esetében (M3.1. ábra). Az egészségveszteség több mint feléért (2013-ban 50,1
százalék) felelõs kiemelt betegségcsoportok többségében 2000 és 2013 között csökkenés
volt megfigyelhetõ: az iszkémiás szívbetegségnél 31 százalékos, agyérbetegségek
esetében 40 százalékos, az eséseknél 31 százalékos, az önsértések esetében 28
százalékos, a vastagbél- és végbéldaganatoknál 15 százalékos, míg a tüdõdaganatnál
13 százalékos. Számos esetben stagnálást (pl. depressziós zavarok, migrén), vagy
egy emelkedõ periódus után 2013-ra a 2000-es szint körülire csökkenést (nyaki és
hátgerincfájdalmak, COPD, cukorbetegség) lehet tapasztalni. Az eredményekbõl
egyértelmûen látszik az egyes betegségek nemek közötti eltérõ súlya: a tüdõdaganat
és az önsértés fõként a férfiak körében jelentkezõ egészségveszteség-tényezõ, a
depressziós zavarok és a migrén pedig inkább a nõknél okoz egészségveszteséget.
Az eredmények alapján fontos kiemelni a nyaki és hátgerincfájdalmakat, az
érzékrendszeri zavarokat, valamint a különbözõ neurológiai, pszichiátriai kórképeket,
amelyek egészségveszteségre kifejtett hatása más, elterjedtebb mutatók (pl. halálozás)
esetében nem jelenik meg.
M3.1. ábra: Összes, korra standardizált egészségeséletév-veszteség (ELÉV)
Magyarországon (2000-2013, 100 000 fõre)

(Forrás: GBD 2015)
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Összefoglaló

(Forrás: GBD 2015)

Elemzés
Általános áttekintés
A különbözõ okokból megromlott egészségnek az adott egyénre, a családjára és a
társadalomra háruló következményeinek, röviden az egészségveszteségeknek az ismerete
lehetõvé teszi, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló erõforrások célzott
felhasználásával a legtöbb egészségnyereséget lehessen elérni a népegészségügy
területén. Az egészségveszteségek mérésére jelenleg a Global Burden of Diseases
Study (GBD 2015) által bevezetett Disability-Adjusted Life Years (DALY) mutatót használják,
magyar rövidítése ELÉV. Ez a mutató egy populáció egészségi állapotát jellemzi az
optimálishoz viszonyítva úgy, hogy egy adott idõszakra vonatkozóan összegzi az
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M3.1. táblázat: Egészségeséletév-veszteség (ELÉV) kiemelt betegségcsoportokban
100 000 fõre számítva és az összes veszteség arányában (2013)

egészségproblémák miatt elvesztett egészséges életéveket. A megromlott egészség az
életévek elvesztéséhez két okból vezethet: (i) az egészségproblémák nyomán kialakuló
korlátozottság miatt, illetve (ii) a betegségek miatt bekövetkezõ „idõ elõtti” halálozás
miatt. Egy ELÉV tulajdonképpen egy, teljes egészségben leélt év hiányának feleltethetõ
meg. A GBD adatai 1990-tõl 2010-ig ötévenként, illetve 2013-ra vonatkozóan férhetõk
hozzá a projekt honlapján. Az elérhetõ legfrissebb, 2013-as adatok 291 betegségresérülésre, 67 egészségkockázati tényezõre, 1160 szövõdményre, 20 korcsoportra,
21 régióra és 187 országra vonatkoznak. (A módszertanról részletesebben lásd:
Vitrai et al., 2015)
2013-ban Magyarországon közel 3,5 millió ELÉV volt megfigyelhetõ, amelynek több
mint feléért (50,1 százalék) az itt kiemelt betegségcsoportok voltak felelõsek (M3.1.
táblázat).

M3.2. ábra: Iszkémiás szívbetegség által okozott, korra standardizált ELÉV
Magyarországon (2000-2013, 100 000 fõre)

(Forrás: GBD 2015)
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Az iszkémiás szívbetegség volt felelõs az összes ELÉV közel 11 százalékáért. Az
iszkémiás szívbetegség által okozott egészségveszteség 2000 óta folyamatos csökkenést
mutat, férfiak esetében jóval nagyobb arányút, mint nõknél (M3.2. ábra). Az iszkémiás
szívbetegség által okozott ELÉV visegrádi országok közötti összehasonlításában is
látszik, hogy a magyar értékek az egyértelmû javulás ellenére is csupán a szlovák
eredményeknél jobbak, messze elmaradnak a lengyel vagy az osztrák eredményektõl
(M3.3. ábra).

A nyaki és hátgerincfájdalmak a második legnagyobb egészségveszteséget okozó
betegségcsoportot képezik, az összes veszteség 7,3 százalékáért felelõsek. Férfiak
esetében 2000 óta enyhe növekedést, nõknél 2000-tõl csökkenést, majd 2005-tõl
növekedést, 2010-tõl pedig újra csökkenést lehet megfigyelni a 100 000 fõre számított,
korra standardizált ELÉV-értékek összevetése során (Függelék M3.1. ábra). Ez az
egyik olyan betegségcsoport, amelyik kiemeli az ELÉV indikátorként való használatának
fontosságát, hiszen ezek az egészségügyet érintõ terhek más, gyakrabban használt
mutatók (pl. halálozás) esetében rejtve maradnak.
Az agyérbetegségek az összes ELÉV 5,7 százalékáért felelõsek, és ezzel a harmadik
legnagyobb egészségveszteséget okozó betegségcsoportot jelentik. Pozitív jelenség
azonban, hogy 2000 óta jelentõs csökkenést lehet megfigyelni a 100 000 fõre számított
ELÉV esetében mindkét nemnél ebben a betegségcsoportban (Függelék M3.2. ábra).
A tüdõdaganatok az összes ELÉV 5 százalékát okozzák, férfiak esetében közel kétszeres
arányban (6,4 százalék), mint nõknél (3,6 százalék). Az utóbbi évtizedben a férfiaknál
enyhe csökkenés, a nõknél 2010-ig növekedés, majd ismét enyhe csökkenés volt
megfigyelhetõ. (Függelék M3.3. ábra) Az esések az ötödik legnagyobb
egészségveszteséget okozó betegségcsoport 3,4 százalékkal. Férfiak és nõk esetében
közel ugyanakkora arányú egészségveszteséget okoznak, és 2000 óta mindkét nem
esetében jelentõs csökkenés figyelhetõ meg. (Függelék M3.4. ábra)
A depressziós zavarok és a COPD egyaránt az összes ELÉV 3 százalékáért felelõsek,
és az elmúlt években nem mutattak jelentõs változást. (Függelék M3.5. és M3.6. ábra)
Azonban míg a depresszió a nõknél okoz nagyobb arányú veszteséget (nõ: 4,4
százalék, ffi: 2,0 százalék), a COPD inkább férfiakra jellemzõ (nõ: 2,7 százalék, ffi:
3,5 százalék).
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M3.3. ábra: Iszkémiás szívbetegség által okozott, korra standardizált ELÉV a visegrádi
országokban és Ausztriában (2000-2013, 100 000 fõre)

Az önsértések és az érzékszervi megbetegedések az összes ELÉV 2,7-2,7 százalékáért
felelõsek. Mindkét betegségcsoport esetében 2000 óta csökkenés figyelhetõ meg.
(Függelék M3.7. és M3.8. ábra) Fontos kiemelni, hogy az önsértések aránya több
mint háromszoros a férfiak körében (3,8 százalék), mint a nõknél (1,2 százalék).
A cukorbetegség a tizedik legnagyobb egészségveszteséget okozó betegségcsoport
(2,4 százalék), amely közel azonos arányban jelent terhet a két nemnek. 2013-ban
a cukorbetegség miatti ELÉV enyhe növekedés, majd csökkenés után közel azonos
értéket mutat, mint 2000-ben. (Függelék M3.9. ábra)
A vastagbél- és végbéldaganatok az összes ELÉV 2,2 százalékáért felelõsek, 2000
óta mindkét nem esetében enyhe csökkenést mutatnak. (Függelék M3.10. ábra) A
migrén a tizenkettedik legnagyobb egészségveszteséget okozó betegségcsoport (1,9
százalék), amely nõk esetében közel háromszoros arányban van jelen, mint férfiaknál
(nõ: 2,9 százalék, ffi: 1,1 százalék).
A migrén által okozott ELÉV 2000 óta stagnálást mutat. (Függelék M3.11. ábra)

A korra standardizált, 100 000 fõre számított magyar ELÉV-adatok idõbeli alakulását
összehasonlítva a hasonló történelmi fejlõdésen átesett visegrádi országok és Ausztria
értékeivel megállapítható, hogy habár az utóbbi évtizedben egyértelmû a magyar
adatokban észlelhetõ csökkenés, még mindig sereghajtónak számítunk a V4 országok
között, és jócskán lemaradunk Ausztria mögött. A magyar adatok 2013-ban is még
meghaladják Ausztria 2000-ben becsült értékét (M3.4. ábra).
M3.4. ábra: Összes, korra standardizált egészségeséletév-veszteség (ELÉV) a visegrádi
országokban és Ausztriában (2000-2013, 100 000 fõre)

(Forrás: GBD 2015)
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Nemzetközi összehasonlítás

A dokumentumban szereplõ ELÉV-adatok a GBD adatbázisából származnak. Fontos
azonban megemlíteni, hogy az ELÉV becsléséhez többféle módszertan is rendelkezésre
áll (pl. WHO 2013), így különbözõ forrásból származó ELÉV-értékek jelentõsen
eltérhetnek egymástól csupán a metodikából vagy a felhasznált adatok idõbeliségébõl
adódóan. Mivel az ELÉV kiszámításához használt adatok forrása, minõsége és
hozzáférhetõsége országonként eltért, az ELÉV számítása során a GBD szakemberei
számos esetben becslésre kényszerültek, amit fontos figyelembe venni az adatok
felhasználása során. A GBD besorolása alapján Magyarország a közép-európai
régióba tartozik a visegrádi országokkal és a Balkán országaival egyetemben. Ennek
a földrajzi besorolásnak alapján történtek a regionális becslések is, így elõfordulhat,
hogy nem a magyar tapasztalatoknak megfelelõ adatok szerepelnek az adatbázisokban,
ami alátámasztja az adatok kritikus értékelésének jelentõségét. (Vitrai et al., 2015)
Kiemelendõ továbbá, hogy a GBD által használt betegségcsoportosítások nem követik
szigorúan a BNO-t, így eltérhetnek a Magyarországon megszokott csoportosítástól.
Mindezek ellenére a GBD során olyan modellbecslést alkalmaznak, amely számos,
Magyarországon elérhetetlen tényezõt is képes figyelembe venni, ezért az adatok
mindenképpen hasznosak lehetnek az egészségügyi rendszer teljesítményértékelése
során. Ilyen modellbecslés eredményeként jelenhetett meg a vashiányos anémia által
okozott jelentõs egészségteher a fiatalok körében, hiszen erre vonatkozó releváns
hazai adat jelenleg nem áll a szakemberek rendelkezésére, így csak a regionális
adatokból becsült értékek szerepelhetnek a GDB adatbázisában (Vitray et al. (eds.),
2015)

Igazságosság
Az elérhetõ ELÉV-adatok nem alkalmasak arra, hogy az igazságosság szempontjából
potenciálisan érzékeny dimenziók mentén (pl. hátrányos helyzetû települések, iskolai
végzettség, jövedelmi ötöd) megfigyelhetõ egyenlõtlenségekrõl következtetéseket lehessen
levonni.

Megbeszélés
2013-ban Magyarországon közel 3,5 millió ELÉV volt, amelynek a több mint feléért
(50,1 százalék) felelõs, kiemelt betegségcsoportok többségében (pl. iszkémiás
szívbetegség, agyérbetegségek, tüdõdaganat) az elmúlt évtizedben (2000 és 2013
között) csökkenés volt megfigyelhetõ. Számos esetben stagnálást (pl. depressziós zavarok,
migrén) vagy egy emelkedõ periódus után 2013-ra a 2000-es szint körülire csökkenést
(nyaki és hátgerincfájdalmak, COPD, cukorbetegség) lehet tapasztalni. Az eredményekbõl
egyértelmûen látszik, hogy az iszkémiás szívbetegség mindkét nemnél egyformán
vezetõ ok az egészségveszteségben. A depressziós zavarok és a migrén a nõknél, míg
a tüdõdaganat és az önsértés a férfiak körében nagyobb mértékben okoznak
egészségveszteséget. Az eredmények alapján fontos kiemelni a nyaki és

284

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

Limitációk

hátgerincfájdalmakat, az érzékszervi zavarokat, valamint a különbözõ neurológiai,
pszichiátriai kórképeket, amelyek egészségveszteségre kifejtett hatása más, elterjedtebb
mutatók (pl. halálozás) esetében nem jelenik meg. Mivel az akut miokardiális infarktusra
nincs elérhetõ ELÉV-becslés, az iszkémiás szívbetegségre vonatkozó ELÉV-adatok
adhatnak legjobb közelítõ képet az AMI által okozott egészségveszteségrõl.

Felhasznált irodalom
1. Global Burden of Disease 2015. Institute for Health Metrics and Evaluation,
University of Washington.
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
Letöltve: 2016. 07. 14.
2. Vitrai J, Varsányi P, Bakacs M. Új lehetõségek a magyarországi
egészségveszteségek becslésére. Lege Artis Medicinae. 2015;25:283-90.

4. WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 20002011. 2013 Global Health Estimates Technical Paper WHO/HIS/HSI/GHE/
2013.4. Department of Health Statistics and Information Systems WHO,
Geneva November.
http://www.who.int/healthinfo/statistics/GlobalDALYmethods_2000_2011.pdf
Letöltve: 2016. 09. 26.

285

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

3. Vitray J, Varsányi P (eds.). Egészségjelentés 2015. Információk a hazai
egészségveszteségek csökkentéséhez. Budapest: NEFI; 2015.
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/files/news/egeszsegjelentes2015.pdf
Letöltve: 2016. 07. 26.

286

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

287

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

288

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

Függelék
Függelék M3.1. ábra: Nyaki és háti gerinc fájdalmai által okozott, korra standardizált
ELÉV Magyarországon (2000-2013)

(Forrás: GBD 2015)

(Forrás: GBD 2015)

Függelék M3.3. ábra: Tüdõdaganat által okozott, korra standardizált ELÉV
Magyarországon (2000-2013)

(Forrás: GBD 2015)
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Függelék M3.2. ábra: Agyérbetegségek által okozott, korra standardizált ELÉV
Magyarországon (2000-2013)

Függelék M3.4. ábra: Esések által okozott, korra standardizált ELÉV Magyarországon
(2000-2013)

(Forrás: GBD 2015)

(Forrás: GBD 2015)

Függelék M3.6. ábra: COPD által okozott, korra standardizált ELÉV Magyarországon
(2000-2013)

(Forrás: GBD 2015)
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Függelék M3.5. ábra: Depressziós zavarok által okozott, korra standardizált ELÉV
Magyarországon (2000-2013)

Függelék M3.7. ábra: Önsértések által okozott, korra standardizált ELÉV
Magyarországon (2000-2013)

(Forrás: GBD 2015)

(Forrás: GBD 2015)

Függelék M3.9. ábra: Cukorbetegség által okozott, korra standardizált ELÉV
Magyarországon (2000-2013)

(Forrás: GBD 2015)
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Függelék M3.8. ábra: Érzékszervi megbetegedések által okozott, korra standardizált
ELÉV Magyarországon (2000-2013)

Függelék M3.10. ábra: Vastag- és végbéldaganat által okozott, korra standardizált ELÉV
Magyarországon (2000-2013)

(Forrás: GBD 2015)

(Forrás: GBD 2015)
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Függelék M3.11. ábra: Migrén által okozott, korra standardizált ELÉV Magyarországon
(2000-2013)

Halandóság kiemelt haláloki csoportonként, M4
Összefoglaló
A halandóság a lakosság egészségi állapotának egyik legtöbbet használt, hagyományos
indikátora. 2014-ben a magyar lakosok körében a leggyakoribb halálokot a keringési
rendszer megbetegedései jelentették (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.

Magyarország az utolsók között helyezkedett el 2014-ben az EU 28 tagországának
halandósági rangsorában: összhalálozásban a 24., a keringési betegségekben a
24., ezen belül az iszkémiás szívbetegségben a 26., a rosszindulatú daganatok okozta
halálozásban pedig a 28. volt a WHO adatai szerint. A legnagyobb különbség az
iszkémiás szívbetegség miatti halálozásban mutatkozott, amely nõknél az EU értékének
több mint háromszorosa (318 százaléka), férfiaknál több mint két és félszerese (266
százaléka). 2010-hez képest a nõknél az EU értékekhez viszonyítva a legtöbb halálokban
stagnálás vagy kisebb mértékû növekedés tapasztalható, a férfiaknál pedig stagnálás
vagy enyhe mértékû csökkenés jellemzõ.
Regionális szinten nagymértékû eltérés csak a keringési és légzõszervrendszeri
betegségek esetében figyelhetõ meg, és mindkét esetben Észak-Magyarország régióra
jellemzõ a magasabb halálozási arány (85,1/10 000; 10,8/10 000).
A halálozásokban kimutatható jelentõs területi egyenlõtlenségek igazságtalannak
tekinthetõk. Ezek hátterében a társadalmi-gazdasági helyzet, az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés, az iskolai végzettség egyenlõtlen térségi megoszlása feltételezhetõ.
Idõbeni változást vizsgálva enyhe csökkenés figyelhetõ meg az iszkémiás szívbetegségek,
cerebrovaszkuláris betegségek, a krónikus májbetegségek és a külsõ okoknak betudható
morbiditás és mortalitás esetében. Enyhe növekedés írható le a mentális- és
viselkedészavarok, valamint a légzõszervrendszer betegségei miatti halálozásban.
A halandóság haláloki elemzésének eredményei arra engednek következtetni, hogy
a legnagyobb veszteséget okozó keringési betegségek és rosszindulatú daganatos
betegségek megelõzésére, az egészséges életmód elõmozdítására nagyobb hangsúlyt
kell fektetni.

293

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

A korai, azaz a 65 éves kor elõtti halálozást tekintve megállapítható, hogy 2014-ben
leggyakrabban a rosszindulatú daganatok okoztak halálozást, majd a keringési rendszer
betegségei. Mindkét nem esetében kiemelkedõen magas a rosszindulatú daganatok
okozta halálozás gyakorisága (nõknél 10,9/10 000, férfiaknál 17,7/10 000).

M4.1.ábra: Összes standardizált halálozási arány 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra
és nem szerinti bontásban (2011-2014)
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M4.1.térkép: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, régió szerinti bontásban
(2014)
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M4.2.térkép: Korai halálozás standardizált halálozási aránya, 10 000 fõre, régió
szerinti bontásban (2014)
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M4.2.ábra: Korai halálozás standardizált halálozási aránya 10 000 fõre, idõsor teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

Elemzés
Általános áttekintés
Az alábbiakban bemutatott adatok a NEFI által mûködtetett halandósági adatbázisból
származnak, amely lehetõséget biztosít különbözõ halandósági mutatók idõbeli
változásának követésére, illetve különbözõ szintû térségi összehasonlításokra. (NEFI,
2016) Az adatbázis kiindulási adatai a KSH halálozási adatai, az elsõdleges halálok
BNO10 kódja szerint csoportosítva 2005-tõl évenként, valamint a KSH december 31ére megadott népességi adatai 2005-tõl évenként. Az elemzésben a European Community Health Indicators Monitoring (ECHIM) ajánlása alapján kiválasztott halálok
kerülnek bemutatásra.

A korai, azaz a 65 éves kor elõtti halálozást vizsgálva megállapítható, hogy a
leggyakrabban a rosszindulatú daganatok okoztak halálozást 2014-ben. Második
helyen a keringési rendszer betegségei szerepelnek mindkét nem esetében, harmadikként
a nõknél az emésztõszervrendszer betegségei, a férfiaknál a külsõ okok állnak a
halálozás hátterében. (Függelék M4.2.táblázat)
Területi egyenlõtlenségeket vizsgálva, regionális szinten nagymértékû eltérés csak a
keringési és légzõszervrendszeri betegségek esetében figyelhetõ meg, és mindkét
esetben Észak-Magyarországra jellemzõ a magasabb halálozási arány (Függelék
M4.3.táblázat).
Alább azok az ECHIM által ajánlott halálokok kerültek részletes vizsgálatra, amelyek
kiemelt népegészségügyi problémákhoz kapcsolódnak. Idõben vizsgálva a halálok
szerinti változásokat, enyhe csökkenés figyelhetõ meg a keringési rendszer betegségeiben
(Függelék M4.9.ábra), ezen belül az iszkémiás szívbetegségek (Függelék M4.10.ábra),
cerebrovaszkuláris betegségek (Függelék M4.11.ábra) esetében, illetve az
emésztõszervrendszer betegségeiben (Függelék M4.13.ábra), ezen belül a krónikus
májbetegségek és cirrózis (Függelék M4.14.ábra) esetében, valamint a külsõ okokra
visszavezethetõ morbiditásban és mortalitásban (Függelék M4.15.ábra). Enyhe növekedés
tapasztalható a mentális és viselkedészavarok miatti (Függelék M4.8.ábra) halálozás,
valamint a légzõszervrendszer betegségei okozta halálozás (Függelék M4.12.ábra)
esetében.
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2014-ban a magyar lakosok körében a leggyakoribb halálokot a keringési rendszer
megbetegedései képezték, ezt követték a rosszindulatú daganatos megbetegedések,
majd a légzõ- és az emésztõszervrendszer betegségei. Ez a sorrend mind nõknél,
mind férfiaknál hasonlóan alakult. A keringési rendszer betegségei közül az iszkémiás
szívbetegség okozta halálozás önmagában megelõzte a rosszindulatú daganatok
csoportját 2014-ben. (Függelék M4.1. táblázat).

Nõknél az elsõ helyen álló keringési rendszer betegségei okozta halálozás Békés
megyében (Függelék M4.18.ábra), férfiaknál Nógrád megyében (Függelék M4.28.ábra)
fordult elõ legnagyobb arányban. Legalacsonyabb arány mind a két nemnél Budapesten
(Függelék M4.20.ábra) volt. Nõk esetében a rosszindulatú daganatok okozta halálozás
Baranya megyében (Függelék M4.17.ábra), Budapesten (Függelék M4.20.ábra) és
Vas megyében (Függelék M4.33.ábra) megelõzte az iszkémiás szívbetegséget, a
többi megyében az országos sorrend jellemzõ.
Kiegészítõ szempontok

Nemzetközi összehasonlítás
A magyar halandósági adatok nemzetközi összehasonlítására a WHO által az EU
tagországaira számított standardizált halálozási adatok alkalmasak. Összességében
Magyarország az utolsók között helyezkedett el 2014-ben az EU 28 tagországát
tekintve: összhalálozásban a 24., a keringési betegségekben a 24., ezen belül az
iszkémiás szívbetegségben a 26., a rosszindulatú daganatok okozta halálozásban
pedig a 28.
Nemek szerint vizsgálva, a fertõzõ betegségeket kivéve, a magyar halálozási adatok
mind a nõknél, mind a férfiaknál jelentõsen meghaladták az EU átlagértékeit. (M4.12.táblázat) A legnagyobb különbség az iszkémiás szívbetegségben mutatkozik, a
nõknél az EU átlagértékének több mint háromszorosa, a férfiaknál több mint két és
félszerese.
2010-hez képest a nõknél a legtöbb halálokban az EU átlagértékének százalékában
számolt halálozási arányban stagnálás vagy kisebb növekedés tapasztalható. A fertõzõ
betegségekben, a méhnyak rosszindulatú daganataiban, valamint az iszkémiás
szívbetegségben jelentõsebb növekedés, a mentális betegségekben, az
emésztõszervrendszer megbetegedéseiben, ezen belül a krónikus májbetegségekben,
valamint a morbiditás és mortalitás külsõ okaiban jelentõsebb csökkenés figyelhetõ
meg.
297

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

A halandóságot befolyásoló tényezõket több kutatás is meghatározta és alátámasztotta.
Bakacs és munkatársai (2008) közleményébõl érdemes kiemelni: „Elemzéseink alapján
megállapítható, hogy a nõk és a férfiak esetében eltérõen emelkedett az összhalandóság
kockázata az életkor elõrehaladtával, vagyis a kor hatását a nem módosította. Ugyanakkor
ez az emelkedés a különbözõ iskolai végzettségû nõk, illetve férfiak körében más és
más volt, azaz az iskolázottság módosította az elõzõk hatását. Ugyanezt igazoltuk a
gazdasági aktivitásra vonatkozóan is. Tehát ez a négy tényezõ nemcsak egyidejûleg
hatott a halandósági kockázatra, hanem eközben egymás hatását is módosították,
interakcióban álltak. Csak a kutatás során alkalmazott többváltozós statisztikai eljárások
biztosítják a halandóság és az azt befolyásoló tényezõk közötti összetett hatásrendszer
érvényes következtetésekre vezetõ vizsgálatát.” (Bakacs és mtsai,2375.o.)

2010-hez képest a nõknél a legtöbb halálokban az EU átlagértékének százalékában
számolt halálozási arányban stagnálás vagy kisebb növekedés tapasztalható. A fertõzõ
betegségekben, a méhnyak rosszindulatú daganataiban, valamint az iszkémiás
szívbetegségben jelentõsebb növekedés, a mentális betegségekben, az
emésztõszervrendszer megbetegedéseiben, ezen belül a krónikus májbetegségekben,
valamint a morbiditás és mortalitás külsõ okaiban jelentõsebb csökkenés figyelhetõ
meg.
A férfiaknál öt év alatt ugyanezen mutatóban a legtöbb halálok vonatkozásában
stagnálás vagy kisebb csökkenés látható. Jelentõsebb növekedés az iszkémiás
szívbetegségben, a fertõzõ betegségekben, különösen a HIV-betegségben tapasztalható.
Erõsebb csökkenés az emésztõszervrendszer betegségeiben, különösen a krónikus
májbetegségekben és a cirrózisban, valamint a morbiditás és mortalitás külsõ okaiban
volt.
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M4.1.táblázat: Magyar nõk standardizált halálozási aránya az EU átlagértékének
százalékában, kiemelt halálokonként (2010, 2014, százalék)

A 65 éves kor elõtti halálozások magyar és EU-s értékeit összevetve megállapítható,
hogy a fertõzõ betegségeket és különösen a HIV-betegséget leszámítva, Magyarországon
valamennyi halálok terén igen jelentõs a hátrányunk (M4.3-4.táblázat). Legnagyobb
lemaradásunk az iszkémiás szívbetegségben tapasztalható: a nõknél több mint
háromszoros, a férfiaknál több mint két és félszeres a magyar halálozási arány.
A nõknél az elmúlt öt évben az EU értékétõl való jelentõsebb távolodást csak a fertõzõ,
a cerebrovaszkuláris, valamint a légzõszervrendszeri betegségekben történt, míg a
hátrány komolyabb csökkenése az emésztõszervrendszer, a krónikus májbetegségek
és cirrózis, továbbá a morbiditás és mortalitás külsõ okai vonatkozásában mutatható
ki.
A férfiaknál 2010 óta az EU értékeihez viszonyítva jelentõsebb csökkenés az
összhalálozásban, a gége, a légcsõ, a hörgõ és a tüdõ rosszindulatú daganataiban,
a cerebrovaszkuláris betegségekben, az emésztõszervrendszer betegségeiben, köztük
a krónikus májbetegségekben és cirrózisban, valamint a morbiditás és mortalitás
külsõ okaiban tapasztalható. Több halálokban azonban kisebb-nagyobb mértékben
növekedett az amúgy sem kismértékû hátrány: fertõzõ betegségek, vastagbél és végbél
rosszindulatú daganatai, mentális és viselkedészavarok, a légzõszervrendszer
betegségei.
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M4.2.táblázat: Magyar férfiak standardizált halálozási aránya az EU értékének
százalékában, kiemelt halálokonként (2010 és 2014, százalék)

M4.4.táblázat: Magyar férfiak 65 éves kor elõtti standardizált halálozási aránya az EU
értékének százalékában kiemelt halálokonként (2010 és 2014, százalék)
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M4.3.táblázat: Magyar nõk 65 éves kor elõtti standardizált halálozási aránya az EU
értékének százalékában, kiemelt halálokonként (2010 és 2014, százalék)

Befolyásoló tényezõk
A vizsgált halálozási mutatók értékét befolyásolhatják az egészségmagatartás, valamint
az egészségügyi ellátások minõsége, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá
egyéb társadalmi-gazdasági és fizikai környezeti tényezõk földrajzi megoszlása.
Limitációk
Kis gyakoriságú halálokok elemzésében korcsoportban és/vagy településekre vonatkozó
adathiány torzulást okozhat.

Igazságosság
A halálozásokban kimutatható jelentõs térségi egyenlõtlenségek minden bizonnyal
igazságtalannak tekinthetõk. Ezek hátterében a társadalmi-gazdasági helyzet, az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint az iskolai végzettség egyenlõtlen
térségi megoszlása feltételezhetõ.

Megbeszélés

Az iszkémiás szívbetegség önmagában több halálozásért felelõs, mint az összes daganatos
megbetegedés együttvéve, ezért fontos, hogy a keringési betegségek másodlagos
megelõzését szolgáló szûrések mellett nagyobb hangsúlyt kapjon az elsõdleges megelõzés
is. Bár a korai halálozásban a rosszindulatú daganatok gyakorisága magas, mind a
keringési betegségek, mind a rosszindulatú daganatos betegségek az egészséges
életmód elõmozdításával hatékonyan megelõzhetõk.
A fenti eredményekbõl is látható, hogy a világ számos országához hasonlóan
Magyarországon is a megelõzhetõ, krónikus, nem fertõzõ megbetegedések okozzák
a legnagyobb egészségveszteséget. Összhangban a WHO számos ajánlásával
(Health2020, Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 20132020), e betegségek megelõzéséhez az életmódváltás elõsegítésére, a kockázati tényezõk
visszaszorítására irányuló korszerû, több szinten, több szektor szereplõjével megvalósuló
beavatkozások szükségesek, hogy biztosítsák mindenki számára az elérhetõ legjobb
egészséget, ezáltal pedig az ország számára az elérhetõ legnagyobb termelékenységet.
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Magyarországon enyhe javulás figyelhetõ meg a legjelentõsebb halálozási adatokban,
de a változás lassú üteme miatt továbbra is jelentõs problémát jelent a halálozás
nemzetközi viszonylatban is magas aránya.
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Függelék

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

Függelék M4 1. táblázat: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, országosan és
nem szerinti bontásban, haláloki csoportonként
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Függelék M4. 2. táblázat: Korai, 65 éves kor elõtti halálozás arányának megoszlása
10 000 fõre vetítve, teljes lakosságra és nemre
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Függelék M4 3. táblázat: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre kiemelt
halálokonként, régió szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4 4. táblázat: Korai halálozás standardizált halálozási arány 10 000 fõre
kiemelt halálokonként régió szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.1. ábra: Fertõzõ és parazitás betegségek standardizált halálozási aránya
10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

Függelék M4.3. ábra: Rosszindulatú daganatok standardizált halálozási aránya 10 000
fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)
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Függelék M4.2. ábra: Humán immunodeficiencia vírus (HIV) által okozott betegség
standardizált halálozási aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti
bontásban (2011-2014)

Függelék M4.4. ábra: Vastagbél és végbél rosszindulatú daganatának standardizált
halálozási aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban
(2011-2014)

Függelék M4.6. ábra: Emlõ rosszindulatú daganatának standardizált halálozási aránya
10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)
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Függelék M4.5. ábra: A gége, a légcsõ, a hörgõ és a tüdõ rosszindulatú daganatának
standardizált halálozási aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti
bontásban (2011-2014)

Függelék M4.7. ábra: A méhnyak rosszindulatú daganatának standardizált halálozási
aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

Függelék M4.9. ábra: Keringési rendszer betegségeinek standardizált halálozási aránya
10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

312

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

Függelék M4.8. ábra: Mentális és viselkedészavarok standardizált halálozási aránya 10
000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

Függelék M4.10. ábra: Iszkémiás szívbetegség standardizált halálozási aránya 10 000
fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

Függelék M4.12. ábra: A légzõszervrendszer betegségeinek standardizált halálozási
aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)
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Függelék M4.11. ábra: Cerebrovaszkuláris betegségek standardizált halálozási aránya
10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

Függelék M4.13. ábra: Az emésztõszervrendszer betegségeinek standardizált
halálozási aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban
(2011-2014)

Függelék M4.15. ábra: A morbiditás és mortalitás külsõ okainak standardizált halálozási
aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)
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Függelék M4.14. ábra: Krónikus májbetegségek és cirrózis standardizált halálozási
aránya 10 000 fõre idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

Függelék M4.16. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre kiemelt
halálokonként, Bács-Kiskun megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.17. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Baranya megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.19. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.18. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Békés megyében, nem szerinti bontásban (2014)

Függelék M4.20. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Budapesten, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.21. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Csongrád megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.22. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Fejér megyében, nem szerinti bontásban (2014)

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

Függelék M4.23. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Gyõr-Moson-Sopron megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.24. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Hajdú-Bihar megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.25. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Heves megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.26. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.27. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Komárom-Esztergom megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.28. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Nógrád megyében, nem szerinti bontásban (2014)

Függelék M4.29. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Pest megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.31. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.30. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Somogy megyében, nem szerinti bontásban (2014)

Függelék M4.32. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Tolna megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.33. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Vas megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.34. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Veszprém megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Függelék M4.35. ábra: Standardizált halálozási arány 10 000 fõre, kiemelt
halálokonként, Zala megyében, nem szerinti bontásban (2014)
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Csecsemõhalandóság, M5
Összefoglaló

A magyarországi ráta csökkenése tehát az ország társadalmi-gazdasági jellemzõinek
fejlõdését, az egészségügyi ellátás minõségének javulását tükrözi. A csecsemõhalandóság
mértékében tartósan fennáll a nemek közötti különbség, a fiúcsecsemõk leánycsecsemõket
meghaladó halandósága. A csecsemõhalandóság földrajzi különbségei, az anya
iskolai végzettsége és lakóhelyének településtípusa, népességnagysága alapján fennálló
különbségek igazságossági problémákat vetnek fel. A csecsemõhalandóság mértékében
legnagyobb, háromszoros különbség mutatkozik az anya iskolai végzettsége szerint,
a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségûek hátrányára. Nemzetközi összehasonlításban
a javuló tendencia ellenére Magyarország a kedvezõtlenebb csecsemõhalandósági
adatokat mutató országok közé tartozik. A magyar ráta 2014-ben az EU-tagországok
között a hatodik legmagasabb.
M5.1 ábra: Csecsemõhalandóság 1000 élve szülöttre: összesen és nem szerinti
bontásban (2011-2014)
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A csecsemõhalandóság mértéke Magyarországon hosszabb távon erõteljesen csökkenõ
tendenciát mutat (az 1990-es 14,8-ról 2014-re 4,6-ra csökkent 1000 élve szülöttre
számítva). A csecsemõhalandóság rátáját gyakran használják egy ország népessége
egészségének, jólétének érzékeny mérõszámaként, az egészségügyi ellátás minõségének
egyik alapvetõ indikátoraként. A csecsemõhalandóság okai és a népesség egészségét
befolyásoló tényezõk (gazdasági fejlettség, életkörülmények, társadalmi jólét,
megbetegedések alakulása, környezet minõsége stb.) egyértelmû kapcsolatban állnak
(Reidpath, Allotey, 2003).

M5.1. táblázat: Csecsemõhalandóság 1000 élve szülöttre, régió szerinti bontásban
(2014)

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

M5.1. térkép: Csecsemõhalandóság 1000 élve szülöttre megyénként
(fiú csecsemõk, 2014)

M5.2. térkép: Csecsemõhalandóság 1000 élve szülöttre megyénként
(lány csecsemõk, 2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
A csecsemõhalandóság hosszabb távon jelentõs mértékben csökkent Magyarországon.
Míg 1990-ben az értéke 14,8 ezrelék volt, 2000-re 9,2 ezrelékre, 2010-re 5,3 ezrelékre
csökkent. 2011-2014 között a csecsemõhalandóság értéke csökkenõ trendben
ingadozónak tekinthetõ, a 2011-es 4,9 ezrelékrõl 2013-ban 5,1 ezrelékre emelkedett,
majd 2014-re 4,6 ezrelékre csökkent. A fiúcsecsemõk halandósága általában a leányokét
meghaladja, 2014-ben a fiúk halandósága 22 százalékkal, 0,9 ezrelékponttal volt
magasabb a leányokénál. (A vizsgált idõszakban 2012 kivételnek számított, ekkor a
leánycsecsemõk halandósága volt 6 százalékkal nagyobb a fiúkénál.) (M5.1.ábra)
A csecsemõhalandóság területi különbségei 2014-ben számottevõk, a legjobb és
legrosszabb arányszámok között kétszerest meghaladó a differencia. A legalacsonyabb
arányszámok Csongrád és Hajdú-Bihar megyét jellemezték (3,3 ezrelék), ezekben a
megyékben a csecsemõhalandóság 1,3 ezrelékponttal alacsonyabb az országos átlagnál.
Az országos átlaghoz képest 1 és 0,9 ezrelékponttal alacsonyabb mutatószámok
voltak Nógrád megyében és Budapesten. A csecsemõhalandóság mértéke Békés
megyében volt a legmagasabb (7,5 ezrelék), az országos átlagot 2,9 ezrelékponttal
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M5.3. térkép: Csecsemõhalandóság 1000 élve szülöttre megyénként összesen, 2014

meghaladva. Somogy megye arányszáma 2,3 ezrelékponttal, Vas megyéé két
ezrelékponttal volt magasabb az országos átlagnál. Több év adatait figyelembe véve
a legjobb és legrosszabb mutatószámú megyékben nincs egyértelmûen meghatározó
mintázat. A vizsgált idõszakban (2011-2014) Somogy megye arányszáma három
éven keresztül (2012-2014) szerepelt a legrosszabb mutatójú két megye között, BorsodAbaúj-Zemplén megye arányszáma pedig két évben (2011, 2013) volt a legrosszabb.
Hajdú-Bihar, Zala és Csongrád megye a vizsgált négy évbõl egyaránt két évben
szerepelt a két legjobb mutatószámú megye között (M5.1-3. térképek).
További bontások
A csecsemõhalandóság és az anya lakóhelyének településmérete közötti összefüggés
fordított irányú. A legkisebb településeken a legmagasabb az arányszám értéke (2014ben a 999 lakosnál kevesebbet számláló településeken 5,7 ezrelék), míg a legnagyobbak
esetében a legkedvezõbb (a 300 ezernél több lakosú településeken 3,7 ezrelék).
(M5.2. ábra) A településmérettel összefüggõ településtípus szerinti csecsemõhalandóság
értelemszerûen hasonló jellemzõkkel bír.

Ennél is lényegesen nagyobb különbségeket eredményez az anya iskolai végzettsége
szerinti vizsgálat (M5.3. ábra). 2014-ben az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ
anyák és a felsõfokú végzettségû anyák csecsemõinek halandósága között háromszoros
volt a különbség: 7,8, illetve 2,6 haláleset ezer élve szülöttre. Ezek az összefüggések
igazságossági problémákat vetnek fel.
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M5.2. ábra: Csecsemõhalandóság népességnagyság kategória szerint (2014)

A csecsemõhalálozások döntõ többsége (2014-ben 84 százaléka) a perinatális
idõszakban bekövetkezett elváltozások és a veleszületett rendellenességek következménye.
A halálozások fennmaradó részét exogén halálokok okozzák, amelyek külsõ tényezõk
– pl. valamilyen fertõzés – hatására keletkeznek. (KSH, 2011) A legfontosabb okok
megoszlása 2011-2014 között lényegesen nem változott (M5.4. ábra).
M5.4. ábra: A csecsemõhalálozások száma fõbb haláloki csoportok szerint
(2011-2014)
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M5.3. ábra: Csecsemõhalandóság az anya iskolai végzettsége szerint (2014)

2014-ben a csecsemõhalálozások 63,7 százaléka a csecsemõ 0-27 napos korában
következett be, 36,3 százaléka 28-365 napos korban. A csecsemõ súlya szerint a
halálozásban a 2500 gramm alatti csecsemõk voltak többségben (68,4 százalékos
aránnyal) (KSH, 2015).
Kiegészítõ szempontok

A K8 indikátor elemzése alapján elmondható, hogy a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkezõk aránya a községekben élõ nõk körében a legmagasabb Magyarországon.
A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek arányának (K10)
vizsgálatakor figyelemreméltó a községek nagyfokú veszélyeztetettsége. A
csecsemõhalandóság aránya a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségûek körében,
valamint a kis lélekszámú községekben a legmagasabb. A H3 indikátor elemzése
tartalmazza, hogy az országos átlagnál magasabb csecsemõhalandóságú rátákkal
rendelkezõ megyék felében a betöltetlen területi védõnõi állások aránya is magasabb,
mint az országos arány.
Nemzetközi összehasonlítás
Az Eurostat adatbázisa alapján 2014-ben az 1000 élve szülöttre jutó csecsemõhalandóság
EU-tagországokra vonatkozó átlaga 3,7, ugyanezen évben a magyar arányszám 4,5
volt. A magyar adatok javuló tendenciája ellenére még mindig az EU magasabb
csecsemõhalandósággal jellemezhetõ országai között vagyunk, 2014-ben öt országnak
volt a magyar adatnál rosszabb értékû mutatószáma. 2014-ben a kelet-közép-európai
tagországok közül Szlovénia és Csehország mutatószáma a legalacsonyabb (1,8
ezrelék, illetve 2,4 ezrelék), az összes tagország tekintetében pedig Ciprus
csecsemõhalandósága a legalacsonyabb (1,4 ezrelék). Legrosszabb értékek Romániát
(8,4 ezrelék), Bulgáriát (7,6 ezrelék) és Szlovákiát (5,8 ezrelék) jellemezték (M5.5.ábra).
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A kapcsolódó indikátorok között figyelmet érdemel a csecsemõhalandóság szempontjából
kockázati tényezõnek minõsülõ iskolai végzettséget tükrözõ indikátor (K8. A 25–64
éves népesség megoszlása iskolai végzettség szerint), a szegénységet mérõ indikátor
(K10. Szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek aránya), az
életmód egészséget veszélyeztetõ jellemzõi (K4. Naponta cigarettázók aránya a 18
év fölötti lakosságban, K5. Túlzott alkoholfogyasztók aránya a 18 év fölötti lakosságban),
vagy pl. az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés témaspecifikus indikátora (H3.
Betöltetlen védõnõi szolgálatok aránya, területi megoszlása).

M5.5. ábra: Csecsemõhalandóság 1000 élve szülöttre nemzetközi összehasonlításban
(2011-2014)

(Forrás. Eurostat)

A csecsemõhalandóság mértékét az anya életkora is befolyásolhatja. A túl fiatal és a
túl idõs korban szülõ nõknél gyakrabban fordulhat elõ koraszülés, és az idõs korban
gyermeket vállaló anyák esetében genetikai rendellenesség, amelyek a
csecsemõhalandóság súlyos kockázati tényezõi. 2014-ben a 19 év alatti anyák körében
6,4, a 40 év felettiek esetében pedig 6 volt a csecsemõhalandóság mutatószáma. Az
arányszámok a 20-29 éves korban szülõ anyák csecsemõinek halandóságához képest
2,1, illetve 1,7 ezrelékponttal magasabbak (M5.6. ábra).
A szülõnõk átlagéletkora folyamatosan nõ, 2014-ben 30 év volt, amely öt évvel magasabb
az 1990. évinél. Az anyai életkor növekedése a vetélések és a csecsemõhalandóság
növekvõ veszélyét hordozza.
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Befolyásoló tényezõk

M5.6. ábra: Csecsemõhalandóság az anya életkora szerint (2014)
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Figyelemre méltó azonban, hogy a kiugró csecsemõhalandósággal jellemezhetõ anyai
korcsoportok csecsemõhalandóság rátái egyre inkább közelítenek az átlagos értékekhez.
Ha idõsorban vizsgáljuk az anyai korcsoportonként bekövetkezõ csecsemõhalandóságot,
a 40 év fölötti anyák csecsemõinek halandósága csökkent a legnagyobb mértékben
(növekvõ szülésszám és csökkenõ csecsemõhalálozás szám együttes eredményeként).
(M5.7. ábra) További vizsgálatot és hosszabb távú megfigyelést érdemel, hogy ez
mire vezethetõ vissza.
M5.7. ábra: Csecsemõhalandóság az anya életkora szerint (2011-2014)
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Igazságosság
Igazságossági problémákra utal a csecsemõhalandóság mértékében az anya iskolai
végzettsége szerint megmutatkozó jelentõs különbség. 2014-ben az alapfokú végzettségû
anyák csecsemõi körében 7,8 ezrelék volt a csecsemõhalandóság mutatószáma, a
felsõfokú végzettségûeknél az arányszám 2,6 halálozás ezer élve szülöttre, mindez
háromszoros különbséget takar. Ez a különbség a korábbi években is stabilan fennállt,
2011-ben négyszerest meghaladó volt a mértéke. Hasonlóképpen igazságossági
problémára utal a település típusa, ill. a település népességnagysága és a
csecsemõhalandóság mértéke közötti összefüggés: a csecsemõhalandóság nagyobb
aránya figyelhetõ meg a községekben és a kisebb népességû településeken a városokhoz,
nagyobb népességû településekhez viszonyítva. Ez az iskolázottság jellemzõitõl sem
választható el, hiszen a statisztikák a községekben, kisebb településeken az alacsonyabb
iskolai végzettségûek lényegesen magasabb arányát tükrözik (lásd K8). Az alacsony
iskolai végzettség, a kistelepülés, mint lakóhely, alacsonyabb társadalmi-gazdasági
státusszal, rosszabb életkörülményekkel, az egészségtudatosság alacsonyabb szintjével
járhat együtt, ami a csecsemõhalandóság kockázati tényezõjének tekinthetõ.

Magyarországon a csecsemõhaladóság mértéke az elmúlt évtizedekben jelentõsen
csökkent, mértéke 2014-ben 4,6 volt ezer élve szülöttre. A magyar arány nemzetközi
összehasonlításban, az EU-tagországok között még mindig a magasabbak közé, a
legrosszabb ötödbe tartozik. A csecsemõhalandóság a fiúk körében magasabb (ez
élettani és fejlõdési adottságokból fakadó eltérésekkel magyarázható). A nemek közötti
egyenlõtlenségeken kívül földrajzi, településtípus, település népességnagyság szerinti
egyenlõtlenségek is kimutathatók. Az egyenlõtlenség mértéke az anya iskolai végzettsége
szerint a legjelentõsebb, a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezõ anyák csecsemõi
körében a halálozás háromszoros a felsõfokú végzettségû anyák csecsemõinek
életesélyeihez viszonyítva. Ezek az egyenlõtlenségek a befolyásolható kategóriába
tartoznak.
A csecsemõhalandóság okai és a népesség egészségét meghatározó tényezõk egyértelmû
kapcsolata alapján a társadalmi-gazdasági, egészségmagatartást, egészséget
befolyásoló kockázati tényezõk együttes kezelése a csecsemõhalandóság rátáját is
kedvezõen befolyásolja. További kutatási területként javasolt a csecsemõhalálozás
okainak elemzése. Az anya életvezetését, kulturáltságát, az anya és gyermeke számára
nyújtott szociális és egészségügyi ellátás színvonalát a szakirodalom meghatározónak
tartja az exogén halálokok hatásmechanizmusában (Gárdos, Joubert, 2001). Ezért
egy részletes elemzés támpontként szolgálhat az okok mögött megbúvó problémák
azonosításához, a ráta javítását szolgáló konkrét stratégiák megválasztásához.
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Megbeszélés

A csecsemõhalandóság nagymértékû (az átlagot és a 20-39 év közötti korcsoportokat
jellemzõ rátákat lényegesen meghaladó) csökkenése figyelhetõ meg azokban az anyai
korcsoportokban, amelyek kiugróan magas értékekkel rendelkeztek (40 év fölött és 19
év alatt). Ez utóbbi tendencia ok-okozati elemzése is segítheti azon tényezõk feltárását,
amelyek a csecsemõhalandóság javítását a leginkább befolyásolják.

Felhasznált irodalom
1. Csecsemõhalandóság Magyarországon. Statisztikai Tükör. KSH, Budapest
2011;5(70):1-11.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/csecsemohalandosag.pdf
Letöltve: 2016. 09. 26.
2. Gárdos É, Joubert K. A csecsemõhalandóság és az anyai halálozások
alakulása századunkban. In: Történeti demográfiai évkönyv 2001. Budapest,
Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete; 2001. p. 45979.
3. KSH. Demográfiai Évkönyv 2014. KSH, Budapest 2015.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2014.pdf
Letöltve: 2016. 09. 26.

5. Reidpath DD, Allotey P. Infant mortality rate as an indicator of population
health. J Epidemiol Community Health. 2003;57:344-6- doi:10.1136/
jech.57.5.344
6. WHO HFA Database.
http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-healthfor-all-database-hfa-db

334

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

4. OECD.Stat. http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_LVNG
Letöltve: 2016. 09. 26.

335

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

336

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

337

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

Egészségüket jónak vagy nagyon jónak tartó személyek
aránya a 18 év fölötti lakosságban, M6
Összefoglaló
A vélt egészségi állapot mérése lehetõséget ad az egészségproblémák, a betegségterhek
és az egészségügyi ellátási szükségletek becslésére populációs szinten. Bár a vélt
egészség szubjektív mutató, bizonyítékok sora igazolja, hogy az adott egyén
egészségesélyeivel szoros kapcsolatot mutat. (Bond et al., 2006; DeSalvo et al.,
2005) Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) 2014-es adatai alapján a 18 év
fölötti magyar lakosok mintegy 60 százaléka vélte úgy, hogy az egészsége jó vagy
nagyon jó.
A férfiaknál ez az arány kicsit magasabb volt (64,1 százalék), mint a nõknél (57,0
százalék). Közép-Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl régiókban 8-10
százalékponttal magasabb a vizsgált mutató aránya, mint az Észak-Magyarország
régióban.

Az iskolázottság és a vélt egészség között kimutatott összefüggés alapján megállapítható,
hogy az alacsonyabb iskolázottságúak esélye a jó egészségre kisebb, mint a magasabb
iskolai végzettségûeké. A szubjektív egészségi állapot iskolázottság és földrajzi területek
szerinti egyenlõtlen megoszlása a magyar lakosság egészségében megnyilvánuló
igazságtalanságot jelzi.
M6.1. ábra: Az egészségüket jónak vagy nagyon jónak tartó személyek arányának
változása magyarországi lakossági egészségfelmérések alapján a 18 év fölötti teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2000-2014, százalék)
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2000 óta folyamatosan nõ azok aránya, akik jónak vagy nagyon jónak tartják az
egészségi állapotukat. Az életkor elõrehaladásával csökken, míg az iskolai végzettség
emelkedésével nõ az egészségi állapotukat jónak vagy nagyon jónak vélõk aránya.

Elemzés
Általános áttekintés
A vélt egészségi állapot mérése lehetõséget ad az egészségproblémák, az azok
okozta terhek, valamint az egészségügyi ellátási szükségletek becslésére populációs
szinten. (DeSalvo et al., 2005; Bond et al., 2006)
2014-ben a 18 év fölötti magyar lakosok 60,3 százaléka ítélte jónak vagy nagyon
jónak az egészségi állapotát. Nemenkénti bontásban a férfiak kedvezõbben ítélik
meg az egészségi állapotukat (64,1 százalék), mint a nõk (57,0 százalék). A
gazdaságilag fejlettebb régiókban, mint Közép-Magyarország, Közép és NyugatDunántúl, 8-10 százalékponttal magasabb ez az arány, mint a hátrányosabb helyzetû
Észak-Magyarország régióban (M6.1 térkép).
2000 óta folyamatosan emelkedik azok aránya, akik jónak vagy nagyon jónak tartják
az egészségi állapotukat. Nemenként hasonló a trend, azonban a nõk aránya rendre
alacsonyabb a férfiaknál (M6.1. ábra).
További bontások
Az életkor elõrehaladásával, az egészség megromlásával párhuzamosan jelentõsen
csökken azok aránya, akik jónak vagy nagyon jónak tartják az egészségüket (M6.1.
táblázat).
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M6.1. térkép: Az egészségüket jónak vagy nagyon jónak tartó személyek aránya
Magyarországon, régió szerinti bontásban (2014, százalék)

M6.1. táblázat: Azok aránya, akik jónak vagy nagyon jónak tartják az egészségüket,
korcsoport szerint (2014, százalék)

Az iskolázottság emelkedésével párhuzamosan növekszik azok aránya, akiknek jó
vagy nagyon jó a vélt egészségi állapotuk (M6.2. táblázat). A felsõfokú végzettségûeknél
ez az arány kétszer akkora, mint a legfeljebb 8 általánost végzetteknél.
M6.2. táblázat: Azok aránya, akik jónak vagy nagyon jónak tartják az egészségüket,
iskolai végzettség szerint (2014, százalék)

Az ugyancsak a lakosság egészségi állapotát jellemzõ halandósági adatok elemzésének
eredményei (M4) alapján megállapítható, hogy a szubjektív egészségi állapot
összefüggést mutat az objektívnek tekinthetõ halálozással mind a társadalmi, mind a
földrajzi megoszlást tekintve.
Nemzetközi összehasonlítás
A vélt egészség nemzetközi összehasonlítására az európai SILC, illetve annak magyar
megfelelõje a Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel évenkénti
adatgyûjtése kínál lehetõséget. A 16-44 éves korosztályt tekintve a 2014-ben gyûjtött
adatok alapján Magyarország a 14. helyen volt a 28 EU- tagállam között az egészségüket
jónak vagy nagyon jónak tartók arányának csökkenõ érték szerinti rangsorában. A
45-64 éves korosztály adatai alapján Magyarország a 23. helyre került, a 65 fölöttiek
körében pedig a 25. helyet foglalta el.
Befolyásoló tényezõk
Az egészségi állapot megítélése bizonyítottan összefügg az egyén tényleges egészségi
állapotával. A szubjektivitás elemét az egyén saját egészségi állapotának egy normához
való viszonyítása jelenti. Az egyén által vélt norma kulturálisan meghatározott, emiatt
a különbözõ társadalmi csoportok vélt egészsége csak korlátozottan összevethetõ.
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Kiegészítõ szempontok

Az idõsödés természetes velejárójaként az egészség az életciklus vége felé megromlik,
emiatt az életkor a vélt egészség jelentõs befolyásoló tényezõje.
A nemek közötti biológiai különbségek szerepet játszhatnak az objektív egészségi
állapot alakulásában, míg a pszichés eltérések a szubjektív elemet határozhatják
meg.
Az iskolázottság szerepe nem csupán az alacsonyabb egészségmûveltség (egészségértés)
következményeképpen kialakuló kockázati magatartás miatt, hanem az alacsonyabb
társadalmi-gazdasági státusz következtében magasabb szintû egészségkockázatot
jelentõ fizikai és társas környezeti expozíció miatt is jelentõs.
Limitációk
Az önbevalláson alapuló adatok érvényességét befolyásolhatja, hogy a megkérdezettek
egyrészt nem emlékeznek pontosan a múltra vonatkozó kérdéseknél, és emiatt tévesen
adnak meg adatokat (emlékezeti torzítás), másrészt válaszaikat az általuk feltételezett
elvárásokhoz igazíthatják (elvárási torzítás). A különbözõ társadalmi csoportok, nemzetek
közötti kulturális különbségek befolyásolják a megkérdezettek válaszait.

Az iskolázottság és a vélt egészség között kimutatott összefüggés is igazolja, hogy az
alacsonyabb iskolázottságúak esélye a jó egészségre kisebb, mint a magasabb iskolai
végzettségûeké. A szubjektív egészségi állapot egyenlõtlen társadalmi-földrajzi
megoszlása a magyar lakosság egészségében megnyilvánuló igazságtalanságot jelzi.

Megbeszélés
Az utóbbi években folyamatosan javuló vélt egészség hátterében részben az ország
és ezáltal a lakosság javuló gazdasági helyzete, részben pedig az egészségtudatos
életmód fokozatos elterjedése állhat.
A vélt egészség nõknél és férfiaknál eltérõ aránya egyrészt az eltérõ biológiai és
pszichológiai tulajdonságokkal, másrészt a családi-munkahelyi szerep különbözõségével
magyarázható. A társadalmi elvárások miatt a férfiak kevésbé vállalnak fel egészségi
problémákat, míg a gyengébb nemként címkézett nõk körében elfogadottabb, hogy
beszámoljanak az egészségük megromlásáról.
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