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COPD: Chronic obstructive pulmonary disease / krónikus obstruktív tüdõbetegség
CT: komputertomográfia
DALY: Disability-adjusted life years / rokkantsággal korrigált elveszített életévek száma
DOT: Days of treatment / terápiás napok száma
DTPa+IPV+Hib: diphtheria-tetanus-acellular pertussis+inactivated poliovirus+Haemophilus
influenzae type b (Hib) conjugate vaccine / torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae elleni konjugált vakcina
E. coli: Escherichia coli

EACPR: European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation/ Európai
Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Szövetség
ECDPC: European Centre for Disease Prevention and Control/ Európai
Betegségmegelõzési és -ellenõrzési Központ
ECHIM: European Community Health Indicators & Monitoring/ Európai Közösség
Egészségügyi Indikátorok és Monitoring
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Rövidítésjegyzék

EAD: ekvivalens aerodinamikai átmérõ

E. Alap: Egészségbiztosítási Alap
EFI: Egészségfejlesztési Iroda
EFRIR: Epidemiológiai felügyeleti rendszert kiszolgáló informatikai rendszer
EGT: Európai Gazdasági Térség
EH: Esélyhányados
ELEF: Európai lakossági egészségfelmérés
ELÉV: Egészségeséletév-veszteség
ENKK: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
ERTM: Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoport
ESC: European Cardiology Society/ Európai Kardiológiai Társaság
ESzCsM: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
EU: Európai Unió
EUROSTAT: az Európai Unió Statisztikai Hivatala
EU-SILC: EU Statistics on Income and Living Conditions/ az EU jövedelemre és
életkörülményekre vonatkozó statisztikái
GBD: Global Burden of Disease
GDP: Gross domestic product / bruttó hazai termék
GOKI: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
GYES: Gyermekgondozási segély
GYED: Gyermekgondozási díj
GYEMSZI: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

HFA-DB: European health for all database / a WHO Európai Régiójára vonatkozó
egészségügyi adatbázisa
Hib: Haemophilus influenzae b
HKÉF: Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel
HMR: Egészségügyi Humánerõforrás Monitoring Rendszer
KEKKH: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
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Rövidítésjegyzék

HBCs: Homogén betegségcsoport

KJT: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
KMK: Komplex mammográfiás központ
KSH: Központi Statisztikai Hivatal
MDR: Multidrug-resistant / multidrog-rezisztens
MRI: mágneses (mag)rezonancia vizsgálat
MSZÁ: Mammográfiás szûrõállomás
MT: Megbízhatósági tartomány
MACI: Multirezisztens Acinetobacter baumannii
MECO: multirezisztens Escherichia coli
MKLE: Multirezisztens Klebsiella-fajok
NCDs: Noncommunicable diseases / nem fertõzõ betegségek
NEFI: Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
NESZ: Nemzeti egészségügyi számlák
NICE: National Institute for Health and Care Excellence/ az egészségügyi és szociális
ellátásra vonatkozó országos irányelveket kidolgozó intézet az Egyesült Királyságban
NNSR: Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer
NSTEMI: Nem ST-elevációs miokardiális infarktus
OBDK: Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Dokumentációs Központ
ODPHP: Office of Disease Prevention and Health Promotion/ Betegségmegelõzési és
Egészségfejlesztési Hivatal, Egyesült Államok
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development/ Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
OENO: Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása

Rövidítésjegyzék

OEP: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
OKK: Országos Közegészségügyi Központ
OLEF: Országos lakossági egészségfelmérés
OMSZ: Országos Mentõszolgálat
OSAP: Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
OTH: Országos Tisztifõorvosi Hivatal
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OVSZ: Országos Vérellátó Szolgálat
PCI: Perkután koronáriaintervenció
PM10: Particulate matter / kisméretû részecske; 10 µg/m3
PPP: Purchasing power parity / vásárlóerõ-paritás
RTP: Rezidenstámogatási program
STEMI: ST-elevációval járó miokardiális infarktus
TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program
TBC: Tuberkolózis
TEK: Területi ellátási kötelezettség
TSK: Tbc Surveillance Központ
TVK: Teljesítményvolumen-korlát
WHO: World Health Organisation / Egészségügyi Világszervezet
WHO PATH: WHO Performance assessment tool for quality improvement in hospitals/
a WHO teljesítményértékelési eszköze a kórházak minõségfejlesztésére

Rövidítésjegyzék

XDR: Extensively drug-resistant / kiterjedten gyógyszer-rezisztens
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Indikátorlista
Az egészségi állapot egészségügyön kívüli befolyásoló tényezõi
K1

Túlsúlyosak vagy elhízottak aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban

K2

A WHO ajánlásnak megfelelõ testmozgást végzõk aránya a 18 éves és idõsebb
lakosságban

K3

Naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya a 18 éves és idõsebb
lakosságban

K4

Naponta cigarettázók aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban

K5

Túlzott alkoholfogyasztók aránya a 18 éves és idõsebb lakosságban

K6

Jó minõségû vezetékes vízzel ellátott lakosok aránya

K7

A szállópor-részecskék (aeroszolok, PM10) éves átlagos koncentrációja

K8

A 25–64 év közötti népesség megoszlása iskolai végzettség szerint

K9

Háztartások egy fõre jutó éves átlagos jövedelme

K10

Szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek aránya

M1

Születéskor és 65 éves korban várható élettartam

M2

Születéskor és 65 éves korban egészségesen várható élettartam

M3

Egészségeséletév-veszteségek (ELÉV) kiemelt betegségcsoportokra

M4

Halandóság kiemelt haláloki csoportonként

M5

Csecsemõhalandóság

M6

Egészségüket jónak vagy nagyon jónak tartó személyek aránya a 18 év fölötti

Indikátorlista

Demográfiai, mortalitási és morbiditási adatok

lakosságban
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Struktúra, elérés
Prevenció
P1

Kétéves szûrési ciklus során szervezett emlõszûrésre meghívottak közül a
megjelentek aránya és az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás
vizsgálaton részt vettek aránya

P2

Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos
gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya

P3

Megelõzhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma
Gyógyító ellátások hozzáférhetõsége

Gy1

Az alapellátás kapacitása (háziorvosi szolgálatok)

Gy2

1 000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban

Gy3

10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma

Gy4

10 000 lakosra jutó osztályos esetszám

Gy5

A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó természetbeni kiadásai

Gy6

10 000 lakosra jutó engedélyezett fekvõbeteg-szakellátási ágyszám

Gy7

10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám járóbeteg-szakellátásban

Gy8

Képalkotó diagnosztikai eszközök 10 000 lakosra jutó, heti engedélyezett
óraszáma (CT/MRI)

Gy9

Várólisták átlagos tényleges hossza a közfinanszírozott ellátásban

Gy10 A gyógyszerfogyasztás terápiás napokban mért forgalmának alakulása
Gy11 Hajléktalanok hozzáférése az egészségügyi ellátáshoz
Gy12 Kielégítetlen orvosi ellátási szükséglet
Elérési idõk
Saját területi ellátási kötelezettségen belül ellátott aktív fekvõbeteg-esetek aránya

E2

A háziorvos nélküli településeken a háziorvost 10 perc alatt elérõk aránya

E3

A lakosság azon részének aránya, amelynek 30 percnél többet kell autóznia a
legközelebbi sürgõsségi betegellátó (SBO) osztályig

E4

15 percen belüli kiérkezés aránya a mentõknél

Indikátorlista

E1
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Egészségügyi ágazati humánerõforrás kapacitás
H1

Érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ egészségügyi dolgozók
létszáma alapnyilvántartási típusok szerint

H2

Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk teljes munkaidõs
foglalkoztatottjainak egy fõre jutó havi átlagos bruttó keresete foglalkoztatási
csoportonként

H3

Betöltetlen védõnõi körzetek aránya, területi megoszlása

H4

Egészségügyi dolgozók életkor szerinti megoszlása alapnyilvántartási típusok
szerint

Pénzügyi védelem
V1

A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló jövedelem
arányában

V2

Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya

V3

Gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok

V4

Egy táppénzes napra jutó táppénz összege

Minõség, ellátásbiztonság
Az ellátási folyamatok megfelelõsége
Q1

18 év feletti diabéteszes betegek háziorvosi gondozására vonatkozó kompozit
indikátor

Q2

Császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél

Q3

30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya

Q4

Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések elõfordulása

A1

Elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma

A2

Rákbetegek ötéves túlélési aránya

A3

Csípõtáji töréseket követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány

A4

Iszkémiás stroke-ot követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány

Indikátorlista

Az aktív ellátást követõ halálozás

Betegközpontúság
B1

Betegjogi megkeresések száma

B2

Az egészségügyi ellátással elégedettek aránya
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Hatékonyság és fenntarthatóság
Fenntarthatóság
F1

Eltartottsági ráta

F2

Egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje

F3

Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása

F4

Gyógyszerár-támogatási kiadások

F5

Az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulása

F6

Az egészségügyi forrásteremtés szerkezete

F7

Fekvõbeteg lejárt tartozás alakulása
Erõforrás-gazdálkodás

G1

Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges egynapos
ellátásának aránya

G2

Laparoszkópos epemûtétek aránya

G3

Egy finanszírozási egységre jutó finanszírozási összeg (Ft/súlyszám, Ft/pont)

G4

Ágykihasználtság

G5

Egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma

G6

Egy osztályos esetre jutó súlyszám

G7

Egy rendelési órára jutó eset a járóbeteg-szakellátásban

G8

Elkerülhetõ kórházi felvétel

Fókuszterületek
Szívinfarktus-ellátás
I1

AMI-t követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány

I2

Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ szívinfarktus
esetén

T1

Tizenkét hónapon belüli gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek körében

T2

MDR és XDR esetek együttes aránya a mikrobakteriológiailag igazolt tbcfertõzöttek között

T3

Tbc- incidencia 100 000 lakosra

T4

Tbc miatti halálozási ráta 100 000 lakosra

T5

A gyermekek körében diagnosztizált tbc-esetek aránya

Indikátorlista

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

A teljesítményértékelés legfontosabb eredményei

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

1

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

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

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

!

Bár a magyar lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat, továbbra
is elmarad az Európai Unió legtöbb tagállamának szintjétõl, a kevésbé tehetõs
háztartásoknak pedig gyakran jelentõs anyagi terhet okoz az egészségügyi

Vezetõi összefoglaló

ellátáshoz való hozzáférés. Az ellátórendszer mûködésében mind a hozzáférés,
mind a minõség, mind pedig a hatékonyság területén találhatók olyan
problémák, amelyek megoldásával a fenti eredmények számottevõ mértékben
javíthatók. Az egészségi állapotra alapvetõ befolyást gyakorolnak az
ellátórendszeren kívül esõ tényezõk is, melyek közül számos területen szintén
fejlõdésre van lehetõség. Ezek közül több – pl. az egészségmagatartás –
népegészségügyi beavatkozásokkal befolyásolható.
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1. Milyen a lakosság egészségi állapota, illetve milyenek a mortalitási
mutatói? Mekkora az ellátórendszer megfelelõ mûködése esetén
elkerülhetõ, illetve a tágan értelmezett népegészségügyi beavatkozásokkal
megelõzhetõ halálozások aránya?

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

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

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

4. ábra: Gyermekek átoltottsági aránya
(2015)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fókuszterületeken azonosított, további vizsgálatra érdemes területek:
Szívinfarktus - A rehabilitáció alacsony elérhetõsége és a betegek szemében meglévõ
vonzereje
Tbc - A Tbc-vel diagnosztizált betegek esetében az adekvát terápia meghatározása
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Rendszerelemekkel, tényezõkkel, jelenségekkel kapcsolatos problémák:
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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.
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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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Népegészségügy

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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Pénzügyi védelem

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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Betegközpontúság

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 császármetszés 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.

Összefoglaló

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.

76

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.
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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.
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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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Az egészségügy irányításának szervezeti struktúrája
Az egészségügy irányításának 2013-2015 közötti változásai a közigazgatási reform
keretében értelmezhetõk. 2011-2014 között a közigazgatási rendszer átalakításának
alapját a 2011-ben publikált Magyary Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési Program adta.
2015-tõl a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020”
tartalmazza a további fejlesztési elképzeléseket. A reformok célja az állami mûködés
hatékonyságának emelése, a közigazgatás szervezett, következetes és átlátható intézményi
struktúrában történõ megvalósítása.

-

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), amely a
GYEMSZI Gyógyszerészeti Intézet Fõigazgatósága, Eszközminõsítõ és
Kórháztechnikai Igazgatósága, Technológiaértékelõ Fõosztálya által ellátott feladatok
tekintetében a GYEMSZI, az ÁNTSZ meghatározott feladatai tekintetében az ÁNTSZ
valamint az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet jogutódja,

-

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), amely a GYEMSZI Emberi
Erõforrások Fõigazgatóságát és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalt integrálta,

-

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), a GYEMSZI utódszervezete, amelynek
fõ profilja az intézményfenntartás.
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A vizsgált idõszak (2013-2015) változásait megelõzte a kormányhivatalok, s 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. 2011-ben több intézet összeolvadásával és
a feladatkörök átrendezõdésével megalakult a GYEMSZI. 2012. január 1-tõl az
egészségügy tulajdonviszonyainak átalakulása a GYEMSZI számára is meghatározó,
új feladatokat hozott. Ettõl az idõponttól állami feladat a fekvõbeteg- és járóbetegszakellátás biztosítása. 2012 januárjától a megyei és fõvárosi önkormányzat tulajdonában
lévõ kórházak és a kórházakhoz integrált járóbeteg-szakrendelõk, 2012 májusától
pedig a települési önkormányzatok tulajdonában lévõ kórházak kerültek állami
tulajdonba. Az önkormányzatok tulajdonában az önálló járóbeteg-szakellátó rendelõk
maradtak. 2012-tõl az állami tulajdonba került egészségügyi szolgáltatók (kórházak
és a kórházakhoz integrált járóbeteg-szakrendelõk) fenntartói feladatait a GYEMSZI
látta el. A GYEMSZI emellett alakulástól fogva számos más területen is irányító illetve
hatósági szereppel rendelkezett: pl. minõségfejlesztés, gyógyszerfelügyelet, egészségügyi
szakképzés stb. A GYEMSZI 2011-ben kialakított struktúráját 2015-ben átalakították,
amely feladatainak, profiljának szûkítését jelentette. Egyes feladatok (fõigazgatóságok)
önállóvá váltak és más intézetekkel kerültek összevonásra. Az átalakulás után létrejött
intézetek a következõk:

A GYEMSZI kórházi ellátással kapcsolatos feladatai is változtak, a minõségügyi
szakfõorvosi rendszer mûködtetése az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi
és Dokumentációs Központhoz került (OBDK), az intézményi és ellátásszervezési
feladatokat pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) vette át.
2015. március 1-tõl az ÁNTSZ intézetek szervezete is változott. Az átalakítások a
háttérintézeti struktúra egyszerûsítését célozták.
Az új struktúrában az ÁNTSZ – OTH alá négy országos intézet tartozik:
-

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI),

-

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI), amely az Országos Alapellátási Intézet,
az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Országos Gyermekegészségügyi
Intézet (OGYEI) integrálta,

-

Országos Epidemiológiai Központ (OEK)

-

Országos Közegészségügyi Központ (OKK). Az OKK integrálta az Országos
„Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetet, az
Országos Kémiai Biztonsági Intézetet és az Országos Környezetegészségügyi
Intézetet.

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-i határidõvel.

Mivel az életmód jelentõs szerepet játszik a mortalitás és a morbiditás alakulásában,
kiemelt figyelmet érdemel, hogy az elmúlt években számos jogszabályi változás is
segítette az egészségesebb életmódot. 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 megadóztatott termékek közé tartoznak az üdítõitalok, energiaitalok, elõre
csomagolt cukrozott készítmények, sós snack-ek, ételízesítõk, ízesített sörök, alkoholos
frissítõk, gyümölcsízek, ha cukor-, só vagy koffeintartalmuk elér egy bizonyos szintet.
A táplálkozás egészségesebbé tételét célozza az a 2014 februárjában életbe lépett
új egészségügyi szabályozás (71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet az élelmiszerekben
lévõ transz-zsírsavak megengedhetõ legnagyobb mennyiségérõl, a transz-zsírsav tartalmú
élelmiszerek forgalmazásának feltételeirõl és hatósági ellenõrzésérõl, valamint a lakosság
transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról), amely az
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élelmiszerek által tartalmazott transzzsírok mennyiségének visszaszorítására irányul.
2014 februárjától tiltó rendelkezés van érvényben az olyan élelmiszerek forgalmazására,
melyek összes zsírtartalmának 100 grammjában a transzzsírok mennyisége meghaladja
a 2 grammot. A szabályozás 12 hónapos türelmi idõt engedélyezett azokra az elõre
csomagolt élelmiszerekre, melyeket a rendelkezés elõtt készítettek. A szabályozás az
olyan olajokra, zsírokra és zsíremulziókra vonatkozik, amelyeket vagy önálló fogyasztásra,
vagy élelmiszer összetevõjeként állítottak elõ. Nem vonatkozik az állati zsírok által
természetes állapotukban tartalmazott transzzsírokra. A rendelkezés meghozatalát
az a felismerés indokolta, hogy a transzzsírok bizonyított veszélyt jelentenek az
egészségre, és különösen a kardiovaszkuláris rendszerre. Az Európai Unióban
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. A kiterjesztett
szabályozás dohányfüstmentessé tette a nyilvános helyeket, vendéglõket, bárokat és
a munkahelyeket. Tiltás van érvényben a buszmegállók, a gyalogosok által igénybe
vett aluljárók, a játszóterek, az iskolák, a gyermekjóléti intézmények és az egészségügyi
szolgáltató intézmények (beleértve az intézmények udvarait is) területén is. 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 a közétkeztetés reformjával folytatódott.
A 2014-ben megjelent, 2015 szeptemberétõl hatályos 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elõírásokról meghatározza a
különbözõ közétkeztetési típusoknál naponta biztosítandó élelmiszercsoportokat (pl.
zöldség- és gabonafélék arányát). Kijelöli a legfeljebb megengedhetõ cukor-, zsír- és
sóbevitelt. Meghatározza azon összetevõk listáját, melyek közétkeztetésben való
felhasználása tilos, köztük a sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát, a 18 év alatti
korcsoport számára a koffeintartalmú italt (tea, illetve kakaó kivételével), szénsavas
vagy cukrozott üdítõt.

2012-ben a TÁMOP-6.1.2/11/3 és TÁMOP – 6.1.2/LHH/11/B „Egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben”
címû pályázatok keretében kialakított 61 Egészségfejlesztési Iroda (EFI) mûködésével
több járásban életmódváltást támogató programok (pl.: betegklubok, egészséges
táplálkozást és testmozgást ösztönzõ közösségi programok) kialakítására került sor.
(TÁMOP-6.1.2/11/3, 2012) (A két pályázatnak összesen 61 nyertese volt, akik 7,28
mrd Ft összegû támogatásban részesültek.) Az EFI-k fõ feladata az egészségfejlesztés
terén a közösségi szakmai hálózatok kiépítése, gondozása, személyes és lakossági
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Több olyan uniós forrásból finanszírozott program indult, amely célja az életmódváltás
támogatása, az átszûrtségi arány, illetve a népegészségügyi célú programok
hatékonyságának javítása.

irányú egészségmegõrzõ tevékenységek szervezése (testmozgás, energiaegyensúly,
dohányzás visszaszorítása, helyi szûrésre való mozgósítás). (Koós, 2013) A 2015 és
2016. évi központi költségvetésrõl szóló törvény nevesített egy, a „nem központi
finanszírozású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” megnevezésû fejezetet, ami
ezekre az évekre biztosította/biztosítja az EFI-k mûködését.
2013 és 2015 között zajlott a TÁMOP 6.1.2. projekthez kapcsolódóan a TÁMOP6.1.2. A-14/1-2014-0001 projekt (komplex intézményi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolában,
többcélú intézményekben valamint szabadidõs közösségi mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplõk
bevonásával). A projekt célja, hogy az egészségükkel törõdõ gyerekek nevelkedjenek,
így egészségesebb, hosszabban munkaképes felnõttekké váljanak.
2013-tól a védõnõi méhnyakszûrés és a vastagbélszûrés kiterjesztésének támogatására
a TÁMOP-6.1.3A-13/1-2013-0001 nyújtott pályázati forrást (1 mrd Ft), amely 2015ben zárult. A projekt célja, hogy a védõnõket képessé tegye arra, hogy alkalmasak
legyenek önállóan méhnyakszûrést végezni, bekapcsolódva ezzel a szervezett
méhnyakszûrés folyamatába. A pályázat megvalósítója az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal volt. A pályázatnak köszönhetõen 2015 júniusától 736 védõnõ végez
méhnyakszûrést a körzetében. (ÁNTSZ Hírlevél)
2013-ban indult az OTH saját szûrõvizsgálati keretének terhére Gyõr-Moson-Sopron,
Heves és Nógrád megyékben egy vastagbélszûrési modellprogram, amely alapja a
székletvérvizsgálat volt. A program az 50-70 év közötti nõket és férfiakat érintette.
2015-ben pedig a TÁMOP 6.1.3/A projekt keretében indult Csongrád megyében egy
másik, kétéves modellkísérlet. Az uniós forrás a székletvérvizsgálat elvégzésére szolgál
fedezetül, az OEP finanszírozza a megyében fellelhetõ hat endoscopos laboratórium
költségeit. A kiszûrt betegek szakellátásának finanszírozása az intézményi TVK kereten
felül finanszírozható a miniszteri keret terhére. (EMMI Ügyfélszolgálati Portál) Az
országos, szervezett szûrés az 50–70 közötti korosztály számára a tervek szerint
2017. II. felében indul majd. (Elitmed, 2015)

2014-ben a prevenciót támogató kiterjedt védõoltási programot érintõen a kötelezõ
oltások közé (BCG, DTPa, IPV, Hib, MMR, HepatitisB) bekerült a PCV oltás1. A humán

BCG =Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag; DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag; IPV = inaktivált poliovírus vakcina; Hib = Haemophilus influenzae
b elleni oltóanyag; MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina; PCV13 = 13-valens konjugált pneumococcus vakcina
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A 2013-ban meghirdetett TÁMOP-6.1.1/12/1 program célja a népegészségügyi
intézményrendszer hatékonyságának javítása, a különbözõ színtereken (iskolák,
munkahelyek, települések, stb.) folyó egészségfejlesztési tevékenységet támogató szakmai
hálózat létrehozása volt. A megvalósításra 1 mrd Ft állt rendelkezésre.

papillomavírus (HPV) elleni önkéntes védõoltást 2014 õszétõl minden évben, az általános
iskola VII. osztályát végzõ, 12. életévüket betöltött lányok térítésmentesen kaphatják
meg. (OEK, EPINFO, 2015)
2014-ben két jelentõs egészségfelmérés zajlott Magyarországon. Az Európai Lakossági
Egészségfelmérést a KSH 2014. szeptember 15. és december 15. között bonyolította
le. A vizsgálat 532 településen, 9431 fõ megkérdezésével zajlott. Az Európai Unió
valamennyi tagállamában kötelezõen bevezetett kérdõív segítségével végzett felmérés
a lakosság egészségi állapotáról, az egészséget befolyásoló tényezõkrõl, az
egészségügyi ellátórendszer igénybevételérõl és az ezzel kapcsolatos elégedettségrõl
nyújt információkat. (ELEF2014) Az ELEF2014 válaszadóinak egy kisebb csoportján
(857 fõ) az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos
Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (OTÁP2014) végzett. A vizsgálat célja
a felnõttek táplálkozási szokásainak, tápanyagbevitelének, fizikai aktivitásának felmérése,
a túlsúly és elhízás, valamint a hasi elhízás gyakoriságának mérõeszközökkel történõ
meghatározása volt. Az OTÁP2014 a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közremûködésével valósult meg.
(OTÁP2014)

Alapellátás
Az alapellátásról a területi önkormányzatnak kell gondoskodnia. (2015. évi CXXIII.
törvény az egészségügyi alapellátásról).

2013 októberében és 2014 februárjában a kormány az alapellátás finanszírozására
16 milliárd forint többletforrást biztosított. 2013 õszén a háziorvosok, az alapellátási
ügyeletek, a fogászati ellátás, a védõnõi és iskola-egészségügyi szolgálatok havi
finanszírozási összegét emelték, év elejéig visszamenõ hatállyal. A háziorvosok havi
finanszírozása átlagosan 45 ezer forinttal (kb. 4,5 százalékkal) nõtt. 2014-ben a
háziorvosok számára a szakdolgozók alkalmazásának támogatása érdekében bevezették
a szakdolgozói kiegészítõ díjat, további szakdolgozók és a háziorvosi szakvizsgához
szükséges szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelölt, illetve szakorvos alkalmazását
pedig a degressziós ponthatárok emelésével segítették. Nõtt a minõségi indikátorok
utáni és a háziorvosi ügyeleti ellátás díjazásának mértéke. Összességében a háziorvosi
praxisok díjazása havi 70-80 ezer forinttal emelkedett (az egy háziorvosi szolgálatra
jutó finanszírozás kb. 7-8 százaléka). 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
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Az alapellátásban a lakosságközeli, integrált szolgáltatásnyújtás, a háziorvosok kapuõri
szerepének növelése, preventív szolgáltatásaiknak fejlesztése, a háziorvosok által
nyújtott definitív ellátások arányának növelése jelennek meg célként. (EMMI, Egészséges
Magyarország 2014-2020)

alapellátó szolgáltatója számára, és szolgáltatónként átlagosan havi 30 ezer forinttal
emelkedett a területi védõnõi szolgálatban dolgozók finanszírozása (OEP közlemény,
2014).
A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet változása 2015 februárjától módosította a körzet
lakosságszáma és a rendelõ adottságai alapján a háziorvosi 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 ]

A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok által végzett minõségi és hatékony
tevékenységek ösztönzése érdekében 2011-ben vezették be az országosan egységes
indikátorrendszer szerinti díjazást. Az indikátorrendszer alapján kifizetett díjazás
mértéke 400 millió Ft havonta. (OEP) Az indikátorrendszer 2014 áprilisától a felnõtt
és vegyes körzetek esetében a gondozásban részesült krónikus obstruktív tüdõbetegek
(COPD) arányának vizsgálatával egészült ki. (11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a
háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól (3. §), módosította a 24/2014 (IV.4.) MMI rendelet)
A felnõtt praxisok indikátorrendszere jelenleg 16 indikátorból, a gyermekpraxisoké
nyolc indikátorból áll.
Az alapellátás megerõsítése érdekében tett lépés a 2015. augusztus 1-jével hatályba
lépett 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról. A jogszabály
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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, amely lehetõvé teszi a fiatal orvosok számára, hogy kedvezõ
hitelfeltételek mellett vásároljanak praxisokat. Folytatódtak a praxisjog megvásárlásához
vissza nem térítendõ támogatást nyújtó, valamint a tartósan üres praxisok betöltését
támogató pályázatok. 2015-ben a praxisjog pályázat esetében az állam összesen
250 millió Ft keretbõl (praxisonként maximum 4 millió Ft-tal) támogatta azokat a
háziorvosokat, akik praxisjogot szeretnének vásárolni. A pályázat célja volt, hogy a
praxisjoggal nem rendelkezõ háziorvosok részére támogatást nyújtson a háziorvosi
életpályán való elinduláshoz. A tartósan (legalább egy éve) betöltetlen háziorvosi
praxisok számának csökkenését egy másik pályázat támogatta. Utóbbi célra 2015ben 500 millió Ft támogatás állt rendelkezésre. A két pályázat keretében 2015-ben
471,6 millió forint támogatással 64 pályázóval kötöttek szerzõdést (39 pályázóval
praxisvásárlás, 25 pályázóval tartósan betöltetlen praxis betöltésére). (OEP tájékoztató,
2016) Mindkét pályázat esetében a támogatásban részesülõ orvosok vállalják, hogy
legalább 4 évet a praxisban dolgoznak. (OEP pályázati felhívás, 2015)

hangsúlyozza, hogy az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvetõ
fontosságú része. Ebbõl adódóan az alapellátás szereplõinek meghatározó feladata
van a betegségek megelõzésében, felismerésében és gyógyításában, ezért szükséges
az itt dolgozók életpályájának kidolgozása, a praxisok értékének növelése. Leszögezi,
hogy praxisközösség, illetve a csoportpraxis elsõsorban az egészségügyi alapellátáshoz
tartozó megelõzõ ellátások hatékonyabbá tétele/ nyújtása érdekében jöhet létre. A
törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek késõbb jelennek meg.
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.

Svájci-Magyar Együttmûködés Alapellátás-fejlesztési modellprogram

A program félidei értékelése 2015 áprilisában volt, amely alapjául a projekten belüli
adatszolgáltatások, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelentési
rendszerébõl gyûjtött adatok szolgáltak. Mindezeken felül a praxisközösségi mûködés
számos aspektusát érintõ, a praxisközösségi dolgozók által kitöltött online kérdõívek
eredményeit, valamint a négy praxisközösség 64 dolgozójával készített félig strukturált
interjúk tapasztalatait is feldolgozták. A félidei értékelés kimutatta, hogy a lakossággal

Praxisközösség alatt a háziorvosok, házi gyermekorvosok és az orvosi tevékenységet kiegészítõ további
egészségügyi szakemberek (dietetikus, gyógytornász, egészségpszichológus, védõnõ, népegészségügyi
szakember) csoportját értjük, akik közösen dolgoznak a modellprogram céljainak megvalósulása érdekében.
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A Svájci-Magyar Együttmûködési Program 2012-2016 között zajló népegészségügyi
fókuszú alapellátás-fejlesztési modellprogramjának keretében praxisközösségek kerültek
kialakításra, amelyek célja a krónikus betegségek komplex kezelése, különféle
egészségfejlesztési szolgáltatások biztosítása, az orvosok és szakdolgozók
együttmûködésének erõsítése, valamint a lakosság bevonása - különös tekintettel a
roma populációra. A kezdeményezés két fõ elv mentén indult: további népegészségügyi
és egészségfejlesztési kompetenciákkal felruházni a helyi alapellátási rendszert, másrészt
átformálni az önállóan dolgozó alapellátók mûködési módját. A program az északmagyarországi és az észak-alföldi régió 16 hátrányos helyzetû településén mûködik,
ahol összesen 24 háziorvosi praxis állt össze négy praxisközösséggé.2 A hátrányos
helyzetû populáció könnyebb elérése érdekében a helyi közösségekbõl praxisonként
két fõ részmunkaidõben foglalkoztatott segéd-egészségõr került bevonásra, hogy segítsék
a helyi lakosokat – elsõsorban a romákat - abban, hogy az egészségügyi ellátást és
az új szolgáltatásokat igénybe tudják venni.

és az ágazat szereplõivel való kommunikáció nem megfelelõ szintû, a praxisközösségekben
nagyon eltérõ módon mûködnek az egyes szakemberek, a kapacitásuk kihasználtságában
és a mûködési hatékonyságban is nagyok az eltérések. A 2013. és 2014. év elsõ félévi
adatokat összehasonlítva a kontroll praxisokkal azt láthatjuk, hogy valamennyi
praxisközösség esetében nõtt a definitív ellátás aránya és az orvos-beteg találkozások
száma. A program második szakaszában szükséges a szakemberek által nyújtott
többletszolgáltatások mögött rejlõ különbözõségek értelmezése, a tevékenységek
standardizálása, a krónikus betegek számára új szolgáltatások indítása, illetve a
praxisközösségek mûködésének jogi és szervezeti formájának kialakítása, valamint
különbözõ finanszírozási ösztönzõk tesztelése. (Félidei értékelés, 2015)

TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése
az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttmûködés kialakítása

A két innovatív projekt mellett fontos megemlíteni a TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkori
(0-7 év) kiemelt projektet, amely a 0-7 éves korosztály optimális fejlõdését támogatja
a gyermekek rendszeres és korszerû szûrõvizsgálatain, a fejlõdésben veszélyeztetett
gyermekek korai felismerésén keresztül. A projekt középpontjában a védõnõk és a
gyermekeket ellátó háziorvosok, valamint a szülõk álltak. Célként tûzték ki, hogy az
alapellátásban résztvevõk legalább 70 százaléka részt vegyen az új, korszerû tananyagon
alapuló képzésben.
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Az intézményirányításra, mûködésre és egészségszervezésre koncentráló, 9,5 mrd
Ft-ból gazdálkodó TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 (Szervezeti hatékonyság fejlesztése
az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttmûködés kialakítása) projekt
egészségszervezési ága a háziorvosok aktivitására és a közösségi erõforrásokra
építve lakossági szükségleteken alapuló szolgáltatási háló kidolgozását célozta. A
projekt egyik fõ eleme egy közösségi egészségszervezési modell felállítása, amely a
jelenlegi struktúra rugalmasabb, proaktív, a helyi szükségleteket és célokat akciókra
fordítani képes páciens-központú rendszerré alakítását jelenti. Az átalakítást az
alapellátástól felfelé haladva tervezi, középpontba állítva a lakosság egészségélményét,
egyéni felelõsségét, teret adva az interszektorális együttmûködéseknek és a helyi
kezdeményezéseknek is. A rendszer a közösségi egészségterveken és az
egészségszervezési irányelveken alapul, és megpróbálja kialakítani a kompetenciákon
alapuló feladatdelegálás, kapacitástervezés rendszerét. A közösségi egészségszervezési
modell központi eleme az alapellátás, így a praxisok (háziorvos és a különbözõ
szakemberek (pl.: ápoló, dietetikus) a megelõzésben és a felismert betegségek
gondozásában nagy szerepet játszanak. Ebbõl adódóan a praxisban dolgozók
feladatmegosztása, új szereplõk, kompetenciák meghatározása, az alapellátás
szolgáltatásainak összehangolása és szervezése a projekt kulcseleme. Mivel a pályázat
teszt szakasza még folyamatban van, így késõbb kerül sor az eredmények értékelésére
és az ajánlások megfogalmazására.

Szakellátás
2012 elõtt a szakellátás a megyék, a helyhatóságok és a központi kormányzat együttes
felelõssége volt.
Az egészségügyi rendszer utóbbi években végbemenõ legfontosabb változásai a
fekvõbeteg-ellátók helyi és megyei önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülése,
az ehhez kapcsolódó koordinációs, fejlesztési feladatok, az ellátási struktúra
megváltoztatása, és az orvosok és szakdolgozók bérfejlesztése voltak. 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, májustól kezdõdõen pedig
a települési önkormányzatok tulajdonában lévõ kórházak állami átvétele történt meg.
Az intézmények átvételét a GYEMSZI végezte. Az országos vagy országos hatáskörû
intézmények (amelyek többnyire egy-egy szakmában nyújtanak harmadlagos szintû
ellátást) szintén a GYEMSZI, ma ÁEEK felügyelete alá tartoznak, amely a fenntartói
és vagyonkezelõi feladatokat koordinálja. 2015-ben az ÁEEK fenntartása alatt 111
egészségügyi intézmény állt. (ÁEEK honlap)
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1. ábra Az ÁEEK fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények

(Forrás: http://aeek.hu/intezmenyfenntartas)
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A kórházak állami tulajdonba vételével a járóbeteg-szakellátás kapacitásának nagy
része is központilag mûködtetett, állami tulajdonban levõ intézményekben áll
rendelkezésre: a kórházak járóbetegosztályain vagy a kórházakhoz integrált járóbetegintézményekben. A kórházaktól függetlenül mûködõ autonóm szakrendelõk többnyire
a helyhatóságok tulajdonában maradtak.
Az egészségügyi szakellátás nagyobbik része felügyeletének, tulajdonformájának
centralizálása az ellátórendszer szerkezeti aránytalanságainak könnyebb korrekcióját,
az egészségügyi ellátásnak a hatékonyság és az igazságosság szempontjait figyelembe
vevõ, valós szükségletek szerinti fejlesztésének támogatását kívánja elérni. A gazdálkodási
hatékonyságot célzó intézkedések közé tartozik például a fekvõbeteg-ellátó intézmények
részére történõ gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertõtlenítõszer-beszerzések országos
központosított rendszere; a gáz és áram, telekommunikáció területén indult központosított
közbeszerzések.
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. Az átalakítást 2012. július 1-i hatállyal az intézmények területi ellátási
kötelezettségeinek változása is kísérte, illetve a korábban történeti forgalmi adatok
alapján kiosztott TVK fokozatosan a feladatokhoz igazodva kerül megállapításra.
2012. december 31. és 2015. december 31. között a kórházi ágyszám lényegében
nem változott (2012: 69 489 összes ágyszám, ebbõl 42 249 aktív, 27 240 krónikus,
2015: 69 557 összes ágyszám, ebbõl 42 245 aktív, 27 312 krónikus) (OEP kimutatás,
2015).

2012. május 31-én jelent meg „Az emberi erõforrások minisztere 1/2012. (V. 31.)
EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi
szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról”. A
minimumfeltételekrõl szóló rendelet módosításai 2013-tól is folyamatosak, 2. számú
mellékletét, amely az egészségügyi tevékenységek végzéséhez szükséges
minimumfeltételek tételes felsorolását tartalmazza 2013-ban a 73/2013. (XII. 2.)
EMMI rendelet módosította, majd 2014-2015-ben további hét rendeletben meghatározott
módosítás érintette. A fekvõbeteg-szakellátórendszer szakmai (tárgyi, személyi) mûködési
feltételei alakulásáról az OTH 2015 tavaszán indított felmérést. A felmérés eredményeinek
ismertetése 2015. novemberében történt a magyar Egészségügyi Menedzser Klub
ülésén. (MEM Klub beszámoló, 2015) A minimumfeltételeket a kórházak többsége
nem tudja teljesíteni (Medicalonline, 2016), újrafogalmazásuk, más szempontú
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megközelítésben (kompetenciához és tevékenységhez kötött lincencrendszer) történõ
kialakításuk a 2015-ben hivatalát elfoglaló Ónodi-Szûcs Zoltán egészségügyért felelõs
államtitkár prioritásai között szerepel. (Portfolio, 2015)

Ellátásszervezés
Budapest és Pest megye területén 2014. július 1-jétõl az Országos Mentõszolgálat
feladata a sürgõsségi ügyeleti rend megszervezése és felügyelete, továbbá a betegszállítás
koordinálása is. Ezenfelül részt vesz a sürgõsségi orvosi ügyeleti ellátásban is. (Korábban
a fõváros és Pest megye fekvõbeteg-ellátást végzõ egészségügyi szolgáltatói is a
megyei népegészségügyi szakigazgatási szervvel történt egyeztetés alapján szervezett
ügyeleti rendszerben, illetve a sürgõsségi betegellátási rendszer keretében vettek részt
a területükhöz tartozó lakosság folyamatos ellátásában). (41/2014 (VI.30. EMMI
rendelettel módosított 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás
folyamatos mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirõl)
2015. március 1-tõl az OEP-hez kerültek a korábban a GYEMSZI feladatkörében
szerepelõ kapacitástervezési és ellátásszervezési feladatok.
A 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi
intézmények mûködési rendjének egyes kérdéseirõl és egyeztetõ fórumairól rendelkezett
a megyénként és a fõvárosban létrehozandó Megyei Egészségügyi Irányító Bizottságok,
illetve Fõvárosi és Pest Megyei Egészségügyi Irányító Bizottságok, valamint az Országos
Gyógyintézetek Egészségügyi Irányító Bizottságának (továbbiakban egészségügyi
bizottságok) létrehozásáról.

A bizottságok az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelõs miniszter javaslattevõ,
véleményezõ, tanácsadó és döntés-elõkészítõ testületei. Tagjai az adott megyében
székhellyel rendelkezõ fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézetek fõigazgatói, a megyében
mûködõ orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem és az OEP képviselõi,
továbbá meghívottként részt vesznek az OTH és az OBDK képviselõi, a megyében
mûködõ Gazdasági Bizottság elnöke és az egészségügyi szolgáltatók ápolási vezetõi
által delegált képviselõ.
A jogszabály értelmében az Egészségügyi Bizottságok havi rendszerességgel üléseznek
és javaslatot tesznek a megye, illetve a fõváros fekvõbeteg-szakellátást nyújtó
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Az utasítás szerint az Egészségügyi Bizottságok foglalkoznak az egészségügyi
szakellátórendszer megszervezésével; az egészségügyi fekvõbeteg-szakellátási és az
integrált járóbeteg-szakellátási kapacitások áttekintésével; a tárgyi-személyi szakmai
feltételekkel, valamint a fekvõbeteg-szakellátók gazdasági helyzetének elemzésével,
az infekciókontroll tevékenységének vizsgálatával és egyéb betegbiztonsági kérdésekkel;
az intézményi, illetve központi várólisták helyzetének elemzésével és a várólista-csökkentési
program végrehajtásának alakulásával.

egészségügyi szolgáltatóinak területi ellátási kötelezettségére és annak változtatására,
valamint a fekvõbeteg-szakellátási és az integrált járóbeteg-szakellátási kapacitások
és ellátási területek következõ finanszírozási évben tervezett módosítására.
Az Egészségügyi Bizottságokhoz hasonló Megyei Egészségügyi Gazdasági Bizottság,
Fõvárosi és Pest Megyei Egészségügyi Gazdasági Bizottság, illetve Országos
Gyógyintézetek Gazdasági Bizottsága alakult, amelyek célja a fekvõbeteg-szakellátást
nyújtó egészségügyi intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodásának elõsegítése és
összehangolása.
Az OEP Módszertani Útmutatót készített, amelyben egy integrált egészségügyi szakellátási
rendszer kialakítását tûzte ki célul. A szakellátás bázisának a megyei kórházakat
tekintette és ennek alapján definiálta a regionális és a centrumellátást. A szakmákat
területi szintû megjelenésük alapján csoportokba sorolta. A megyék közötti
egyenlõtlenségek kezelésére, az azonos esélyû hozzáférés biztosítására a
lakosságarányos forráselosztás rendszerének kialakítását javasolta. (medicalonline
interjú, 2015. február)
Az útmutatóval kapcsolatban a Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészséggazdaságtan Tagozata és Tanácsa, Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi
Gazdasági Vezetõk Egyesülete (EGVE) is kritikát fogalmazott meg (IME, 2015/1;
eLitMed, 2015).
Az Egészségügyi Bizottságok 2015. május 18-tól kezdtek el dolgozni az egészségügyi
ellátórendszer átalakítását célzó javaslataikon. 2015-ben a kapacitások és a finanszírozás
átalakításáról nem született döntés.

A szakellátás finanszírozási szabályainak változásai

A várólista-csökkentési program sikeressége érdekében finanszírozási ösztönzõket
alakítottak ki: ezek az ellátások az alapdíj 110 százalékával számolhatók el. [124/
2015. (V. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról] A krónikus ellátás tekintetében az intézményen belüli
aktív osztályról krónikus osztályra történõ áthelyezés esetén a finanszírozási napidíj
a normatív ápolási idõ leteltétõl számolható el. A programban résztvevõ betegek
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A kormány a várólisták csökkentésére 2014-ben 786,5 millió forintot, majd az év
végén 1 milliárd forintot biztosított. (EMMI sajtótájékoztató, 2015) 2015 elején 5
milliárd Ft többletforrás biztosításával folytatódott a várólista-csökkentési program. A
programba bevont várólisták a szürkehályog mûtétekre, gerincstabilizáló mûtétekre,
epekövesség miatti beavatkozásokra, sérvmûtétekre, térdprotézis mûtétekre,
csípõprotézis-mûtétekre, ortopédia nagy mûtétekre, nyitott szívmûtétekre vonatkoztak,
a cél pedig az volt, hogy a program végére a betegeknek 2-3 hónapnál, nagy ortopédiai
mûtétek esetében pedig fél évnél ne kelljen többet várakozniuk.

nyomon követése érdekében egy új térítési kategóriát vezettek be (X-aktív, 1-krónikus).
A program lehetõséget adott az intézményeknek egyrészt a saját várólistájuk
csökkentésére, másrészt szabad kapacitások esetén a sorrendiség megõrzésével más
szolgáltatók várólistájáról betegek átvételére. (Kiss, 2015)
Az egynapos esetek elszámolásában is történtek változások: az egynapos sebészeti
ellátások minden esetben (a TVK fölött is) alapdíjjal kerülnek kifizetésre. [124/2015.
(V. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról]

A TVK mentes ellátások köre 2014-tõl az égéssebészeti, gyomor- és bélvérzéses
esetek, az 1500 gramm alatt született csecsemõk, az akut leukémiában szenvedõ
gyermekek ellátásával és a szívtranszplantáció elõtti kivizsgálással, valamint a központi
idegrendszer endovascularis mûtéteivel bõvült. [4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet egyes
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról] A járóbeteg-ellátásban
TVK mentes lett a népegészségügyi szûrõprogram keretében végzett mammográfiás
szûrés és nõgyógyászati citológia, valamint az újszülött öröklõdõ anyagcsere-betegségek
szûrése. A területileg korlátozottan végzett vastagbélrákszûrés során kiszûrt betegek
szakellátásának finanszírozása az intézményi TVK kereten felül finanszírozható a
miniszteri keret terhére.
2014-ben új HBCS-k jelentek meg, például a gastrointestinalis vérzések, a légzõrendszer
nagyobb video-thoracoscopos mûtéteinek vagy a mûlencse-beültetések finanszírozására,
emellett a nagy értékû eljárások kódjai is bõvültek: pl. gerincsebészeti és idegsebészeti
eljárásokkal, vagy pl. a tüdõtranszpantáció hazai díjtételének kialakításával. Utóbbihoz
kapcsolódik, hogy az Országos Onkológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös
együttmûködésének köszönhetõen 2015 év végig megteremtõdnek a tüdõtranszplantáció
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Az onkológiai ellátásban az idõben elvégzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatnak
kiemelt jelentõsége van, ezért a betegség korai diagnózisának felállítása és
progressziójának követése érdekében 2015. június 1-tõl daganatos kórkép gyanúja
esetén, a beutaló kiállításától számított 14 napon belül a szolgáltató köteles elvégezni
a CT, MRI vizsgálatot. Rosszindulatú daganatos kórkép gyanúja esetén a vizsgálatot
elrendelõ orvosnak fel kell tüntetnie a „14 napos szabály” megnevezést. A vizsgálatot
az OEP alapesetben az egészségügyi szolgáltató TVK keretének terhére finanszírozza,
azonban amennyiben igazolódik a rosszindulatú daganat, a 99930-as kiegészítõ kód
lejelentésével TVK-mentesen elszámolható az ellátás. Ha az egészségügyi szolgáltató
nem tudja elvégezni a CT, MRI vizsgálatot és helyette más, az OEP által meghatározott,
a beteg ellátására területileg nem kötelezett ellátó végzi el a vizsgálatot, akkor a
vizsgálat elszámolása az ellátási kötelezettséggel rendelkezõ szolgáltató TVK keretének
terhére történik. [124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról]

elvégezéséhez szükséges feltételek hazánkban is. Eddig Bécsben végezték ezeket a
mûtéteket, 2014-ben 16-an vártak tüdõre. (Sándor, 2014; OOI; EMMI sajtótájékoztató,
2014) Az elsõ sikeres tüdõátültetésre 2015 decemberében került sor az Országos
Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Klinikáján. (Weborvos, 2015)
2014. január 1-tõl a járóbeteg-ellátásban visszaállították a korábbi degressziós
elszámolási szabályokat (a degresszív elszámolási lehetõséget 2011-ben vezették
be, 2013-ban szûkítették a lehetõségeket), amely megvalósításához 1,6 milliárd Ft
többletforrást biztosítottak. Ennek köszönhetõen a korábbi degressziós sávok alapján
a többletteljesítményt az OEP 100 és 110 százalék között 30 százalékos, 110 és 120
százalék között 20 százalékos finanszírozással számolja el. (Sándor, 2014) 2015ben megjelent új OENO kódok közt szerepelnek például a transztelefonikus EKG
alkalmazásához köthetõ részletes kódok. [4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet egyes
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról]

2013. január 1-jétõl havi 300 ezer forint fix összegû díjazás bevezetésére került sor
az úgynevezett szakmaspecifikus õrzõket mûködtetõ egészségügyi szolgáltatók számára.
Ekkor az ország 53 kórházában, összesen 123 egységben volt szakmaspecifikus õrzõ,
vagyis intenzív osztályos ellátást nem igénylõ, de az általános fekvõbeteg osztályi
elhelyezésnél magasabb szintû, szorosabb megfigyelést igénylõ tevékenység. A
szabályozás három szakma – szívgyógyászat (kardiológia), ideggyógyászat
(neurológia), tüdõgyógyászat (pulmonológia) – ellátásait érinti. Az érintett õrzõkre
vonatkozó finanszírozási szerzõdéseket megkötötték, a szolgáltatók összesen 440
millió forint éves összeghez jutottak ezen a területen. Emellett az arc-, állcsont- és
szájsebészeti mûtétek magas progresszivitási szinten történõ végzésére 14 szolgáltató
kötött új finanszírozási szerzõdést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. (EMMI,
2013. április; Weborvos, 2013. április)
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A krónikus ellátásban új tevékenységkódokat vezettek be, valamint új krónikus szorzókat
alakítottak ki (pszichiátriai rehabilitáció – A, B, C szint, természeti gyógytényezõk
felhasználásával végzett krónikus ellátás - 1,8-as szorzó, tartósan intubált, gépi
lélegeztetést igénylõ betegek krónikus ellátása - 3,8). (Sándor, 2014) 2015-ben az
OEP a szakmával együttmûködve egy speciális case-mix típusú osztályozási és
finanszírozási rendszert dolgozott ki a Rehabilitációs Ellátási Programokra (REP). A
fejlesztési program elsõ változata tartalmazza a besorolási rendszer elkészítését, az
elszámoláshoz szükséges új adatszolgáltatási rendszer kialakítását, az ellátási igények
értékelését, a költségszámítások elvégzését, illetve a TEK meghatározását. Az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet 2015 tavaszán pályázatot írt ki a Rehabilitációs Ellátási
Program Csoportok (REPCs) alapján történõ, az esetfinanszírozást segítõ adatgyûjtésre
és ráfordítási vizsgálatban történõ részvételre. A pilot tervezett menetrendje alapján
az adatgyûjtési idõszak 2015. szeptember végéig tartott, majd az értékelés és a REP
szabálykönyv kidolgozása következett. Az új finanszírozásra történõ átállásról késõbb
születik döntés. (Cserháti, 2015; OORI felhívás, 2015)

Kórházi adósságkonszolidáció
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. A Magyar Államkincstár havi adatokat tesz
közzé az adósságállományról (a kórházak közül az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó költségvetési intézményi kategóriába esõ járó- és fekvõbeteg
szakellátás intézmények és a klinikai központtal rendelkezõ felsõoktatási intézmények
szerepelnek a kimutatásban). Ezen adatok elemzése található meg a Századvég 20142015-ös Egészségügyi Monitor c. kiadványaiban. (Századvég)
A 2012 végén történt konszolidáció eredményeképpen az egészségügyi szolgáltatók
2013-ban 27,1 milliárd forint adósságállománnyal indultak. Az adósságállomány folyamatos emelkedés után - októberben 63,1 milliárd forintot tett ki. 2013 októberében
93 egészségügyi szolgáltató (kórház, egyetem) részesült az E-alap új célelõirányzataként
létrehozott adósságrendezést szolgáló konszolidációs támogatásban. A támogatás
teljes összege 33,118 mrd forint volt, amelyet a 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet
a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának
rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról nevesített. Az egészségügyi
szolgáltató a konszolidációs támogatást kizárólag a 2013. október 31-ig lejárt szállítói
tartozása csökkentésére fordíthatta és 2013. december 31-éig használhatta fel. Az
OEP adatai szerint a teljes konszolidációs támogatást 2013 novemberében ki is fizették.

A MÁK adatai szerint 2015. március 31-én a járó- és fekvõbeteg-szakellátás intézményei
és a klinikai központtal rendelkezõ felsõoktatási intézmények tartozásállománya 77,8
milliárd Ft. A Kormány 1226/2015. (IV. 20.) Kormányhatározatában a fekvõbetegszakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam
általi rendezésére 60 milliárd forint átcsoportosítását írt elõ. A konszolidáció után,
2015. november végén a járó- és fekvõbeteg-szakellátás intézményei és a klinikai
központtal rendelkezõ felsõoktatási intézmények tartozásállománya 45,8 milliárd Ft.
(MÁK, 2015)
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Az adósságok újratermelõdése azonban ezután is folyamatos volt. 2014. január
végén az adósságállomány 57,3 mrd Ft volt. 2014 augusztusában a kórházak mûködési
támogatásra 11,7 mrd Ft-ot kaptak, decemberben pedig a kasszasöprés
eredményeképpen 10 mrd Ft extra juttatásban részesültek. Mindezen összegeket
adósságrendezésre is fordíthatták, 2014. december végén mégis 73 mrd Ft adósság
terhelte az intézményeket.

Humán erõforrás
Az egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoring rendszer3 2015. évrõl szóló
jelentése (ENKK, 2016) szerint 2015. december 31-én 140 122 fõ szerepelt a mûködési
nyilvántartásban (ennyien teljesítették továbbképzési kötelezettségüket az adott
szakképesítésre vonatkozóan és kérték mûködési nyilvántartásuk megújítását). Ezen
adatok alapján 2015-ben a 10 ezer lakosra jutó orvosok száma 30,5, az egészségügyi
szakdolgozóké pedig 97,6.
1.tábla Az egészségügyi dolgozók mûködési nyilvántartásában érvényes mûködési
nyilvántartási ciklussal szereplõ létszámok (2015. december 31.)

(Forrás: ENKK, 2016)

Az életkor szerinti megoszlást tekintve, a 40 év alatti orvosok a mûködési nyilvántartásban
szereplõ összes orvos 30 százalékát alkotják, a 40-60 év közöttiek a 42 százalékát,
a 60 év fölöttiek pedig a 28 százalékát. A mûködési nyilvántartásban szereplõ
egészségügyi szakdolgozók 33 százaléka 40 év alatti, 59 százaléka 40-60 év közötti,
8 százaléka pedig 60 év fölötti.
Szakvizsgák tekintetében a leggyakoribb orvosi szakképesítés 2015-ben és a korábbi
években a háziorvostan és a belgyógyászat, ezt a csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
a foglalkozás-orvostan, az aneszteziológia és intenzív terápia, a sebészet, majd a
szülészet-nõgyógyászat és a pszichiátria követi. A ráépített szakképesítések tekintetében
a pszichoterápia a leggyakoribb.

A magyar egészségügy humán erõforrás helyzetét az Európában szinte általánosan
jellemzõ elöregedés problémája mellett az orvosok és szakdolgozók elvándorlása is
terheli. 2004 és 2015 között 19 461 egészségügyi dolgozó (közülük 15 352 volt

A TÁMOP-6.2.1.-11/1 „Egészségügyi humánerõforrás monitoring” címû kiemelt projekt keretében került
megvalósításra az Egységes egészségügyi humánerõforrás- monitoring rendszer (HMR) 2012. június 1.
és 2015. november 30. között az Európai Unió támogatásával. A mintegy 500 millió forintból megvalósított
projekt eredményeképpen egy egységes monitoring rendszert és adattárházat alakítottak ki.

3
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2014-ben a KSH adatok szerint az egészségügyben dolgozóknál összesen 5605
betöltetlen állás (ebbõl 1911 orvosi, fogorvosi és 3630 szakdolgozói) volt a mûködéshez
szükséges létszámhoz képest, az összes álláshely 3,8 százaléka volt betöltetlen. (ENKK,
2016)

magyar állampolgár illetve élt Magyarországon) kért hatósági bizonyítványt az
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtól külföldi munkavállaláshoz diplomája
elismertetéséhez. Közöttük az orvosok száma 10 216. A legtöbb orvos (1200 fõ)
2011-ben készült külföldi munkavállalásra4, 2015-ben 941 orvos kapott külföldi munkához
igazolást. A távozni szándékozó orvosok kb. fele általános orvosi diplomával rendelkezik.
Évek óta vezetõ helyen vannak az aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosai, a
háziorvosok és a belgyógyász szakorvosok a külföldi munkavállalást tervezõ orvosok
körében. (ENKK statisztikák, 2015) (Nincs információ arra vonatkozóan, hogy a
kérelmezõk közül ténylegesen hányan hagyták el az országot.)
A jobb kereseti lehetõségek és kedvezõbb általános munkafeltételek reményében külföldre
vándorló szakképzett egészségügyi munkaerõ megtartása érdekében évek óta születnek
intézkedések: ösztöndíjprogramok a rezidensek számára, fiatal szakorvosok támogatási
programja, béremelések programja.

Rezidens támogatási program és a fiatal szakorvosok támogatási
programja

Az ösztöndíj programokba 2011-2015 között nagyjából 2500 rezidens került be. A
Markusovszky és a Than Károly ösztöndíj összege havi nettó 100 ezer Ft, a Méhes
Károly és a Gábor Aurél ösztöndíjé pedig havi nettó 200 ezer Ft. Azon túl, hogy a
résztvevõk vállalják, hogy a szakvizsga megszerzése után az ösztöndíj programban
eltöltött éveknek megfelelõ számú évig Magyarországon közfinanszírozott szolgáltatónál
dolgoznak, arra is kötelezettséget vállalnak, hogy tevékenységük során nem fogadnak
el paraszolvenciát. Az ösztöndíjrendszer 2016. január 1-tõl a 162/2015. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján a Szakorvos- és Fogszakorvos jelöltek Hiányszakmás
Ösztöndíjával bõvült, melynek mértéke a miniszteri tájékoztatóban meghatározott
hiányszakmás szakképzés valamelyikében havi nettó 150 000 Ft. 2015-ben a következõ

Egy személy egy év adatában többször is szerepelhetett akkor, ha az adott év elsõ és második félévében
is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány. Hasonlóképpen a különbözõ években ismételten
bizonyítványt kérõk minden érintett évben megjelennek a statisztikában.

4
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Az ENKK szervezésében 2011-ben jött létre a Rezidens támogatási program (RTP)
mely a rezidensi programban résztvevõk ösztöndíj alapú támogatásával foglalkozik
a képzési idõ alatt. A program négy ösztöndíjat foglal magában. A Markusovszky
Lajos ösztöndíj szakorvos rezidenseknek szól, 2015-ben 818 fõ részesült ösztöndíjban.
A Than Károly ösztöndíjat szakgyógyszerész rezidensek kaphatják, 2015-ben 11 fõ
nyert el ösztöndíjat. A Méhes Károly ösztöndíjra 2012-tõl csecsemõ- és gyermekgyógyász
szakorvos rezidensek pályázhatnak, 2015-ben két fõ részesült ösztöndíjban. A Gábor
Aurél ösztöndíj 2013 óta oxyológia és sürgõsségi orvostan szakorvosoknak szól,
2015-ben hat fõ nyert el ösztöndíjat.

szakmák voltak hiányszakmák: aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemõ- és
gyermekgyógyászat, gyermekfogászat, gyermek és ifjúságpszichiátria, igazságügyi
orvostan, infektológia, megelõzõ orvostan és népegészségtan, neurológia, nukleáris
medicina, orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi mikrobiológia, ortopédiatraumatológia, oxyológiai és sürgõsségi orvostan, patológia, pszichiátria, radiológia,
sugárterápia, transzfúziológia és tüdõgyógyászat (ENKK, Hiányszakma, 2015).
Problémát jelent, hogy a szakvizsga megszerzését követõen a szakvizsgával rendelkezõ
fiatal orvosok fizetése, ha korábban többféle ösztöndíjban is részesültek, akár alacsonyabb
is lehet, mint a rezidensi idõszak alatt elért jövedelem. Ennek részleges kezelését
jelenti a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programja, amely az egészségügyi felsõfokú
szakirányú szakképzési rendszerrõl, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) kormányrendelet
alapján 2015 nyarától hatályos. A Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjában
való részvételre azon fiatal szakorvosok és kórházi, klinikai szakgyógyszerészek
jogosultak, akik teljes munkaidõs foglalkoztatás keretében valamely érvényes
finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató munkáltatónál
jogviszonyban állnak, és az államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatás
nyújtásában teljes munkaidõs foglalkoztatás keretében vesznek részt. A programban
az elsõ szakvizsga megszerzését követõ 5 évben lehet részt venni. A támogatás
összege szakorvosonként havi bruttó 151 000 forint, amit a költségvetés havonta, a
munkáltatói közterhekkel együtt finanszíroz.

Ágazati béremelések, foglalkoztatáspolitika

Míg 2011-ben közel 71 ezer dolgozó részesült egyszeri juttatásban 5,6 milliárd forint
értékben, 2012-ben 90 ezer egészségügyi szakember kapott visszamenõleges és
folyamatos bértámogatást, összesen mintegy 30 milliárd forint értékben. 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 2012es közel 16 százalék után) további 9 százalék volt. 2014-ben és 2015-ben az E-Alap
célelõirányzatainak sorában biztosították az ágazati dolgozók korábbi bérfejlesztésének
folyamatos fedezetét.
2015-ben az egészségügyi szakdolgozók aktív érdekvédelmi tevékenységet végeztek
munkafeltételeik, bérezésük javítását célozva. Egy 2015. július 1-jén tartott szakdolgozói
demonstráción közel 600 ápoló helyezte letétbe felmondási szándéknyilatkozatát,
mely arról szólt, hogy amennyiben 2015. szeptember 30-ig nem történik számottevõ
elmozdulás a bértárgyalásokkal kapcsolatosan, akkor a felmondás életbe lép. (MESZK
sajtóközlemény, 2015) 2015 augusztusában a kifizetetlen túlórák miatt indult mozgalom
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Az egészségügyi dolgozók méltó bérezésének megvalósítása a kormány 2010-ben
megfogalmazott Nemzeti Együttmûködés Programjának céljai között is szerepel.

az egyik budapesti kórház szülészeti osztálya szakápolójának kezdeményezésére. A
mozgalomban való részvételt fekete munkaruhával jelezték a nõvérek.
Mindeközben, illetve részben ezek hatására 2015 nyarától ágazati egyeztetések
kezdõdtek el egy, a munkaidõ és bérezés felülvizsgált szabályozását tartalmazó ágazati
kollektív szerzõdés kialakítására. A kollektív szerzõdésrõl szóló tárgyalásokon az
Egészségügyért felelõs Államtitkárság tárgyalópartnerei az egészségügyi ágazat két
reprezentatív szakszervezete, a Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) és a Mentõdolgozók Önálló Szakszervezete
(MÖSZ), valamint stratégiai partnerekként az egészségügyben mûködõ szakmai kamarák:
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamara, a Magyar Orvosi Kamara és a
Magyar Gyógyszerészi Kamara vettek részt.

Az egészségügyi dolgozókat érzékenyen érintették a kormány egyensúlyjavító
intézkedései körében elrendelt, közszférára vonatkozó nyugdíjpolitikai változásai is.
A változások értelmében a költségvetési szerveknél 2013. január 31-tõl nem lehet
alkalmazni nyugdíjra jogosult közalkalmazotti vagy más közszolgálati jogviszonyban
álló munkavállalót (1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó
nyugdíjpolitikai elvekrõl). A szabályozás alól az egyébként is szakemberhiánnyal
küzdõ és sok idõs dolgozót foglalkoztató egészségügyben (ugyanez a helyzet a
közneveléssel is) a kormány által véleményezett egyéni mentesítéseket lehet kérni. A
mentesítettekre is vonatkozik azonban a nyugdíjtörvény 2013. január 1-tõl érvényes
változása (A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt
módosította a 2012. évi CCVIII. törvény). Az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni
kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti vagy más közszolgálati jogviszonyban áll. A
megváltozott szabályozásra való felkészüléshez azoknak az öregségi nyugdíjasoknak,
akik 2013. január 1-jén már közszolgálatban dolgoztak, fél év átmeneti idõszak állt
rendelkezésre. Ennek alapján 2013. júniustól csak munkabért kaphat az a nyugdíjas,
akit a közszférában tovább foglalkoztatnak. A nyugdíjas és továbbfoglalkoztatásra
engedélyt kapott egészségügyi dolgozó a jövedelemkiesés kompenzálására állami
nyugdíj helyett (a nyugdíj összegének megfelelõ) kompenzációban részesül.
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A bérmegállapodás 2016 júniusára született meg. A béremelési program keretében
2016. szeptember 1-jétõl a teljes munkaidõben foglalkoztatott szakorvosok és kórházi
szakgyógyszerészek bruttó 107 000 forint alapbéremelésben részesülnek. 2017.
november 1-jétõl a szakvizsgával nem rendelkezõ orvosok és kórházi gyógyszerészek
bruttó 50 000 forintos béremelésre, a szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek
pedig bruttó 100 000 forintos alapbér-emelésre számíthatnak. A teljes munkaidõben
foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók számára 2016. szeptember 1-jétõl új
egészségügyi szakdolgozói bértábla lép életbe átlagosan bruttó 26,5 százalékos
növekedéssel, ezt követõen pedig 2017. november 1-jétõl bruttó 12 százalékos, 2018.
november 1-jétõl bruttó 8 százalékos, 2019. november 1-jétõl pedig szintén bruttó 8
százalékos alapbér-emelésre számíthatnak. (EMMI, hírek, 2016)

Gyógyszerügy
Az elmúlt években a gyógyszerpolitikát a radikális támogatáskiáramlás-csökkentés
jellemezte. A 2010-es 357 milliárd Ft-ról 2014-re 302 milliárd Ft-ra csökkentek a
gyógyszertámogatás éves kiadásai. (MÁK, 2015. november) Ennek érdekében több
szabályozási forma ösztönözte a generikumok használatát és az árversenyt. A betegek
tájékozottságának és tudatosságának javítását célozza a gyógyszerészi gondozás
törvényi alapjainak megteremtése, illetve a beteg-együttmûködést is figyelembe vevõ
támogatási rendszer kialakítása egy szûk betegségkörre alkalmazva. 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 volt
folytatható, amennyiben a megfelelõ szénhidrátanyagcsere-háztartás a szakorvosi
javaslat kiállítását megelõzõ fél éven belül legalább két mérés alapján fenntartható
volt (a HbA1c értéke 8,0 százaléknál alacsonyabb). 2013 májusától ez a szabályozás
az 1-es típusú cukorbetegekre nem vonatkozik, a 2-es típusú cukorbetegnél pedig egy
éven belül három mérésbõl két alkalommal kell teljesülnie a 8,0 százalék alatti értéknek.
A gyógyszer alkalmazása a mért értéktõl függetlenül folytatható, ha a betegnek legalább
egy súlyos hypoglikaemiás eseménye volt (31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet).
Ugyanakkor növekvõ számú gyógyszer beszerzése nem az E-Alap gyógyszertámogatás
sorában jelenik meg. 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. A gyógyszerek közül a 2012es évet megelõzõen hat hatóanyag szerepelt ebben a körben, 2015-ben már 36
hatóanyagból állt a lista (OEP, 2015), miközben egyes esetekben új indikációs területekkel
is szélesedett a felhasználási lehetõség. A tételes elszámolású gyógyszereket az OEP
közbeszerzési eljárásban vásárolja meg, a beszerzett mennyiség a megelõzõ idõszak
felhasználási adatainak, trendjének, a betegforgalmi adatok, a finanszírozott gyógyító
eljárások meglévõ alternatíváinak figyelembevételével történik.

2013. július 1-tõl indult a Patika Hitelprogram (MFB). A program keretében a kormány
a közforgalmú gyógyszertárakban (az azt mûködtetõ gazdasági társaságban) a
gyógyszerészek tulajdonarányának törvény (2006. évi XCVIII. törvény - a biztonságos
és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) által elõírt növeléséhez felveendõ
hitelekhez biztosít állami kamattámogatást (212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet a
közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének
elõsegítésérõl)
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Az országos kórházi gyógyszerközbeszerzés keretében 2013-15-ben az ÁEEK és
jogelõdje, a GYEMSZI hirdetett meg közbeszerzéseket. (ÁEEK, Közbeszerzési eljárások)

A korábbi évek szigorítási szabályait (2011-tõl új gyógyszertár csak gyógyszerészi
többségi tulajdonnal nyitható, a meglévõ patikákban a többségi tulajdont - 50 százalékot
meghaladó aránnyal – 2017. január 1-ig kell teljesíteni, korlátozott a gyógyszertári
láncok kialakításának lehetõsége, gyógyszergyárak, gyógyszer-nagykereskedõk nem
szerezhetnek a patikában tulajdonrészt stb.) követve 2015-ben is változtak a
gyógyszertárak vezetésére vonatkozó szabályok. Közforgalmú, illetve intézeti
gyógyszertár vezetésére az a gyógyszerész jogosult, aki megfelelõ szakgyógyszerészi
szakképesítéssel rendelkezik, az elfogadható képzettségrõl az egészségügyért felelõs
miniszter hoz rendeletet. A rendelkezést 2025. január 1-tõl kell alkalmazni az 1975.
január 1. után született gyógyszertárvezetõkre. [2015. évi LXXVII. törvény egyes
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról]

Minõségügy

2012-ben vette kezdetét a GYEMSZI konzorciális vezetésével és a Semmelweis Egyetem,
a Debreceni Egyetem és a Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft.
közremûködésével a TÁMOP 6.2.5/A-12/1-2012-0001 „A Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Egységes külsõ felülvizsgálati rendszer
kialakítása a járó- és fekvõbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban”
címû kiemelt projekt megvalósítása. A projekt keretében a hazai egészségügyi szolgáltatók
mûködési standardjait és külsõ felülvizsgálati rendszerét tervezték kidolgozni. A projekt
célja az egészségügyi ellátás színvonalának, biztonságának, hatékonyságának,
eredményességének, átláthatóságának és költséghatékonyságának javítása, az ezt
támogató standardok és külsõ felülvizsgálati módszerek alkalmazásával. A program
a BELLA (BetegEllátók Akkreditációja a Biztonságos Ellátásért) nevet kapta. (IME,
2014; BELLA) 2014 nyarától volt lehetõség BELLA programhoz való csatlakozásra, a
részvétel önkéntes volt. A projekt keretében lehetõség nyílt a konvergencia régiókban
(nem fõvárosi és nem Pest megyei) mûködõ 45 fekvõbeteg-gyógyintézet és járóbetegszakrendelõ számára az akkreditációs felülvizsgálatra való ingyenes felkészülésre.
2015 novemberében véget ért a felülvizsgálók képzése, az akkreditációra való felkészülés
a 45 intézménynél folytatódik. (Belicza et al, 2015)
A másik projekt a rendszerszintû ágazati teljesítményértékelés hazai megvalósítását
célozza. A tevékenységet a 36/2013. (V.24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer
teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról és a 19/2013. (V.24.)
EMMI utasítás az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportjáról
szabályozza, amely az ÁEEK-et jelöli ki, mint az egészségügyi rendszer
teljesítményértékeléséért felelõs szervet. A teljesítményértékelési folyamatot az
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A minõségügy területén az elmúlt években két országos jelentõségû, az egészségügyi
rendszer egészét érintõ kezdeményezés indult.

Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja segíti. A Munkacsoport
tagjai az ÁEEK-en kívül: a KSH, az OEP, az OTH és a NEFI, valamint az Egészségügyért
Felelõs Államtitkárság hat fõosztályának képviselõi. A tagokon kívül a Munkacsoport
munkájában meghívott szervezetek képviselõi is részt vesznek; ezek jelenleg: az OBDK,
az ENKK és a WHO. A Munkacsoport munkaterve értelmében az elsõ, 2013-15-rõl
szóló, átfogó jelentés 2016 õszére készül majd el és kerül benyújtásra az Államtitkárság
felé.

2013-ban jelent meg a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás
eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintõ szakmai
egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól. A rendelet lefekteti az egészségügyi
szakmai irányelvek célját, tárgyalja az irányelvek kezdeményezésének, kidolgozásának,
közzétételének, felülvizsgálatának szabályait. Az egészségügyi szakmai irányelv
kidolgozására az egészségügyi szakmai kollégium az adott témában érintett összes
szakma képviselõibõl álló fejlesztõcsoportot bíz meg. Az irányelvek készítésének
folyamatában a 23/2015. (IV.28) EMMI rendelet alapján az OBDK - szükség esetén
az ÁEKK bevonásával - módszertani támogatást biztosít, illetve koordinációt nyújt. Az
OBDK a terület koordinációs feladatait a minõségügy korábbi GYEMSZI-tõl az OBDKhoz kerülésével kapta meg 2015-ben. 2016 júliusában az OBDK oldalán 12 érvényben
lévõ szakmai irányelv található. (OBDK, 2016) Az elfogadott témaválasztási javaslatok
között további 161 téma olvasható. Az Egészségügyért Felelõs Államtitkárság 2016os közlése szerint a www.eum.hu honlapon az egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/
szakmai-iranyelvek címszó alatt található szakmai irányelvek, szakmai protokollok,
módszertani levelek érvényessége megszûnt. (EMMI, hírek, 2016)
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A TÁMOP 6.2.5. B projektben is zajlott minõségügyi célú kezdeményezés. A projekt
egyik eredménye az Egészségszervezési irányelvek (ESzSZIR) kidolgozása. Az
Egészségszervezési irányelvek a klinikai irányelvekkel ellentétben nem az ellátási
folyamat tevékenységeinek részletes leírását adják, hanem kijelölik a leghatékonyabb
ellátási utat. Céljuk, hogy az adott egészségügyi témakörben elérhetõ hazai és/vagy
nemzetközi egészségügyi szakmai irányelvek, illetve a szakma által elfogadott
ajánlásokon alapulva, országosan egységes elvek mentén és optimalizáltan valósuljanak
meg a betegút-szervezés folyamatai. Az ESzSzIR-ek fejlesztése során megtörténik az
ellátási folyamat feltárása, a hiányzó elemek azonosítása, az egyes tevékenységelemek
lehatárolása (ki, hol, mikor és mit láthat el), valamint a betegútszervezés szempontjából
fontos információk összegyûjtése. Az ESzSZIR-ek célja a hatékonyság javítása, vagyis
hogy az egészségügyi szolgáltatások szakmai és szervezési folyamatai egységes
elvek mentén, optimalizáltan történjenek. Az ESzSzIR-ekre épül az Egészségszervezési
szakmai protokoll (ESZEP), amely helyi szinten konkrét szolgáltatókat rendel az ESzSZIRek által meghatározott tevékenységelemekhez, ezzel kijelölve egy páciens számára
végigjárható szolgáltatási utat. (Gaál, 2015)

Betegjogok
2013 februárjában megkezdte mûködését a magyarországi betegszervezeteket tömörítõ
Nemzeti Betegfórum. Az 50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet értelmében a Nemzeti
Betegfórumba 15 tagozaton keresztül csatlakozhatnak a betegszervezetek,
szervezetenként legfeljebb két fõt delegálva. A civil érdekképviseleti fórum a betegek
érdekeit és az adott betegségcsoportot képviselõ szervezetet érintõ egészségpolitikai,
egészségfejlesztési kérdésekben a miniszter részére javaslatokat tesz, véleményez,
elemzést, értékelést készít, érdekképviseletet lát el, és kapcsolatot tart az egészségügyi
szakmai kollégium érintett tagozatával, a civil érdekképviseleti szervezetekkel, az
illetékes egészségügyi szakmai kamarákkal, az egyházakkal, valamint az alapítványokkal.
Az OBDK 2013-ban nyitotta meg a magyar, illetve az EU-polgárok határon túli
egészségügyi ellátását segítõ Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (NKP). A Nemzeti
Kapcsolattartó Pont az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/Eu irányelve a határon
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítésérõl értelmében
biztosítja a lakosság tájékoztatását. A magyar és külföldi állampolgárok információt
kapnak többek között a határon átnyúló ellátások igénybevételével kapcsolatos jogokról,
a szolgáltatások elérhetõségérõl, az engedélyezési eljárás menetérõl, a szükséges
dokumentumok listájáról, a költségek visszatérítésérõl, a panasztételi és jogorvoslati
lehetõségekrõl. Az NKP ingyenesen hívható telefonos zöld számot és személyes
konzultációt is biztosít az érdeklõdõknek.

Ágazati stratégia, szakterületi programok

„Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati
Stratégia
Szándékai szerint az “Egészséges Magyarország 2014-2020” (EMMI, 2014) stratégia
azokat a prioritásokat, fejlesztési területeket, intézkedéseket vázolja, amelyek a
kormányzati döntések alapját jelenthetik, és az uniós fejlesztési források lehívásának
megalapozásául szolgálhatnak. A stratégia alapja a Semmelweis Terv volt, vizsgálta
az abban szereplõ fejlesztési prioritások megvalósulását, a meghatározott célok
idõszerûségét.
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2014 decemberében készült el az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi
Ágazati Stratégia, amelyet a kormány 1039/2015. (II. 10.) Kormányhatározatában
fogadott el, és egyúttal felhívta az emberi erõforrások miniszterét és az érintett más
minisztereket, hogy a stratégiában meghatározott célok elérését szolgáló eszközöket
építsék be a szakpolitikai tevékenységeikbe és tegyék meg a célok eléréséhez szükséges
intézkedéseket.

A lakosság egészségi állapotára és az egészségügyi ellátórendszerre vonatkozó
indikátorok elemzése alapján a 2014 -2020 közötti idõszakban az egészségügy stratégiai
prioritásait a dokumentum a következõ témák köré csoportosítja:
-

Ágazati gazdálkodási prioritások (köz- és a magánellátások szétválasztása,
hatékonyság növelése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a
közfinanszírozás forrásainak szélesítése a népegészségügyi termékadó rendszerének
kibõvítésével, a közösségi forrásteremtés optimalizálása - GDP növekedésével
párhuzamos egészségügyi forrásnövelés, költségteher elleni védelem javítása stb.)

-

Az alapellátás megerõsítése

-

A szolgáltatói mûködés professzionális irányítása és kiszolgálása, a döntéshozatali
decentralizáció jogszabályi környezetének kialakítása

-

Országos és térségi szintû kapacitástervezés, betegút-menedzsment köré szervezõdõ,
a szükségleteket leképezõ ellátórendszer felépítésének és mûködésének kialakítása

-

A népegészségügyi szolgáltatások megújítása.

Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020
A stratégia parlament általi elfogadásáról a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat
rendelkezik. Korábban 2000-ben, valamint 2009-ben készültek középtávú célkitûzéseket
tartalmazó stratégiai dokumentumok a kábítószer-probléma visszaszorítására és
kezelésére. Az új stratégia elsõsorban olyan programok indítását és fenntartását
ösztönzi, amelyek elõterében a személyes és közösségi fejlõdés, a szermentes életmód
és értékvilág megerõsítése, illetve az ezt támogató ismeretek és képességek elsajátításának
lehetõségei állnak. Emellett a kábítószer-használathoz kapcsolódó egyéni és társadalmi
kockázatok és károk kezelése is fontos feladat marad. (EMMI, Ügyfélszolgálat)
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Kidolgozás alatt van többek között az alkoholprobléma visszaszorítására irányuló
szakpolitikai program és a Nemzeti Lelki Egészség Stratégia.
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A 2007-2013 közötti uniós fejlesztési ciklus
eredményei és a 2014-2020 közötti periódus
célkitûzései az egészségügyben
Magyarországon a 2007-2014-es idõszakra összesen 6977 milliárd Ft összegû uniós
támogatást hagytak jóvá kifizetésre (a Magyar Államkincstár 2014. évi beszámolója
alapján). Egészségügyi célokra az összes jóváhagyott uniós támogatás kb. 7 százalékát,
azaz mintegy 486 milliárd Ft-ot ítéltek meg, melybõl 2015 októberéig kb. 405,7
milliárd Ft került kifizetésre. (EMIR, 2015 alapján) Az összes egészségügyi célú támogatás
86,7 százalékát, azaz 421,5 milliárd Ft-ot fordítottak infrastrukturális fejlesztésekre,
29,9 milliárd Ft-ot (az összes egészségügyi célú támogatás kb. 6 százalékát) egészségügyi
szerkezetátalakítást támogató humán erõforrás- és szolgáltatás-fejlesztésre, 35 milliárd
Ft-ot (az összes egészségügyi támogatás mintegy 7 százalékát) pedig egészségre
nevelõ és szemléletformáló életmódprogramokra (2015. októberi adatok alapján).
A támogatások ellátási szegmensek szerinti megoszlását tekintve, az infrastrukturális
fejlesztések 78 százalékát (330 milliárd Ft) a kórházi ellátás modernizációjára, 18
százalékát (76,3 milliárd Ft) a kórházon kívüli ellátás korszerûsítésére, 3 százalékát
(12 milliárd Ft) egészségügyi informatikai fejlesztésekre, 1 százalékát (3,1 milliárd Ft)
pedig egyéb ellátásokra (pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi ellátásokra, ill.
a vérellátó központok fejlesztésére) fordították. (Egészségügyi Helyzetkép, 2016)
A 2014-2020 közötti periódusban a magyar egészségügy fejlesztésére mintegy 806
milliárd Ft összegû uniós támogatási keret áll rendelkezésre, mely az összes
Magyarországra jutó uniós forrás több mint 11 százalékát teszi ki. A 2014-2020
közötti egészségügyi prioritások az egészségügyi humán erõforrás hiányának enyhítésére
és motivációjának fokozására, a lakosság egészségtudatosságának növelésére, egészségi
állapotának fejlesztésére, az ellátórendszer eredményességének, hatékonyságának,
prevenciós funkcióinak fokozására, az ellátáshoz való egyenlõ hozzáférés javítására,
valamint az egészségügyi intézmények megkezdett struktúraváltásának befejezésére
fókuszálnak. (Egészségügyi Helyzetkép, 2016)

A 2013-ban EU támogatással indult e-egészségügyi programok többek között az
egészségügyi ellátórendszer informatikai rendszerei közötti együttmûködést elõsegítõ
egységes informatikai környezet kialakítását, az egységes ágazati jelentési rendszer
és az adatalapú döntéstámogatás megteremtését szolgálják. Ezek lezárása, átadása
2015 végén valósult meg.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fejlesztése három, összesen
10 milliárd Ft összegû projekten keresztül valósult meg. A TIOP 2.3.1 projekt feladata
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a központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,
országos egységes központi megoldások bevezetése volt. A TIOP 2.3.2-ben elektronikus
közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése történt meg, a TIOP 2.3.3.
keretében pedig a térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek
kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztése valósult meg.
Az EESZT egy központi informatikai rendszer, amely megteremti az alapot az egészségügyi
szolgáltatók együttmûködéséhez. Az EESZT keretében többek között a következõ
szolgáltatások bevezetését tervezik: az egészségügyi szféra regisztrált felhasználói
számára létrehozott zárt szakmai portál lehetõséget ad az egészségügyi közhiteles
törzsadatok elektronikus nyilvántartásának és az ágazati portál szolgáltatásainak
elérésére. Publikálja a közhiteles törzsadatokat, megvalósítja az ágazat számára az
egykapus jelentésküldési rendszert. Az e-kórtörténet segítségével az orvos hozzáfér
a beteg korábbi és más intézményben készült orvosi dokumentációjához, a képalkotó,
labor-, és egyéb leleteihez. Az e-beutaló segítségével az orvosok közvetlenül tudnak
a diagnosztikai vagy egyéb rendelésekre idõpontot foglalni a beteg számára, a
Medibox szolgáltatásaival pedig megvalósul az ország legkülönbözõbb pontjain
dolgozó orvosok csoportmunkájának informatikai támogatása. Az e-recept használata
2017-ben minden gyógyszertárban kötelezõvé válik, egyidejûleg a papíralapú vény
is megmarad.

Az EESZT szabályozásáról a 2015. évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról rendelkezik, az egészségügyi és
a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény módosításával. A szabályozások többsége 2016. január 1-tõl hatályos.
2015. december 10-tõl aktív a MeNTA okostelefonos alkalmazás, vagyis a Mobil
EgészségNapló és Tájékoztató Alkalmazás, melyre 300 millió forintot költött az állam
európai uniós fejlesztési forrásból. Az alkalmazás segítségével a felhasználók többek
között egészségtervet készíthetnek, hiteles információkhoz juthatnak betegségükkel
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Az EESZT-t az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvény szerinti 5-ös biztonság osztályba sorolták, amely a lehetõ
legmagasabb biztonsági fokozatot jelenti jelenleg. (A biztonsági osztályba sorolás
alkalmával - az érintett elektronikus információs rendszer vagy az általa kezelt adat
bizalmasságának, sértetlenségének vagy rendelkezésre állásának kockázata alapján
számozott fokozatot alkalmaznak, a számozás emelkedésével párhuzamosan szigorodó
védelmi elõírásokkal együtt.) Az állampolgár egészségügyi adataihoz és
dokumentumaihoz kizárólag orvosi, illetve a receptek tekintetében gyógyszerészi
végzettségû egészségügyi dolgozó férhet hozzá, kormányzati szervek és ágazaton
kívüli intézmények nem. A digitális önrendelkezési modul (DÖR) lehetõvé teszi, hogy
az állampolgár az Ügyfélkapun keresztül, vagy hagyományos módon írott rendelkezéssel
szabályozza az adataihoz történõ hozzáférést. (ÁEEK, sajtóközlemény, 2015. okt.)

kapcsolatban, megtudhatják a felírt gyógyszerrel kapcsolatos összes elérhetõ információt,
valamint az útvonalkeresõ térképes funkció segítségével egyszerûbben érhetik el a
szolgáltatókat is. Az alkalmazás továbbfejlesztett változatában lehetõvé válik majd
az egészségügyi intézményeknél, vagy a háziorvosnál tárolt egészségügyi adatok
egyéni mérésekkel történõ kiegészítése, valamint ezeknek az információknak a
háziorvossal történõ megosztása is. (ÁEEK, sajtóközlemény, 2015. dec.)
A 2013. február 1. és 2015. november 30. között futó TÁMOP-6.2.3 keretében valósult
meg PULZUS Egészségügyi Adattárház fejlesztése, amely célja olyan adattárház,
elemzési- és döntéstámogatási eszközrendszer kialakítása volt, amely összefogja az
egészségügyben létezõ legfontosabb információforrásokat. Az adattárház többek
között a járó- és fekvõbeteg ellátás szolgáltatásainak adatait, a szolgáltatókra vonatkozó
mûködési engedélyekkel kapcsolatos adatokat tartalmazza. A rendszer alkalmas
betegségregiszterek adatainak tárolására is. Az adatbázis az ellátottak adatait személyre
vissza nem következtethetõ módon kezeli. (ÁEEK, sajtóközlemény, 2015. okt.)

Az egészségügyi adatok kezelésének jogszabályi
változásai
A betegek egészségi állapotának nyomon követése és a betegellátók eredményes
gyógykezelési tevékenységének elõsegítése céljait szem elõtt tartva változtak az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl szóló jogszabályok.

2014-tõl bõvült azoknak a regisztereknek a száma, amelyek felé jogszabály nevesíti
az egészségügyi szolgáltatók adatszolgáltatását. A Nemzeti Rákregiszter, a
Gyermekonkológiai Regiszter, a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása
és a Humán Reprodukciós Eljárások Regisztere mellett újonnan ide tartozik a Nemzeti
Szívinfarktus Regiszter és a Központi Implantátumregiszter is. (Az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvényt módosította a 2013. évi CCXLIV. törvény - az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról)
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2011-tõl a háziorvosnak volt arra lehetõsége, hogy az Országos Egészségbiztosítási
Pénztártól elektronikus lekérdezés formájában megismerje a betege kötelezõ
egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátási adatait. A jogszabály
2013-tól a gyógyszerésznek is megengedi a gyógyszert kiváltó beteg kötelezõ
egészségbiztosítás terhére igénybevett, gyógyszereléssel kapcsolatos egy éven belüli
adatainak megismerését, 2014-tõl pedig a beteg kezelését végzõ orvos is élhet ezzel
a lehetõséggel.
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Az egészségi állapot egészségügyön kívüli befolyásoló
tényezõi fejezet fõbb eredményeinek összefoglalója
Fõbb megállapítások

– 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 közöttük a nagyivók aránya (8,6
százalékponttal). A rendszeres testmozgás tekintetében viszont aktívabbak
a nõknél (4 százalékponttal).
– 2014-ben országosan 90 százalék volt a jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok
aránya, ugyanakkor a hátrányos helyzetû településeken a nem jó minõségû
ivóvízzel való ellátottság kockázata másfélszeres a nem hátrányos
településekhez képest (K6).
– 2015-re a szállópor-részecskék (aeroszolok, PM10) éves átlagos koncentrációja
27 µg/m3, ami a WHO által megjelölt célértéket meghaladja (K7).
– 2014-ben a háztartások egy fõre jutó éves nettó jövedelme 1 millió 99 ezer
forint volt, amely az elõzõ évhez képest 4,9 százalékos reálnövekedést
jelent (K9).
– Legalacsonyabb nettó jövedelemmel az alapfokú vagy semmilyen iskolai
végzettséggel nem rendelkezõk bírnak (évi 724 ezer forint). A legrosszabb
helyzetben a három vagy több gyermekkel rendelkezõ (663 ezer forint/
fõ), illetve az egyszülõs háztartások (750 ezer forint/fõ) vannak (K9).
– Magyarországon 2014-ben a teljes lakosság 28,2 százalékát érintette a
relatív jövedelmi szegénység vagy a társadalmi kirekesztõdés kockázatának
legalább egy dimenziója. A vizsgált bontások alapján a 0-17 év közöttiek,
a nõk és a romák a legveszélyeztetettebbek (K10).
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– 2014-ben a felnõtt lakosság több mint fele túlsúlyosnak vagy elhízottnak
számított (K1), mindössze 11 százalékuk végzett legalább heti 150 percen
át tartó testmozgást (K2), kétharmaduk fogyasztott napi szinten zöldséget
vagy gyümölcsöt (K3), egynegyedük napi rendszerességgel dohányzott
(K4) és öt százalékuk fogyasztott túlzott mértékben alkoholt (K5).

A Lalonde-beszámoló (1974) alapjaiban változtatta meg az egészségi állapottal
kapcsolatos elképzeléseket, amikor rávilágított, hogy a környezet és az emberi
magatartás fejlesztése az idõ elõtti megbetegedés és halálozás kockázatát csökkenheti.
Ezt a gondolatiságot erõsítette meg az Ottawai Charta (1986), amely megalkotta az
egészség társadalmi modelljét, illetve megfogalmazta az egészségfejlesztés öt fõ
területét: 1. egészséget támogató politika, 2. egészséget támogató környezet, 3.
közösségi cselekvések erõsítése, 4. egyéni készségek fejlesztése és 5. a betegellátás
irányainak újragondolása.
A 2000-es évek óta az egészségügyi egyenlõtlenségek vizsgálatával foglalkozó kutatók
egyre nagyobb figyelmet szentelnek az egészség társadalmi meghatározóinak kérdésére.
Úttörõnek számított Dahlgren és Whitehead (1991) ismert modellje, amely az egyéni
biológiai és genetikai sajátosságokkal rendelkezõ személyt helyezte a középpontba,
akire rétegenként borulnak rá az õt befolyásoló tényezõk. Ezek közül legszorosabban
az életmód, a szociális és társadalmi környezet jelenik meg, majd az élet- és
munkakörülményeik, valamint a társadalmi és gazdasági feltételek. Ezt a gondolatmenetet
fordította meg Diderichsent (2001), aki bebizonyította, hogy az egyenlõtlenségek
csökkentéséhez nem egyéni, hanem társadalmi szinten szükséges beavatkozni, mivel
többirányú kapcsolat van a gazdaság, az egészség és az egészségügy között. Késõbb
a WHO által létrehozott, ezzel a kérdéssel foglalkozó Bizottság (Commission on
Social Determinants of Health) kidolgozta azt a meghatározó modellt, amely összegzi
az egészségi állapotot meghatározó tényezõket és azok kölcsönhatásait. Ekkor lett
igazán hangsúlyos az, hogy a társadalmi tényezõk határozzák meg leginkább az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, de legfõképpen az életmódválasztást. A
Bizottság megfogalmazta azt a három területet, ahol beavatkozásokat javasol az
egészségügyi egyenlõtlenségek felszámolása érdekében. Ilyen a mindennapi életfeltételek
javítása; a hatalom, a pénz és az erõforrások egyenlõtlen elosztása elleni küzdelem,
valamint a háttérben álló problémák feltárása, folyamatos mérése és az ezekkel
kapcsolatos tudás széles körben való terjesztése (WHO, 2008).
A különbözõ modellek fõbb megállapításait szintetizáló, az egészséget befolyásoló
egyéni és környezeti tényezõkre épülõ részletes egészségmodell összegyûjti és példákkal
illusztrálja az okokat, és jelzi azok egymásra hatásának irányait. A modellben láthatjuk
azokat a tényezõket, amelyek közvetlen hatással vannak az egészségi állapotra,
illetve azokat az elemeket, amelyek a közvetlen hatású tényezõkön keresztül közvetetten
befolyásolhatják az egyén egészségi állapotát (1. ábra).
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Az egészségi állapot egészségügyön kívüli befolyásoló tényezõi címû fejezet tíz indikátoron
keresztül mutatja be azokat az egészségügyi ellátórendszer mûködésétõl független
tényezõket, amelyek hatást gyakorolnak az egyén egészségi állapotára, illetve befolyással
vannak az egyén vagy egyes társadalmi csoportok életmódjára és az egészséghez
kapcsolódó választásaira. A fejezet nem vállalkozik az összes befolyásoló tényezõ
átfogó vizsgálatára, csupán egy-két meghatározó mutató felhasználásával árnyalja
a magyar társadalom egészségi állapotáról alkotott képet.

A fejezetben 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.
A fizikai környezet bemutatásához választott mindkét mutató eredménye pozitív, hiszen
a szállópor-részecskék (aeroszolok, PM10) éves átlagos koncentrációja (K7) 2015-re
27 µg/m3-re csökkent, míg a jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya (K6) 2014ben országosan 90 százalék volt. Az indikátorok eredménye kedvezõ, de még tovább
javítható. A vízminõség esetében az ivóvízbiztonsági tervezésben európai szinten is
élenjárók vagyunk, de a 2013 és 2014 közötti értékkülönbségek mikrobiológiai
minõségromlást jeleznek, amely valószínûleg az elosztóhálózatok állapotával lehet
összefüggésben. A következõ években a jelenlegi fejlesztések révén jelentõs javulás
várható a szolgáltatott közmûves ivóvíz minõségében, de ezek nem helyettesíthetik a
megfelelõ üzemeltetést, illetve a vízbiztonság fogyasztói csapig tartó fenntartásához
szükséges egyéb beavatkozásokat. 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. Magyarországon vannak olyan háztartások,
ahol vezetékes ivóvíz nem elérhetõ (pl.: tanyavilág, szegregátumokban élõk, díjnemfizetés miatt szolgáltatásból kizártak), illetve sok helyen használják magánkutak
vizét, ami közegészségügyi kockázatot jelent. A másik környezeti indikátor esetében
a szállópor-koncentráció 42 µg/m3-rõl 27 µg/m3-re csökkentése szintén jó eredmény,
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1. ábra: Az egészséget befolyásoló egyéni és környezeti tényezõkre épülõ részletes
egészségmodell – Forrás: Vitrai, 2011

de 20 µg/m3 alatti értékre csökkenésével a PM10 szennyezettség egészségügyi kockázata
szignifikánsan alacsonyabb lenne.

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
(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.
A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek arányának elemzésével
a jövedelemhiányon túlmenõen figyelembe vesszük az anyagi javakhoz való hozzáférést,
valamint az egyén munkaerõpiaccal való kapcsolatát. 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. Életkor szerint vizsgálva, 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.
Nemzetközi összehasonlításban mind az egy fõre jutó jövedelem, mind a szegénység
és társadalmi kirekesztettség tekintetében sereghajtók voltunk. A jövedelmet vásárlóerõparitáson számolva 2014-ben Magyarország az EU28-on belül a második, míg a
szegénység és társadalmi kirekesztettség tekintetében 2013-ban az ötödik legrosszabb
helyen állt.
Az adatok alapján 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.
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Az egyén társadalmi helyzetének vizsgálatához az egy fõre jutó átlagos nettó jövedelem
(K9), valamint a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség mutatókat (K10) elemeztük,
amelyhez kapcsolódik a 25-65 év közötti népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása
(K8). Ez utóbbi azért is fontos, mert a fejezetben vizsgált indikátorok szinte mindegyikében
az iskolai végzettség szerinti bontás jelentõs eltéréseket mutatott.

Az egészségmagatartás bemutatásához öt, az Európai lakossági egészségfelmérés
eredményein alapuló indikátort használtunk fel. Ezek alapján 2014-ben a felnõtt lakosság
több mint fele túlsúlyosnak vagy elhízottnak számított (K1), mindössze 11 százalékuk
végzett legalább heti 150 percen át tartó testmozgást (K2), kétharmaduk fogyasztott
napi szinten zöldséget vagy gyümölcsöt (K3), egynegyedük napi rendszerességgel
dohányzott (K4) és öt százalékuk fogyasztott túlzott mértékben alkoholt (K5). Az
eredmények szerint a férfiak esetében magasabb a túlsúlyosak 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. Az életkor
elõrehaladásával növekszik a túlsúlyosak, a túlzott alkohol- és a rendszeres zöldségvagy gyümölcsfogyasztók aránya, míg a fizikailag aktívak és a dohányzók aránya
csökken. Regionális eltérések is mutatkoznak az indikátorok esetében: KözépMagyarországon mozognak a legtöbben (12,3 százalék) a WHO ajánlásának megfelelõ
mértékben, és itt található a legkevesebb túlsúlyos vagy elhízott (50,7 százalék).
Észak-Alföldön a legmagasabb a túlsúlyosak aránya (60,1 százalék), és itt fogyasztanak
legkisebb arányban zöldséget vagy gyümölcsöt (63,5 százalék), ugyanakkor ebben
a régióban a legalacsonyabb a túlzott alkoholfogyasztók aránya (3,7 százalék).
Észak-Magyarországon a legmagasabb a napi szinten dohányzók aránya (35,3
százalék), ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon a legkevesebb (20,3 százalék). Azonban
regionális szinten a táplálkozás, a testmozgás és az elhízást vizsgáló három mutató
között nem figyelhetõ meg összefüggés, így pusztán ezekre alapozva nem vonhatóak
le a lakosság egészségi állapotára vonatkozó általános következtetések, ehhez további
adatokra, elemzésre lenne szükség. Az azonban látszik, hogy nemzetközi viszonylatban
a magyar lakosok életmódjára vonatkozó adatok a többi uniós ország értékeihez
viszonyítva kedvezõtlen képet mutatnak.
A fejezet nem tér ki arra, hogy az egészségügy milyen mértékben tudja befolyásolni
és mekkora hatással van az egészségi állapotra ható külsõ tényezõkre. Ugyanakkor
fontosnak tartunk példát hozni arra, hogy az egészségügy rendelkezései révén képes
befolyásolni a külsõ tényezõk alakulását. Az 1997. évi CLIV. törvény nevesít olyan
feladatokat, amelyek pl.: a települési önkormányzatokra delegálnak köztisztasági,
településtisztasági feladatokat. Ezek a feladatok 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.
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Az alapfokú végzettséggel vagy semmilyen iskolai végzettséggel nem rendelkezõk
majdnem fele ki volt téve a szegénység vagy kirekesztés kockázatának.

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.
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Felhasznált irodalom

Túlsúlyosak vagy elhízottak aránya a 18 éves és idõsebb
lakosságban, K1
Az elhízás a XXI. század egyik legnagyobb népegészségügyi problémája. 1980 óta
megháromszorozódott gyakorisága a WHO Európai Régiójában, és a problémában
érintettek száma továbbra is meredeken emelkedik. Amellett, hogy különbözõ fizikális
és pszichés egészségproblémát okoz, a túlsúly drasztikusan megnöveli számos nem
fertõzõ krónikus betegség, mint például a szív- és érrendszeri betegségek, a rosszindulatú
daganatok és a cukorbetegség kockázatát. Az elhízás az egészségügyi kiadások 28 százalékáért és a halálozások 10-13 százalékáért felelõs a Régióban (WHO/
Europe). Túlsúlyosnak vagy elhízottnak azok a személyek minõsülnek, akiknek a testtömegindexe (TTI/BMI) nagyobb, mint 25. Ez alapján hazánkban a felnõtt lakosság 55
százaléka túlsúlyosnak vagy elhízottnak számított 2014-ben. A férfiak körében a túlsúlyosak
és elhízottak aránya meghaladta a 60, míg nõknél ez az érték megközelítette az 50
százalékot. Az idõsebb életkori csoportokban magasabb a túlsúlyosak és elhízottak
aránya. A 11-13-15 éves magyar iskolás fiúk körében a túlsúly vagy elhízás aránya
(31-28-24 százalék) meghaladja a más európai országokban mért arányt. A lányoknál
alacsonyabb ez az érték (15-16-13 százalék).
A régiókat vizsgálva Közép-Magyarországon volt a legalacsonyabb, és az ÉszakAlföld régióban a legmagasabb az elhízottak és a túlsúlyosak aránya. (A különbség
közel 10 százalékpont volt.) A férfiaknál 2000 óta folyamatos növekedés tapasztalható,
a nõknél stagnálás figyelhetõ meg a mutató értékében, annak ellenére, hogy érzékelhetõen
növekszik az egészséges életmód népszerûsége (pl. egyre többen vesznek részt
futóversenyeken), javulnak a fizikai aktivitás lehetõségei (pl. kerékpárút-hálózat bõvülése).
Az OECD ilyen adatokkal rendelkezõ, 17 EU-tagországa között Magyarország 2014ben a sereghajtók között, a 15. helyen szerepelt.
K1.1. ábra: Túlsúlyosak vagy elhízottak arányának változása (2000-2014, százalék)
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Összefoglaló

Elemzés
Általános áttekintés
A túlsúly és az elhízás, mint a negyedik legjelentõsebb egészségügyi kockázati tényezõ,
a magyar felnõtt lakosság egészségveszteségének 14 százalékáért (656 milliárd forint)
tehetõ felelõssé. A túlsúly és az elhízás drasztikusan megnöveli számos, nem fertõzõ
krónikus betegség, mint például a szív- és érrendszeri betegségek, a rosszindulatú
daganatok és a cukorbetegség kockázatát (Egészségjelentés, 2015). 2014-ben a magyar
lakosság 55,1 százaléka számított túlsúlyosnak vagy elhízottnak.
Az Országos és az Európai lakossági egészségfelmérés adatai alapján a túlsúlyosak
és elhízottak aránya kismértékben emelkedett. A férfiak között 2000 óta folyamatosan
nõ az elhízottak és a túlsúlyosak aránya, míg a nõknél statisztikailag jelentõs változás
nem tapasztalható (K1.1. ábra).
A régiókat elemezve az elhízottak és a túlsúlyosak aránya Közép-Magyarországon
volt a legalacsonyabb (50,7), Észak-Alföldön pedig a legmagasabb (60,1).
További bontások
Az életkor emelkedésével nõ a túlsúlyosak és elhízottak aránya a magyar felnõtt
lakosságban. Míg a 18-34 éves korcsoportban a túlsúlyosak és elhízottak aránya
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K1.1. térkép: Túlsúlyosak és elhízottak aránya régió szerinti bontásban (2014, százalék)

31,5 százalék volt, addig a 35-64 éves korcsoportban már 61,7 százalék (K1.1.
táblázat).

Az érettségi nélküli középfokú végzettségûek között figyelhetõek meg legnagyobb
arányban a túlsúlyosak és elhízottak (63 százalék), míg a legkisebb arányban (49
százalék) a felsõfokú végzettségûek között találhatóak (K1.2. táblázat).
K1.2. táblázat: Túlsúlyosak vagy elhízottak aránya iskolai végzettség szerint
(2014, százalék)

Kiegészítõ szempontok
A túlsúly és az elhízás igen szoros összefüggést mutat az egészséges táplálkozással
és a fizikai aktivitással. A testmozgásra (K2), a zöldség- vagy gyümölcsfogyasztásra
(K3) és a túlsúly vagy elhízás arányára vonatkozó indikátor értékei nemzetközi
összehasonlításban a magyar lakosság kedvezõtlen helyzetére, nagyobb mértékû
egészségkockázatára hívják fel a figyelmet.
Ezen életmódbeli tényezõkben történõ kedvezõ irányú változás nélkül nem várható a
lakosság egészségének általános javulása.
A túlsúly és az elhízás oka lehet az egészségtelen táplálkozás, a fizikailag inaktív
életmód, amely kialakulhat az aktív életmódhoz szükséges eszközökhöz, infrastruktúrához
való egyenlõtlen hozzáférés, valamint az egészséges életmód kialakításához szükséges
ismeretek hiánya miatt. Az ezekre vonatkozó indikátorok hasznosak lehetnek a hatásos
beavatkozások tervezéséhez. Az ELEF-adatokból képzett indikátorok régiós értékeit
ábrázoló K1.2. ábra alapján nem mutatkozik összefüggés a három vizsgált életmódbeli
tényezõ között. Az összefüggés hiánya arra utal, hogy ezek az indikátorok együttesen
nem használhatók a lakosság egészséges életmódjának jellemzésére.

133

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

K1.1. táblázat: Túlsúlyosak vagy elhízottak aránya korcsoportok szerint
(2014, százalék)

Nemzetközi összehasonlítás
Az OECD adatbázisába a túlsúlyosak vagy elhízottak arányára vonatkozóan 14 EUtagország szolgáltatott adatokat 2014-ben, amit kiegészítettünk a három EU-tagország
2013-as eredményével. A legfrissebb adatok alapján a túlsúlyt és elhízást tekintve
Magyarország a 15. helyen szerepelt (K1.3. ábra). Csak Szlovéniában (55) és
Görögországban (56,3) volt a magyarországinál magasabb ez az arány.
Franciaországban voltak a legkevesebben (45,5 százalék) a túlsúlyosak vagy elhízottak,
ami 8,4 százalékponttal alacsonyabb a magyar értéknél.
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K1.2. ábra: Három életmódbeli tényezõ aránya régiónként (2014, százalék)

* A legutolsó rendelkezésre álló adat: 2013

Külön említést érdemel a gyermekelhízás helyzete. A 2014-es Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC) felmérés adatai alapján a magyar lányok a HBSC
minta átlaga körüli arányt mutatnak, míg a fiúk körében gyakoribb a túlsúly vagy
elhízás, mint a HBSC-felmérésben részt vevõ többi ország fiú tanulói esetében (K1.4.
táblázat).
K1.3. táblázat: Túlsúly vagy elhízás aránya a magyar iskolások körében a HBSCfelmérés alapján (2014, százalék)
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K1.3. ábra: A 15 éves vagy annál idõsebb túlsúlyosak vagy elhízottak aránya szerinti
rangsor az OECD EU-tagországaiban (2014, százalék)

Befolyásoló tényezõk
Az értéket befolyásolja a nem, a kor, a szociális és gazdasági státusz, a motivációt
jelentõ társas, valamint a táplálkozást és a fizikai aktivitást meghatározó fizikai környezet
(Loring, Robertson, 2014).
A TTI/BMI hiányossága, hogy nem tükrözi az egyént jellemzõ testzsír-eloszlást. Ezt a
problémát küszöbölhetné ki, ha a TTI mellett más mutatókat, például a haskörfogat
értékét is használnák az elhízás jellemzésére (Dhana, 2015)..

A túlsúly vagy elhízás arányának a kérdezettek válaszaiból származó testmagasság
és testtömeg alapján számított TTI-en alapuló becslése a mért adatokból számított
arányhoz képest torzított. A torzítás mértékét többek között az életkor, a nem, az
iskolai végzettség is befolyásolja (Bakacs, 2010). Általánosságban elmondható, hogy
az önbevallásos adatokból számított TTI alacsonyabb, mint a mérésen alapuló, az
eltérés a nõknél kifejezettebb, elérheti akár 10 százalékot is.

Igazságosság
A nagy egészségkockázatot jelentõ túlsúly és az elhízás egyenlõtlen társadalmi-földrajzi
megoszlása a magyar lakosság egészségében megnyilvánuló igazságosság sérülését
jelzi, hiszen ezeket a különbségeket nem lehet eltérõ földrajzi viszonyokra visszavezetni,
azaz csakis megváltoztatható társadalmi-gazdasági okok állhatnak az egyenlõtlenségek
hátterében.

Megbeszélés
A túlsúlyosak és elhízottak arányának idõbeli változása arra enged következtetni,
hogy az utóbbi több mint tíz évben történt, az elhízás visszaszorítását célzó beavatkozások
nem értek el kellõ hatást. Érdemes lenne ezért a jövõbeni beavatkozásokat nemre és
korra is specializálni, hiszen a vizsgált mutató esetében jelentõs különbségek figyelhetõk
meg a nemek és korcsoportok között. A WHO a gyermekek elhízásának visszaszorítására
különös hangsúlyt helyez (WHO 2016), hiszen az ebben a korban elért pozitív
eredményekkel az idõsebb korban fellépõ egészségveszteségek jelentõs részben
megelõzhetõk. A fejlett országok tapasztalatai (Lancet Series, 2015) arra utalnak,
hogy a többszintû, többszereplõs, egyidejûleg az életmódra és a környezetre irányuló,
egymással összehangolt beavatkozások lehetnek hatásosak (Vitray, Varsányi, 2015).
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A WHO ajánlásnak megfelelõ testmozgást végzõk aránya a
18 éves és idõsebb lakosságban, K2

A rendszeres fizikai aktivitás, mint például a gyaloglás, a kerékpározás vagy a táncolás
nemcsak a közérzetet javítja, hanem jelentõs egészségelõnnyel is jár. Csökkenti a szívés érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, néhány rosszindulatú daganat kialakulásának
kockázatát, segít az egészséges testsúly megõrzésében, valamint javítja a mentális
jóllétet. Hozzájárul továbbá a társas kapcsolatok ápolásához, támogatja a közösségi
életben való részvételt. A testmozgás minden életkorban hasznos, de különösen fontos
a gyermekek és a fiatalok fejlõdéséhez, és lényegesen javítja az idõsebbek jóllétét. A
fizikai inaktivitás az egyik legjelentõsebb egészségügyi kockázati tényezõ, és becslések
szerint évente egymillió halálesetet okoz a WHO Európai Régiójában (WHO/Europe).
A magyar felnõttek körében nem széleskörûen elterjedt a rendszeres fizikai aktivitást
végzõk aránya, hiszen 2014-ben a felnõttek mindössze 11 százaléka végzett a WHO
ajánlásának megfelelõ, azaz heti 150 percnyi fizikai aktivitást.
2014-ben a 18 éves vagy annál idõsebb férfiak 13 százaléka, míg a nõk 9 százaléka
végzett megfelelõ fizikai aktivitást. A magasabb életkori csoportokban jóval alacsonyabb,
az iskolai végzettség emelkedésével pedig lényegesen magasabb a fizikailag aktív
felnõttek aránya.
A régiók között megfigyelhetõ különbségek nem számottevõek, csupán nyugat-dunántúli
régióban alacsonyabb kissé a megfelelõ fizikai aktivitást végzõk aránya.
K2.1. térkép: Legalább heti 150 percen át legalább mérsékelt testmozgást végzõk régió
szerinti bontásban (2014, százalék)
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Összefoglaló

Elemzés

A WHO által ajánlott (WHO 2010) legalább heti 150 perc mérsékelt testmozgás a
felnõtt magyar lakosok csupán egytizedére jellemzõ. A férfiak körében kicsit magasabb
ez az arány (13 százalék), de még ez is messze elmarad a kívánt értéktõl. Regionális
összehasonlításban nem tapasztalható nagy eltérés, a legmagasabb arány középmagyarországi régióban, míg a legalacsonyabb nyugat-dunántúli régióban figyelhetõ
meg (K2.1. térkép). Az idõbeni változás vizsgálatára a felhasznált OLEF- és ELEFadatok nem alkalmasak, mert az egymást követõ felmérésekben a fizikai aktivitásra
vonatkozó kérdések és az azokból számított mutatók módszertana megváltozott.
További bontások
Az életkor növekedésével jelentõsen csökken a fizikailag aktívak aránya (K2.1. táblázat).
Míg a 18-34 évesek 21,6 százaléka mozgott, addig a 35-64 évesek korcsoportjában
már csupán 9,1 százalék ez az arány.
K2.1. táblázat: Azok aránya, akik legalább heti 150 percen át legalább mérsékelt
testmozgást végeznek korcsoport szerint (százalék)

Az iskolai végzettség emelkedésével párhuzamosan növekszik azok aránya, akik az
ajánlásnak megfelelõ fizikai aktivitást végeznek (K2.2. táblázat). A felsõfokú
végzettségûeknél ez az arány (18 százalék) háromszorosa a legfeljebb 8 általánost
végzettek esetében megfigyelhetõnél (6,1 százalék).
K2.2. táblázat: Azok aránya, akik legalább heti 150 percen át legalább mérsékelt
testmozgást végeznek iskolai végzettség szerint (százalék)

Nemzetközi összehasonlítás
A 2014-es ELEF-adatok nemzetközi összehasonlításához jelenleg még nem állnak
rendelkezésre adatok, a korábbi vizsgálatok módszertana pedig jelentõsen eltér a
legutóbbi felmérésétõl, ezért a nemzetközi összehasonlítás csak az iskoláskorú gyermekek
vizsgálatára korlátozódik. A magyar iskolások fizikai aktivitása általában megfelel a
WHO Európai Régiója átlagának, a 11 évesek körében – feltehetõen a mindennapi
testnevelés következtében – meghaladja az európai kortársak átlagát (K2.3. táblázat).
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Általános áttekintés

K2.3. táblázat: Legalább napi 60 perc közepes vagy intenzív mozgást végzõk aránya a
magyar iskolások körében a HBSC-felmérés alapján (2014, százalék)

Kiegészítõ szempontok
A fizikailag inaktív életmód – az egészségtelen táplálkozás mellett – hozzájárul a
túlsúly és elhízás kialakulásához. Az ezekre vonatkozó indikátorok hasznosak lehetnek
a hatásos beavatkozások tervezéséhez. Az ELEF-adatokból képzett indikátorok regionális
értékeit ábrázoló K2.1. ábra alapján nem mutatkozik összefüggés a három vizsgált
életmódbeli tényezõ között. Az összefüggés hiánya arra utal, hogy ezek az indikátorok
együttesen nem használhatók a lakosság egészséges életmódjának jellemzésére.
K2.1. ábra: Három életmódbeli tényezõ aránya régiónként (2014, százalék)

Az elégséges fizikai aktivitást végzõk országosan alacsony aránya úgy tûnik, összhangban
van a túlsúly és elhízás magyar felnõttek körében mért magas arányával.
Magyarországon a fizikai inaktivitás teljes (direkt és indirekt) költsége 2013-ban
vásárlóerõ-paritáson 103 110 dollárt, azaz közel 14 milliárd forintot tett ki, ami
megközelítette az egészségügyi ellátás kiadásainak 0,4 százalékát (Ding et al., 2016).
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(Forrás: WHO, 2016)

Befolyásoló tényezõk
Az értéket befolyásolja a nem, a kor, az iskolai végzettség, a szociális és gazdasági
státusz, a motivációt jelentõ társas, valamint a táplálkozást és a fizikai aktivitást
meghatározó fizikai és társadalmi környezet. Mind a természetes, mind az épített
környezet jelentõsen serkentheti a fizikai aktivitást (Bloomberg et al., 2010).

A testmozgásra vonatkozó felmérések kérdései több alkalommal is lényeges változáson
mentek keresztül. A vizsgált felmérésekben gyakran eltérõ kérdések szerepeltek a
fizikai aktivitásra vonatkozóan, és az értékek kiszámítása is eltérõ módszertannal
valósult meg. Emiatt a korábbi felmérések eredményei nem összehasonlíthatók a 2014es ELEF-adatokkal.

Igazságosság
A nagy egészségkockázatot jelentõ elégtelen fizikai aktivitás egyenlõtlen nemek és
iskolázottság szerinti megoszlása a magyar lakosság egészségében megnyilvánuló
igazságosság sérülését jelzi, hiszen ezeket a különbségeket nem lehet eltérõ földrajzi
viszonyokra visszavezetni, azaz csakis megváltoztatható társadalmi-gazdasági okok
állhatnak az egyenlõtlenségek hátterében.
Napjainkra világossá vált, hogy a lakosság egészségi állapotában bekövetkezõ javulás
csakis a társadalmi-gazdasági szereplõk egy irányba mutató, összehangolt cselekvésével
érhetõ el. Ahhoz, hogy az érintett szereplõk képesek legyenek, és tenni akarjanak az
egészségük fejlesztéséért, ahhoz szükség van az egészségbarát viselkedést és az
egészséget támogató viselkedés normáját ösztönzõ kultúrára, valamint az azt elõmozdító
intézményi, társadalmi és fizikai környezetre (Egészségjelentés, 2015).

Megbeszélés
Az ELEF-adatok alapján a WHO ajánlásának megfelelõ fizikai aktivitást végzõk aránya
a magyar népességen belül alacsony. Ám az iskolai végzettség emelkedésével
párhuzamosan növekszik azok aránya, akik az ajánlásnak megfelelõ fizikai aktivitást
végeznek.
Ugyanakkor a túlsúly és elhízás magas magyarországi aránya (K1) is alátámasztja
azt a következtetést, hogy jelentõsen növelni kellene a felnõtt lakosság fizikai aktivitását.
Bár a mindennapos testnevelés bevezetése növelte a gyermekek fizikai aktivitását,
ezen a területen is további lépések szükségesnek. Egy, az iskolások körében 2015-ben
végzett mozgásszenzoros vizsgálat következtetései alátámasztják, hogy a mindennapos
testnevelés hatékonysága nem megfelelõ, mivel a hétvégék továbbra is inaktivitásban
telnek, és a mozgással töltött idõben jelentõs eltérések tapasztalhatóak. A kutatás
igazolja, hogy a mozgás intenzitását és idõtartamát erõteljesen befolyásolja a tanulók
kora, neme, a lakóhelyük és az iskola közötti távolság, valamint a szülõk iskolázottsága.
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Limitációk

Mindezek alapján fontos a mindennapos testnevelés és megfelelõ mozgásprogramok
kidolgozása, átgondolása, különös tekintettel a lányok fokozottabb bevonására, valamint
az iskolák infrastrukturális fejlesztése. (Járomi et al., 2016).
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Naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya a 18
éves és idõsebb lakosságban, K3
A napi rendszerességgel fogyasztott zöldség vagy gyümölcs az egészséges táplálkozás
egyik legjellemzõbb indikátora. A zöldségek és gyümölcsök fontos elemei az egészséges
étrendnek, és elegendõ mennyiségben történõ napi fogyasztásuk megelõzheti a
legnagyobb krónikus betegségeket, mint a szív- és érrendszeri betegségek és bizonyos
rákos megbetegedések. Nem elegendõ mennyiségben történõ fogyasztásuk a
rosszindulatú gyomor- és béldaganatok körülbelül 14 százalékát, az iszkémiás
szívbetegségek 11 százalékát, valamint a stroke 9 százalékát okozza a világon (WHO
Programmes).
2014-ben a magyar felnõtt lakosság kétharmada fogyasztott napi rendszerességgel
zöldséget vagy gyümölcsöt.
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország 2014-ben a napi rendszerességgel
zöldséget és gyümölcsöt fogyasztók arányáról adatot közlõ 15 OECD EU-tagország
közül 12. a zöldséget és 8. a gyümölcsöt fogyasztók rangsorában.
A nõkre nagyobb arányban (71,6 százalék) jellemzõ ez a táplálkozási szokás, mint
a férfiakra (61,6 százalék). Az életkor és az iskolai végzettség emelkedésével nõ a
zöldséget vagy gyümölcsöt naponta fogyasztók aránya.
A régiók között nem figyelhetõk meg jelentõs különbségek, a legmagasabb arány déldunántúli (70,4 százalék), míg a legalacsonyabb észak-alföldi régióra (66,6 százalék)
jellemzõ.
K3.1. térkép: Naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya régiók szerint
(2014, százalék)
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Összefoglaló

Elemzés
Általános áttekintés
A felnõtt magyar lakosok 66,9 százalékára jellemzõ napi rendszerességgel a zöldségvagy gyümölcsfogyasztás. A nõk körében 10 százalékponttal nagyobb a naponta
fogyasztók aránya, mint a férfiak között.
A régiók között nem figyelhetõ meg jelentõs különbség, a legmagasabb arány déldunántúli (70,4 százalék), míg a legalacsonyabb észak-alföldi (63,5 százalék) régióra

További bontások
Az életkor növekedésével nõ a naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya
(K3.1. táblázat).
K3.1. táblázat: A naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya korcsoport
szerint (százalék)

Az iskolai végzettség emelkedésével párhuzamosan növekszik a napi rendszerességgel
zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya (K3.2. táblázat). A felsõfokú
végzettségûeknél ez az arány 15 százalékkal nagyobb, mint a legfeljebb 8 általánost
végzetteknél.
3.2. táblázat: A naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztók aránya iskolai
végzettség szerint (százalék)

Nemzetközi összehasonlítás
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország a napi rendszerességgel zöldséget
és gyümölcsöt fogyasztók arányáról adatot közlõ 15 OECD-EU tagország közül 12.
a zöldséget és 8. a gyümölcsöt fogyasztók rangsorában (K3.1. ábra). Az
összehasonlításhoz Belgium, Dánia és az Egyesült Királyság esetében 2013-as adatokat
használtunk, mert az OECD adatbázisában ezek voltak elérhetõk. Az Egyesült
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jellemzõ (K3.1. térkép).

Királyságban módszertani változtatások történtek, így az eredményüket az összehasonlítás
során tájékoztató információként kezeltük. A napi szinten zöldséget és gyümölcsöt
fogyasztók aránya Belgiumban volt a legmagasabb (81,4 százalék). Hollandiában
(32,3 százalék) volt a legalacsonyabb a naponta zöldséget, Finnországban (31,7
százalék) pedig a naponta gyümölcsöt fogyasztók aránya.

* Rendelkezésre álló adat: 2013, Egyesült Királyság: változás a módszertanban

Kiegészítõ szempontok
A napi zöldség-gyümölcsfogyasztás alacsony jövedelmû társadalmi csoportokban
tapasztalható alacsony aránya összhangban van a túlsúly és elhízás (K1) magas,
valamint a megfelelõ fizikai aktivitás (K2) alacsony arányával. A társadalmi-gazdasági
helyzet szerinti fogyasztás egyenlõtlensége jól megfigyelhetõ az K3.2. ábrán, hiszen
az elsõ és a tizedik jövedelmi tized szerinti különbség jelentõs. 2014-ben a felsõ
tizedbe tartozók háromszor több gyümölcsöt és másfélszer több zöldséget fogyasztottak,
mint a legalsó tizedbe tartozók. 2011 óta a gyümölcsfogyasztásban a két csoport
között csökkentek a különbségek, míg a zöldségfogyasztásban nem történt jelentõsebb
változás. (Megjegyzendõ, hogy a vizsgált idõszak alatt a fogyasztás növekedése
2012 óta lelassult.)
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K3.1. ábra: A naponta zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztó, 15 éves vagy annál
idõsebb lakosság aránya, 2014-ben vagy a legközelebbi évben (százalék)

(Forrás: KSH)

Befolyásoló tényezõk
Az értéket befolyásolja a nem, az életkor, az iskolai végzettség, valamint a szociális
és gazdasági státusz.
Limitációk
A korábbi felmérésekben a 2014-eshez viszonyítva eltérõ kérdések szerepeltek a napi
zöldség- és gyümölcsfogyasztásra vonatkozóan, és az értékek kiszámítása is eltérõ
módszertannal valósult meg, ezért a 2014-es vizsgálat nem vethetõ össze a korábbi
évek eredményeivel.

Igazságosság
A nagy egészségkockázatot jelentõ elégtelen zöldség-gyümölcsfogyasztás egyenlõtlen
nemek és iskolázottság, valamint jövedelmi tizedek szerinti megoszlása a magyar
lakosság egészségében megnyilvánuló igazságosság sérülését jelzi, mivel az ilyen
különbségek megszüntethetõk, és a magyar társadalomban nem elfogadhatók.
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K3.2. ábra: Magánháztartások egy fõre jutó zöldség-gyümölcsfogyasztása 2010-es
árakon (2010-2014)

Napjainkra világossá vált, hogy a lakosság egészségi állapotában bekövetkezõ javulás
csakis a társadalmi-gazdasági szereplõk egy irányba mutató, összehangolt cselekvésével
érhetõ el. Ahhoz, hogy az érintett szereplõk képesek legyenek, és tenni akarjanak az
egészségük fejlesztéséért, ahhoz szükség van az egészségbarát viselkedést és az
egészséget támogató viselkedés normáját ösztönzõ kultúrára, valamint az azt elõmozdító
intézményi, társadalmi és fizikai környezetre (Egészségjelentés, 2015).

A zöldség- vagy gyümölcsfogyasztás a magyarok táplálkozási szokásainak egyik
mért indikátora. Az indikátor vizsgálata azért különösen fontos, mert az étrendi kockázatok
állnak a legnagyobb egészségveszteségek hátterében. A táplálkozással kapcsolatos
kockázati tényezõk leginkább a keringési rendszer betegségein keresztül, valamint
kisebb részben a daganatos megbetegedések és a cukorbetegség által fejtik ki káros
hatásukat. Az étrendi kockázatok közül az elégtelen gyümölcsfogyasztást, az olajos
magvak és diófélék nem elégséges fogyasztása, majd a magas só-, valamint a kevés
zöldség- és rostbevitel követi (Vitray, Varsányi et al. 2015).
Az eredmények alapján a magyar felnõtt lakosok kétharmada fogyaszt ugyan napi
rendszerességgel zöldséget vagy gyümölcsöt, azonban a túlsúlyosak és elhízottak
aránya (K1) továbbra is magas a magyar népesség körében. A helyzet pontosabb
megismeréséhez érdemes lenne a jövõben más egészséges, vagy épp nem egészségbarát
táplálkozási szokást is felmérni.

Felhasznált irodalom
1. A fogyasztóiár-index (1985–). KSH.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html
Letöltve: 2016. 08. 04.
2. Európai lakossági egészségfelmérés, 2014. Statisztikai tükör. KSH, Budapest
2015;29:1-9.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/elef14.pdf
Letöltve: 2016. 09. 21.
3. Európai lakossági egészségfelmérés – Magyarország, 2009. Összefoglaló
eredmények. KSH, Budapest 2011. p. 89.
4. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Promoting fruit and
vegetable consumption around the world. WHO Programmes.
http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/
Letöltve: 2016. 07. 26.
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Megbeszélés

5. Háztartások fogyasztása decilisek szerint. KSH Tájékoztatási adatbázis.
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=ZHC
Letöltve: 2016. 08. 04.

7. 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.
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6. OECD.Stat.
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HEALTH_LVNG&lang=en#
Letöltve: 2016. 07. 27.
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Naponta cigarettázók aránya a 18 éves és idõsebb
lakosságban, K4
Összefoglaló

2014-ben a magyar felnõtt lakosok egynegyede napi rendszerességgel dohányzott.
A férfiak között több mint 10 százalékponttal nagyobb volt a naponta cigarettázók
aránya, mint a nõk körében.
A naponta cigarettázók aránya Észak-Magyarországon (35,3 százalék) volt a
legmagasabb, és Nyugat-Dunántúlon (20,3 százalék) a legalacsonyabb, a különbség
meghaladta a 10 százalékpontot. 2000 óta kismértékû csökkenõ tendencia figyelhetõ
meg a naponta cigarettázók arányában.
A magasabb életkori csoportokban alacsonyabb volt a naponta cigarettázók aránya
2014-ben. A legalacsonyabb iskolai végzettségû csoportban a naponta cigarettázók
aránya 31 százalék, ami 17 százalékponttal magasabb volt a felsõfokú végzettségûekhez
viszonyítva, az érettségi nélküli középfokú végzettségûek csoportjában azonban még
ennél is magasabb, 34 százalék volt a naponta cigarettázók aránya.
K4.1. ábra: A naponta cigarettázók aránya a 18 éves vagy annál idõsebb lakosságra
nem szerinti bontásban (2000-2014, százalék)
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A WHO becslése szerint a világon a dohányzás évente 6 millió idõ elõtti halálozásért
felelõs, beleértve a passzív dohányzásnak tulajdonítható, évi 600 ezer halálesetet is.
Magyarország az OECD 26 európai országa között a harmadik legrosszabb helyen
áll a naponta dohányzók arányának rangsorában.

Elemzés
Általános áttekintés
A részletes elemzés eredményeinek bemutatása elõtt tisztázandó, hogy a 2014-es
Európai lakossági felmérésbõl származó adatok a naponta cigarettázásra vonatkoznak,
mert a kérdõív alapján csak a cigarettahasználatra lehet napi gyakoriságot megállapítani,
a többi dohánytermékre nem. A korábbi felmérések eredményei alapján azonban a
magyar lakosok önállóan nemigen fogyasztanak más dohányterméket, csak cigarettával
együtt, ezért ebbõl az adatból lehet következtetni a naponta dohányzók arányára is.
2014-ben a magyar felnõtt lakosság 26,1 százaléka napi rendszerességgel cigarettázott.
A nõk körében ez az arány 21 százalék, míg a férfiak esetében több mint 10
százalékponttal magasabb, 32 százalék volt (K4.1. ábra). A naponta cigarettázók
aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb (35,3 százalék) és NyugatDunántúlon a legalacsonyabb (20,3 százalék) (K4.1. térkép). 2000 óta csökkenõ
tendencia figyelhetõ meg a naponta cigarettázók arányában mindkét nem esetében,
azonban a csökkenés kismértékû, és 2009 óta lényegesen nem változott (K4.1. ábra).
További bontások
2014-ben a magasabb életkori csoportokban alacsonyabb volt a naponta cigarettázók
aránya: a legfiatalabbak háromszor annyian gyújtottak rá naponta, mint a legidõsebbek
(K4.1. táblázat).
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K4.1. térkép: A naponta cigarettázók aránya régió szerinti bontásban (2014, százalék)

K4.1. táblázat: Azok aránya, akik naponta cigarettáznak korcsoport szerint (2014,
százalék)

A legalacsonyabb iskolai végzettségû csoportban a naponta cigarettázók aránya 31
százalék volt, 17 százalékponttal magasabb, mint a felsõfokú végzettségûeknél. Érdekes
a két középfokú végzettséggel rendelkezõ csoport közötti különbség, míg az érettségivel
rendelkezõk 24,5 százaléka gyújt rá naponta, addig az érettségi nélküli középfokú
végzettségûek 34,2 százaléka cigarettázik napi szinten (K4.2. táblázat).
K4.2. táblázat: A naponta cigarettázók aránya iskolai végzettség szerint (2014,
százalék)

(Forrás: ELEF,2014)

Kiegészítõ szempontok
A dohányzásnak tulajdonítható halálozásban nem figyelhetõ meg nagymértékû csökkenés.
Ez összhangban áll a dohányzási gyakoriságnál tapasztalható folyamatokkal (alig
tapasztalható változás) is.
Nemzetközi összehasonlítás
Magyarország az OECD-nek jelentõ 19 EU-tagállam között a harmadik legrosszabb
helyen áll a naponta dohányzók arányának legfrissebb rangsorában. Nálunk gyakrabban
csupán a görögök (27,3 százalék) és a lettek (36,4 százalék) közül gyújtanak rá
naponta. Legkevesebben Svédországban (11,9 százalék) cigarettáznak napi szinten
(K4.2. ábra).
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(Forrás: ELEF, 2014)

(Forrás: OECD, 2014)

A napi rendszerességgel dohányzó magyar iskolások aránya a 11 és 13 éves
korcsoportban megfelel a WHO Európai Régiója átlagának, azonban a 15 évesek
körében mind a fiúk, mind a lányok esetében kétszer nagyobb ez az arány, mint az
európai kortársak átlaga (K4.3. táblázat).
K4.3. táblázat: A naponta dohányzók aránya a magyar iskolások körében, a HBSCfelmérés alapján (2014, százalék)

(Forrás: WHO, 2016)
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K4.2. ábra: A 15 éves vagy annál idõsebb naponta dohányzók aránya az OECD európai
tagországaiban (2014, százalék)

Befolyásoló tényezõk
Az értéket befolyásolja a nem, a kor, az iskolai végzettség, a mentális egészség, a
szociális és gazdasági státusz, valamint az egészségkultúra.

Igazságosság

Mára világossá vált, hogy a lakosság egészségi állapotában bekövetkezõ javulás
csakis a társadalmi-gazdasági szereplõk egy irányba mutató, összehangolt cselekvésével
érhetõ el. Ahhoz, hogy az érintett szereplõk képesek legyenek, és tenni akarjanak az
egészségük fejlesztésért, ahhoz szükség van az egészségbarát viselkedést és az egészséget
támogató viselkedés normáját ösztönzõ kultúrára, valamint az ezt elõmozdító intézményi,
társadalmi és fizikai környezetre (Egészségjelentés, 2015).

Megbeszélés
A naponta cigarettázók aránya elhanyagolható mértékben csökkent az utóbbi években.
Az utóbbi évek dohányzás visszaszorítását célzó intézkedéseit követõen szükséges a
dohányzásra való rászokás megelõzése és a már dohányzók leszokásának
elõsegítésében a folyamatos és tervezett intézkedések végrehajtása mind nemzeti,
mind regionális szinten. Ez összhangban áll a WHO számos ajánlásával (Health
2020, Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020), amelyek
szerint az életmódváltás elõsegítésére, a kockázati tényezõk visszaszorítására irányuló
korszerû, több szinten, több szektor szereplõjének közremûködésével megvalósuló
beavatkozások szükségesek, hogy biztosítsák mindenki számára az elérhetõ legjobb
egészséget, ezáltal az ország számára az elérhetõ legnagyobb termelékenységet.
Megfontolandó, hogy a rendelkezésre álló szûkös erõforrások elosztásánál az
egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletû megújítása mellett nagyobb hangsúlyt
kapjon a bizonyítottan költséghatékony beavatkozások széleskörû alkalmazása. (National Prevention Strategy, 2011)
Mivel a halálozási adatok esetében a különbségek kimutatását segítõ megyei szintû
bontás is lehetséges, célszerû lenne, ha a jövõben a lakosság egészségi állapotának
felmérése során is keletkeznének megyei vagy akár járási szintû adatok.
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A nagy egészségkockázatot jelentõ rendszeres dohányzás egyenlõtlen társadalmiföldrajzi megoszlása a magyar lakosság egészségében megnyilvánuló igazságosság
sérülését jelzi.

Felhasznált irodalom
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eredmények. KSH, Budapest 2011. p. 89.

3. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases
2013-2020. World Health Organization, 2013.
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/
9789241506236_eng.pdf?ua=1
Letöltve: 2016. 09. 21.
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Letöltve: 2016. 08. 02.
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Letöltve: 2016. 09. 21.

164

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

165

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

166

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

Túlzott alkoholfogyasztók aránya a 18 éves és idõsebb
lakosságban, K5
Összefoglaló

A nemek szerinti megoszlást vizsgálva jól látható, hogy a túlzott alkoholfogyasztás
túlnyomó részben a férfiakra jellemzõ, a nõk körében való elõfordulás mindössze
egytizede a férfiaknál tapasztalt gyakoriságnak. A magasabb életkori csoportokban
nagyobb a túlzott alkoholfogyasztók aránya, három százalékpont különbség van a
legfiatalabb és legidõsebb korcsoport között. Az érettségi nélküli középfokú végzettséggel
rendelkezõ csoportban három százalékkal magasabb a nagyivók aránya, mint a
felsõfokú végzettségûek körében.
A regionális különbségeket vizsgálva, a túlzott alkoholfogyasztók aránya KözépDunántúlon (9 százalék) a legmagasabb, Észak-Alföldön (3,7 százalék) pedig a
legalacsonyabb.
2009 óta a nagyivó férfiak és nõk aránya is nõtt, a férfiak esetében 1,5, a nõk esetében
0,5 százalékponttal. Az életkor növekedésével nõ a túlzott alkoholfogyasztók aránya,
az iskolai végzettséget tekintve pedig az alacsonyabb végzettségûek körében magasabb
ez az arány.
Magyarország az OECD-nek jelentõ 22 EU-tagállam között az egy fõre jutó évi 10,6
literes átlagos alkoholfogyasztásával a kilencedik helyen áll a legfrissebb rangsorban.
K5.1. ábra: Túlzott alkoholfogyasztók aránya idõsorosan a 18 év fölöttilakosságra és
nem szerinti bontásban (2009-2014)
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2014-ben a túlzott mértékben alkoholt fogyasztók, azaz a nagyivók aránya a magyar
lakosok körében öt százalék volt.

Elemzés
Általános áttekintés
2014-ben a nagyivók aránya a magyar lakosok körében 5,5 százalék volt. Az értékben
jelentõs különbség tapasztalható a nemek között: a nõk esetében 1,5, a férfiak esetében
pedig 10,1 százalék a mutató (K5.1. ábra).
A régiókat tekintve az arányszám Közép-Dunántúlon (9 százalék) a legmagasabb, és
az Észak-Alföldön (3,7) a legalacsonyabb, de magas az alkoholfogyasztók aránya
Dél-Dunántúlon (7,2 százalék) is (K5.1. térkép).
2009 óta a férfiak esetében 8,5 százalékról 10 százalékra, nõknél 1 százalékról 1,5
százalékra nõtt a nagyivók aránya. Idõbeni összehasonlításra csak a 2009-es ELEF
felmérés alkalmas, mert az alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdések az évek folyamán
nagymértékû változáson mentek keresztül, így a 2014-es eredmény a korábbi felmérések
eredményeivel nem vethetõ össze (K5.1. ábra).
További bontások
Az életkor elõrehaladtával nõ a túlzott alkoholfogyasztók aránya, három százalékpontos
különbség van a legfiatalabb és a legidõsebb korcsoport között (K5.1. táblázat).
K5.1. táblázat: A túlzott alkoholfogyasztók korcsoport szerinti aránya (százalék)
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K5.1. térkép: Túlzott alkoholfogyasztók aránya régió szerinti bontásban (2014,
százalék)

Az iskolai végzettséget tekintve, az alacsonyabb végzettségûek körében magasabb a
nagyivók aránya, mint a magasabb iskolai végzettségûek között. Az érettségi nélküli
középfokú végzettségûek csoportjában (7,3 százalék) 3,3 százalékponttal magasabb
a nagyivók aránya, mint a felsõfokú végzettségûek körében (4 százalék) (K5.2. táblázat).

Nemzetközi összehasonlítás
Magyarország az OECD-nek jelentõ 22 EU-tagállam között a 10,6 literes fogyasztással
a kilencedik helyen áll az egy fõre számított éves alkoholmennyiség legfrissebb
rangsorában. Az adatok alapján a legtöbb alkohol (12,2 liter/fõ) Ausztriában, míg
a legkevesebb Olaszországban (6,1 liter/fõ) fogyott.
K5.2. ábra: A 15 éves vagy annál idõsebb lakosságra vetített, egy fõre számított, éves,
elfogyasztott alkoholmennyiség, 2014 vagy a rendelkezésre álló utolsó év (liter/fõ)

(Forrás: OECD, *2013-as adat)
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K5.2. táblázat: A túlzott alkoholfogyasztók iskolai végzettség szerinti aránya
(százalék)

A fiatalkorúak alkoholfogyasztását vizsgáló HBSC felmérés eredményei alapján a 15
éves magyar iskolások közül a fiúk közel fele, a lányok több mint egyharmada fogyasztott
már alkoholt 13 éves kora elõtt. Ez a fiúk esetében 16 százalékponttal, a lányok
esetében 13 százalékponttal nagyobb, mint a WHO Európai Régiójára jellemzõ átlag
(K5.3. táblázat).

(Forrás: WHO, 2016)

Kiegészítõ szempontok
A krónikus májbetegségek és májcirrózis okozta halálozás csökkenése és a nagyivók
arányának enyhe növekedése azt sejteti, hogy a kettõ nem áll közvetlen összefüggésben,
illetve egyéb tényezõk is szerepet játszanak a jelenségben (pl. a HBV-oltás elterjedése,
terápiás lehetõségek kiszélesedése, az idõfaktor a cirrózis kialakulásában stb).
Befolyásoló tényezõk
A túlzott alkoholfogyasztók arányszámának mértékét befolyásolja a nem, a kor, az
iskolai végzettség, a szociális és gazdasági státusz, valamint az egészségkultúra.
Limitációk
Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatban a
2014-es Európai lakossági egészségfelmérésben önbevalláson alapuló adatok állnak
rendelkezésre, így a felmérés eredményei – a szakirodalmi tapasztalatok alapján –
vélhetõen alulreprezentálják a valós értékeket. A nagyivók csoportja az alkoholfogyasztás
gyakorisága és az elfogyasztott alkohol mennyisége alapján került meghatározásra.

Igazságosság
A nagy egészségkockázatot jelentõ túlzott alkoholfogyasztás egyenlõtlen társadalmiföldrajzi megoszlása hozzájárul a magyar lakosság egészségében megnyilvánuló
egyenlõtlenségekhez.
Mára világossá vált, hogy a lakosság egészségi állapotában bekövetkezõ javulás
csakis a társadalmi-gazdasági szereplõk egy irányba mutató, összehangolt cselekvésével
érhetõ el. Ahhoz, hogy az érintett szereplõk képesek legyenek, és tenni akarjanak az
egészségük fejlesztéséért, szükség van az egészségbarát viselkedést és az egészséget
támogató viselkedés normáját ösztönzõ kultúrára, valamint az azt elõmozdító intézményi,
társadalmi és fizikai környezetre (Egészségjelentés, 2015).
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K5.3. táblázat: Azok aránya, akik 13 éves koruk elõtt fogyasztottak már alkoholt a
magyar iskolások körében a HBSC felmérés alapján (2014, százalék)

A túlzott alkoholfogyasztók aránya 2009 óta enyhe emelkedést mutat mindkét nem
esetében. A WHO számos ajánlásával (Health 2020, Global Action Plan for the
Prevention and Control of NCDs 2013-2020) összhangban a fenti eredmények is
alátámasztják, hogy az életmódváltás elõsegítésére, a kockázati tényezõk
visszaszorítására irányuló korszerû, több szinten, több szektor szereplõjével megvalósuló
beavatkozások szükségesek, hogy biztosítsák a mindenki számára elérhetõ legjobb
egészséget, ezáltal pedig az ország számára az elérhetõ legnagyobb termelékenységet.
Megfontolandó, hogy a rendelkezésre álló szûkös erõforrások elosztásánál az
egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletû megújítása mellett nagyobb hangsúlyt
kapjon a bizonyítottan költséghatékony beavatkozások széleskörû alkalmazása (National Prevention Strategy, 2011).

Felhasznált irodalom
1. Európai lakossági egészségfelmérés – Magyarország, 2009. Összefoglaló
eredmények. KSH, Budapest 2011. p. 89.
2. Európai lakossági egészségfelmérés, 2014. Statisztikai tükör. KSH, Budapest
2015;29:1-9.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/elef14.pdf
Letöltve: 2016. 09. 21.
3. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases
2013-2020. World Health Organization, 2013.
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/
9789241506236_eng.pdf?ua=1
Letöltve: 2016. 09. 21.
4. Health 2020: A European policy framework and strategy for the 21st century.
World Health Organization, 2013.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020Long.pdf?ua=1
Letöltve: 2016. 09. 21.
5. National Prevention Council, National Prevention Strategy, Washington, DC:
U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General, 2011.
http://www.surgeongeneral.gov/priorities/prevention/strategy/report.pdf
Letöltve: 2016. 09. 21.
6. OECD Data.
https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.htm
Letöltve: 2016. 07. 16.

171

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

Megbeszélés

172

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

173

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

174

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

Jó minõségû vezetékes vízzel ellátott lakosok aránya, K6
Összefoglaló
A megfelelõ mennyiségû és minõségû ivóvíz rendelkezésre állása fontos az emberi
egészség szempontjából. Az egészséget befolyásoló környezeti elemek közül az ivóvíz
az egyik legjobban befolyásolható elem. Magyarországon az ivóvíz mikrobiológiai
és kémiai minõsége rendszeresen ellenõrzésre kerül. A mikrobiológiai minõséget
minimálisra csökkent. Fontos, hogy a mikrobiológiai minõség mellett az ivóvíz kémiai
összetevõi is jelentõsen befolyásolhatják a fogyasztók egészségét. A hazai
ivóvízminõségre vonatkozó elõírásokat a 98/83/EK irányelven alapuló 201/2001.
(X.25.) Kormányrendelet határozza meg.
A jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosság arányának meghatározása azon alapul,
hogy a tárgyévben az adott településen a szolgáltatott vízminõség megfelelt-e a 201/
2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. melléklet A és B táblázatban elõírt határértékeknek.
A hazai helyzet nemzetközi összehasonlítások alapján is kedvezõnek mondható, 2014ben országosan 90 százalék volt a jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya. Az
indikátor kapcsán jelentõs regionális, megyei és járási szintû különbségek tapasztalhatóak.
Ezek részben a Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban halmozottan elõforduló geológiai
eredetû (arzén és bór) ivóvízszennyezést tükrözik. Az évsoros adatokat tekintve ingadozás
figyelhetõ meg, mivel a vízminõség értékelése települési szinten történik, így egy-egy
nagyobb település vízminõségének romlása kihat az egész megyét jellemzõ, illetve az
országos indikátor értékre is. A 2013. és 2014. év közötti különbségek kisebb mértékû
mikrobiológiai minõségromlást jeleznek, amely az elosztóhálózatok állapotával lehet
összefüggésben. A következõ években a jelenleg is zajló Ivóvízminõség-javító Program befejezõdésével, az új tisztítási technológiák kiépítése révén jelentõs javulás
várható a szolgáltatott közmûves ivóvíz minõségében, amely azonban nem helyettesítheti
a megfelelõ üzemeltetést, illetve a vízbiztonság fogyasztói csapig tartó fenntartásához
szükséges egyéb beavatkozásokat. Az indikátor az egyedi ivóvízellátás értékelésére
nem terjed ki.
A közmûves ivóvíz-ellátottság országosan 95 százalék, elsõsorban a tanya jellegû
településszerkezettel rendelkezõ területeken nem elérhetõ a vezetékes ivóvíz. A
közegészségügyi szempontok mellett emberi jogi és esélyegyenlõségi kérdéseket is
felvet a szegregátumokban élõk, vagy a fogyasztási díj nem fizetése miatt a
szolgáltatáshoz korlátozottan hozzáférõk nem megfelelõ ivóvízellátása.
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tekintetében elmondható, hogy hazánkban az ivóvíz által okozott járványok száma

K6.1. térkép: Jó minõségû vezetékes vízzel ellátott lakosok aránya megyénként (2013)
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K6.1. ábra: Jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok számának alakulása (2011-2014,
százalék, teljes lakosság)

Elemzés
Általános áttekintés
A megfelelõ mennyiségû és minõségû ivóvíz rendelkezésre állása fontos az emberi
egészség szempontjából. Mennyiségileg elsõsorban az élettani, illetve higiénés (pl.
kézmosás, fürdés) szükségletek kielégítése a legfontosabb kérdés.
A fogyasztott ivóvíz minõsége, azaz a benne található mikrobiológiai és kémiai
paraméterek pedig rövid vagy hosszú távon befolyásolhatják az emberi egészséget,
ezért fontos, hogy az ember napi kb. 2-3 liter ivóvízszükséglete milyen összetételû
vízbõl biztosított. A lehetséges egészségi hatások kapcsán kiemelhetõk a bakteriális,
vírusos vagy protozoonokkal összefüggésbe hozott vízzel terjesztett járványok, a
nitrát és nitrit által okozott methemoglobinémiás megbetegedés (ún. „kék csecsemõ”
szindróma), valamint bizonyos daganatos megbetegedések kockázatának növekedése
az ivóvíz arzéntartalmával összefüggõen.
Az ivóvízzel szemben az alapvetõ elvárás, hogy mentes legyen a kórokozóktól, valamint
az egészséget károsító kémiai és fizikai anyagoktól. Hazánkban az ivóvíz minõségi
követelményeit a 98/83/EK irányelven alapuló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet
szabályozza, a minõségi követelményeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A
fekáliás szennyezettséget jelzõ indikátorok az „A” táblázatban, az igazoltan
(kedvezõtlen) egészséghatással bíró kémiai paraméterek a „B” táblázatban szerepelnek,
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K6.2. térkép: Jó minõségû vezetékes vízzel ellátott lakosok aránya megyénként (2014)

Jó minõségû ivóvízzel ellátottnak azokat a településeket tekintjük, amelyeken a szolgáltatott
víz minõsége megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. melléklet A és B
táblázata szerinti mikrobiológiai és kémiai követelményeknek. Ez azonban csak egy
pillanatnyi állapotot rögzít, és a relatíve kis mintaszám miatt (kistelepüléseken mindössze
1-4 minta) korlátozott információt ad az egész éves vízminõségre vonatkozóan.
A vízminõség értékelése települési szinten történik, és egy-egy nagyobb település
értéke regionális szinten meghatározó: ez tükrözõdik a K6.1. ábra és K6.1. térkép
szerinti regionális különbségekben. Így például Budapest jó minõségû ivóvize eredményezi
a Közép-Magyarország régió nagyarányú megfelelõségét, és egy-egy nagyobb város
kifogásoltsága a romló trendet, pl. Gyõr-Moson-Sopron, Békés és Csongrád megyékben.
A Dél-Alföld régió kedvezõtlen eredménye a halmozottan elõforduló, geológiai eredetû
(arzén és bór) ivóvízszennyezést tükrözi.
A legtöbb megyében megfigyelhetõ, jellemzõen kismértékû növekedés többségében
az Ivóvízminõség-javító Program elõrehaladását jelzi: a program keretében elkészült
beruházások az arzén, bór, fluorid vagy nitrit miatt kifogásolt ivóvizû települések
számát csökkentették. Az Ivóvízminõség-javító Program 2007-ben indult, fõ prioritása
elsõsorban a szolgáltatott ivóvíz arzén-, bór- és fluoridtartalmának csökkentése, valamint
a hálózaton és a vízkezelõ létesítményekben megjelenõ határérték feletti nitrit-elõfordulás
megakadályozása (a nyersvíz ammóniumtartalmának csökkentésével: célzott tisztítási
technológia kiépítésével vagy másik vízbázisra történõ áttéréssel). A fejlesztések
legnagyobb része 2015 végén zárult, a teljes befejezés várható idõpontja 2017 vége.
Elsõdleges követelmény az ivóvízzel szemben, hogy ne legyenek benne kórokozók. A
vezetékes ivóvízbe kórokozók jellemzõen szennyvízeredetû szennyezésbõl kerülhetnek
(pl. csõtörés során), ezért a mikrobiológiai megfelelõség legfontosabb jelzõi az ilyen
jellegû kockázatot kimutató fekális indikátorok, az Escherichia (E.) coli és az Enterococcus (K6.2. ábra). A fekális indikátorok elõfordulása jellemzõen eseti, alacsony
gyakoriságú. Országos szinten a vízminták 98-99 százaléka megfelelõ, az ivóvízzel
összefüggõ fertõzõ megbetegedések, járványok száma ezzel összhangban elenyészõ.
A kismértékû romló tendencia a mikrobiológiai vízminõségben az ivóvízelosztó hálózatok
elöregedésével lehet összefüggésben.
Kémiai szempontból országos szinten az arzén jelenti a legnagyobb problémát az
egészséges ivóvízellátás szempontjából, mind az egészséghatás, mind az érintett
lakosságszám tekintetében. A múlt évtizedben még közel 1,5 millió lakos fogyasztott
határérték (10 µg/l) feletti arzéntartalmú ivóvizet, ez 2014-re a közmûves ivóvízellátásban
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vagyis a jó minõségû ivóvíznek ezen két táblázat szerinti határértékeknek kell megfelelni,
az indikátor meghatározása során is e két táblázatnak való megfelelést vettük alapul
a jó minõségû ivóvíz meghatározásakor. További táblázatok tartalmazzák az
üzemellenõrzést szolgáló, változást jelzõ indikátorparamétereket, amelyek az ivóvízben
jellemzõ koncentrációban közvetett hatással lehetnek a fogyasztók egészségére (98/
83/EK, 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet).

részesülõ lakosok körében kevesebb, mint 400 000-re csökkent (K6.2. ábra). Az
ivóvízben nagyobb koncentrációban jelen levõ arzén hosszú távú fogyasztás esetén
hazai epidemiológiai vizsgálatokkal is igazoltan növeli a bõr-, tüdõ- és hólyagrák
kockázatát (Leonardi et al., 2007; Surdu et al., 2013; Rudnai et al., 2014).

Jóval kisebb számú (néhány tízezer) lakost érintenek az egyéb, egészségkockázatot
jelentõ kémiai komponensek, így a bór, a fluorid és a klórozási melléktermékek. A
geológiai eredetû ammónium az ivóvízben az ország jelentõs területét érinti, ez azonban
önmagában nem jelent veszélyt az emberi egészségre. Az ammóniumból a vízkezelés
vagy vízelosztás során (különösen elöregedett hálózatban) nitrit keletkezhet, amely
különösen a csecsemõkre veszélyes. A nitrit elõfordulása (eseti jelleggel) 20-30 000
embert érint, ilyen esetekben a csecsemõk és várandósok részére palackos vizet
biztosítanak. Hálózati vízzel összefüggõ, nitrit vagy nitrát által okozott megbetegedés
(ún. kék csecsemõ szindróma) az elmúlt években nem fordult elõ, határérték feletti
nitrát tartalmú ivóvíz fogyasztásának kockázata inkább a magánkutakból történõ
ivóvíz-ellátás esetén áll fenn.
További bontások
A nemzetközi tapasztalatok szerint eltérés lehet a kis (5000 fõnél kevesebbet ellátó)
és nagy (5000 fõnél többet ellátó) vízellátó rendszerek vízminõségében, amelyet
elsõsorban a jó üzemeltetési gyakorlattal hoznak összefüggésbe (WHO, 2012). A
hazai lakosság kb. 60 százalékát látják el nagy, és 35 százalékát kis vízmûvek. A
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K6.2. ábra: Jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok számának alakulása arzén, E. coli és
Enterococcus paraméter tekintetében (2011-2014, százalék, teljes lakosság)

K6.1. táblázat: Az összesített megfelelõségi arányok összehasonlítása a kis (<5000 fõ)
és nagy vízellátó (>5000 fõ) rendszerekben országos szinten az ellátott lakosságszám
tekintetében (2013 és 2014, százalék, teljes lakosság)

K6.2. táblázat: A kiemelt vízminõségi problémát jelentõ paraméterek megfelelõsége a
kis (<5000 fõ ellátott lakos) és nagy (>5000 fõ ellátott lakos) vízellátó rendszerekben
országos szinten az összes vizsgálat arányában kifejezve (2013, százalék)

A „coliform” és „telepszám 22°C” paraméterek nem kórokozó, ún. indikátor mikrobiológiai paraméterek,
amelyek a víz általános mikrobiológiai minõségére utalnak, patogén mikroorganizmusok jelenlétérõl nem
adnak információt.
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K6.1. táblázat mutatja ezt az összehasonlítást összesítve, illetve a K6.2. táblázat
paraméterenként kibontva a 2013. évre vonatkozóan. Látható, hogy a megfelelõségi
arányban tapasztalható különbségeket elsõsorban az olyan paraméterek megfelelõségi
különbsége okozza, amelyek kifogásoltsága a vízkezelõ technológia hiányával vagy
nem megfelelõ üzemeltetésével (arzén, bór, fluorid, ammónium, nitrit, vas, mangán,
fertõtlenítési melléktermékek), illetve a hálózat állapotával (nitrit, mikrobiológiai
paraméterek) függhetnek össze.

A K6.3-5. ábrákon látható az arzén, E. coli és Enterococcus paraméterek tekintetében
megfelelõ minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya külön elemezve a kis és nagy
vízellátási zónákban (VEZ), a 2011-2013. évekre vonatkozóan.

K6.4. ábra: Határértéknek megfelelõ E. coli-tartalmú ivóvízzel ellátott lakosok aránya
kis és nagy vízellátó rendszerekre vonatkozóan (2011-2013, százalék, teljes lakosság)
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K6.3. ábra: Határértéknek megfelelõ arzéntartalmú ivóvízzel ellátott lakosok aránya
kis és nagy vízellátó rendszerekre vonatkozóan (2011-2013, százalék, teljes lakosság)

Kiegészítõ szempontok
Az ivóvízfogyasztási ponton igazolt jó minõség csak egyik eleme az ivóvízbiztonságnak.
A vízvizsgálat csak egy pillanatnyi állapot utólagos értékelésére alkalmas, ezért az
irányadó nemzetközi gyakorlat szerint (WHO, 2011; WHO, 2012, 98/83/EK) akkor
tekinthetõ az ivóvízellátás biztonságosnak, ha az üzemeltetés kockázatértékelési
rendszerben, ún. vízbiztonsági tervezés alapján történik. Magyarországon a vízbiztonsági
tervezés jogszabályban elõírt követelmény, azonban a hatálybalépés gördülõ
rendszerben történik. Az elemzésben foglalt évek közül 2013-ban az 50 000, 2014ben az 5000 fõnél több lakost ellátó vízellátó rendszereknek kellett ivóvízbiztonsági
tervvel rendelkezniük. Helyi szinten számos olyan kockázati tényezõ van, amely a
szolgáltatott ivóvíz minõségét, így az indikátort is befolyásolhatja, ezeket a helyben
jelentkezõ kockázatokat az ivóvízbiztonsági tervek veszélyelemzésükben és
kockázatértékelésükben rögzítik.
Mindkét tényezõt figyelembe véve a biztonságosan szolgáltatott és jó minõségû ivóvízzel
ellátott lakosság arányát mutatják a K6.3. és 4. táblázatok, illetve a K6.6. ábra. A
jelentõs emelkedés 2013 és 2014 között a vízbiztonsági tervezésre kötelezettek számának
növekedését tükrözi. A regionális különbségeket egyrészrõl a már elemzett ivóvízminõségi
különbségek eredményezik, másrészrõl az, hogy pl. Budapest ivóvízminõsége jó, és
az üzemeltetés 2012 óta ivóvízbiztonsági terv szerint folyik.
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K6.5. ábra: Határértéknek megfelelõ Enterococcus-tartalmú ivóvízzel ellátott lakosok
aránya kis és nagy vízellátó rendszerekre vonatkozóan (2011-2013, százalék, teljes
lakosság)

K6.3. táblázat: Biztonságosan szolgáltatott, jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya
országosan (2014, százalék)

K6.6. ábra: Biztonságosan szolgáltatott, jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya
megyei bontásban (2013 és 2014, százalék)

Nemzetközi összehasonlítás
A K6.5a. és b. táblázatok tartalmazzák a hazai megfelelõségi arányokat a kiemelt
kémiai és mikrobiológiai paraméterek tekintetében, összevetve más tagállamok
megfelelõségi arányával a legutóbbi EU-jelentés adataira támaszkodva, a 2013. évet
tekintve (http://cdr.eionet.europa.eu/). A jelentés a nagy vízmûvek adatait tartalmazza.
Az adatok alapján látható, hogy a hazánkban jellemzõ vízminõségi kifogások a többi
tagországban is megjelennek. Magyarország az arzén és ammónium nem megfelelõségét
tekintve a vizsgált tagállamokhoz képest kedvezõtlenebb képet mutat. Mikrobiológiai
szempontból a hazai eredmények az európai középmezõnyhöz tartoznak, itt a cél a
100 százalékos megfelelés.
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K6.4. táblázat: Biztonságosan szolgáltatott, jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya
régiók szerinti bontásban (2014, százalék)

Forrás: http://cdr.eionet.europa.eu/

K6.5b. táblázat: Megfelelõségi arányok az EU egyes tagállamaiban egyes
mikrobiológiai paraméterenként (2013, százalék)

Forrás: http://cdr.eionet.europa.eu/
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K6.5a. táblázat: Megfelelõségi arányok az EU egyes tagállamaiban egyes kémiai
paraméterenként (2013, százalék)

A klímaváltozás kapcsán emelkedõ átlaghõmérséklet elõsegíti a mikroorganizmusok
növekedését az ivóvízelosztó hálózatokban, így kedvezõtlenül befolyásolhatja az
indikátort meghatározó ivóvízminõséget. A baktériumok és egysejtû kórokozók gyakoribb
megjelenése miatti vízminõségi kifogásoltság mellett a hõmérséklet-emelkedés a kémiai
vízminõséget is befolyásolhatja, pl. a hálózatban meginduló spontán nitrifikáció (az
ammónium nitritté alakulása) miatti gyakoribb nitrit nem megfelelõség tekintetében,
vagy azáltal, hogy a megfelelõ mikrobiológiai minõség fenntartása érdekében több
fertõtlenítõszert adagolnak az ivóvízhez, ami miatt a fertõtlenítési melléktermékek
koncentrációja is megnõ. Emellett a klímaváltozás várhatóan nagyobb vízigényt fog
eredményezni (ivóvíz, fürdõvíz és öntözõvíz területén is), emiatt a jövõben várhatóan
más vízbázisok bevonása is szükséges lehet, illetve az ebbõl eredõ növekvõ vízár
miatt a bizonytalan vízminõségû magánkutak száma is nõhet, amelyek kihatással
lehetnek a jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok arányára.
Limitációk
Becslések szerint a lakosság 95 százaléka rendelkezik közmûves ivóvízellátással, 3
százalékot látnak el az egyedi rendszerek, és 2 százalék használja a saját kútjának
vizét ivóvízként. Az indikátor országos lefedettsége a fentiek alapján 95-98 százalék.
Az indikátor alapját is meghatározó megfelelõségi monitorozásból származó adatok
kb. 90 százaléka ún. önellenõrzõ mintavételezésbõl származik, tehát az üzemeltetõ
saját laboratóriuma vagy egy általa megbízott laboratórium végzi a mintavételt,
vízvizsgálatot. Az adatok mindössze kb. 10 százaléka származik hatósági
mintavételezésen alapuló vízvizsgálatból, amely a vízszolgáltatótól teljesen függetlennek
tekinthetõ.
A jelenlegi monitorozási rendszeren alapuló vízminõségi adatok alapján a magyarországi
helyzetkép a jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosságszámot tekintve kedvezõnek mondható.
Ugyanakkor a hazai ivóvízellátásnak mindössze 42 százaléka származik védett
vízbázisból (védett felszín alatti víz), a maradék 58 százalék pedig olyan nem védett
vízbázisokból (felszíni víz, parti szûrésû víz, karsztvíz) (K6.7. ábra), amelyek különbözõ
mértékben, de ki vannak téve az esetleges felszíni szennyezés lehetõségének. Ezek a
lehetséges vízszennyezõk sok esetben a jelenlegi monitorozási rendszerben nem jelennek
meg rendszeresen vizsgálandó paraméterként (pl. gyógyszermaradványok). Nem
védett vízbázisból (parti szûrésû kutakból) történik pl. a közel 1,8 millió lakost számláló
Budapest ivóvízellátása is, de emellett több nagyváros (pl. Szolnok, Gyõr) ivóvízellátása
is felszíni víz által befolyásolt. Az esetleges szennyezések kockázatát, a felügyeletet,
beavatkozási lehetõségeket az üzemeltetõ által összeállított ivóvízbiztonsági tervek
tartalmazzák.
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Befolyásoló tényezõk

Az ivóvíz minõségét a fogyasztói végponton (csapon) vizsgálják. A mintaszám a
szolgáltatott vízmennyiségtõl függ (kistelepüléseken mindössze egy-négy minta), így
korlátozott információt ad az egész éves vízminõségre vonatkozóan. A mintavételek
elõre kijelölt, fix mintavételi ponton történnek (pl. közkifolyó, iskola, polgármesteri
hivatal), így elsõsorban a szolgáltatott vízminõségre vonatkoznak, az épületek belsõ
hálózatából eredõ ún. másodlagos szennyezõk tekintetében csak az adott mintavételi
pontot jellemzik, a település egészének vízminõség-értékelésére nem alkalmasak. Az
épületek belsõ vízhálózatában bekövetkezõ másodlagos vízminõségromlás (pl. nehézfémbeoldódás a csõhálózatból, baktériumok utószaporodása) értékelésére az indikátor
jelenleg nem tér ki.
A fentiek közül egészségkockázat szempontjából legfontosabb az ólom, amely elsõsorban
régi városrészekben a vízelosztó hálózatokban, épületek, lakások belsõ vízhálózatában
még ma is sok helyen jelen lévõ ólomcsövekbõl kerülhet az ivóvízbe, de a helyi jellegû
szennyezések feltárására a hálózati víz rutinellenõrzése nem alkalmas. Jól mutatja a
problémát a megfelelõségi monitorozásból származó eredmények megfelelõségének,
illetve a régi városrészeken végzett célzott vizsgálatokból származó eredmények
megfelelõségének összehasonlítása. A megfelelõségi monitorozásból származó adatok
alapján a 2011 és 2014 közötti idõszakban a megfelelõség átlagosan 98,31 százalék,
míg a célzott felmérésbõl származó adatok alapján a magánlakásokat tekintve 41,67
százalék, a gyermekintézményeket tekintve 70 százalék (Sebestyén et al., 2015).

186

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

K6.7. ábra: A hazai ivóvízbázisok típus szerinti megoszlása (2013, százalék)

A jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosság részaránya több tényezõbõl épül fel. Egyik
eleme az ivóvíz-szolgáltatáshoz való hozzáférés, a másik az ivóvízellátás minõsége
(mind a szolgáltatás biztonságosságát, mind az ivóvízminõséget tekintve). A
közmûszolgáltatás a lakosság mintegy 95 százaléka számára elérhetõ. Biztonságosan
ellátottnak csak azok tekinthetõk, akik a közmûves ivóvízhez a hálózatra rákötve
jutnak hozzá, mivel az egyéb (pl. közkifolyós) ellátás a vízgyûjtés, szállítás, tárolás
módja miatt kockázatos, illetve ahol a közmûves ivóvíz-ellátás ivóvízbiztonsági terv
alapján üzemeltetett vízmûbõl történik. Magyarországon a nem közmûves ivóvízzel
történõ ellátottság jellemzõen a szegregátumokban élõket, vagy a fogyasztási díj nem
fizetése miatt a szolgáltatáshoz korlátozottan hozzáférõket érinti. A magán kutakból
származó – gyakran ellenõrizetlen minõségû – ivóvizet fogyasztók aránya jelentõs
területi eltérést mutat, a Települési Információs Rendszer (TEIR; www.teir.hu) adatai
szerint jellemzõen Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon magasabb az ellátatlan
külterületek vagy tanyás településrészek aránya, hat járásban (Mórahalmi, Kisteleki,
Kiskunfélegyházi, Putnoki, Nagykõrösi és Encsi) nem éri el a 75 százalékot. Ezek
közül csak az Encsi járás minõsül hátrányos helyzetûnek.
Az ivóvíz minõségével összefüggésben az indikátor értéke is jelentõs területi eltérést
mutat. A K6.6. táblázat mutatja azokat a járásokat, ahol a 2013. és/vagy 2014.
évben 50 százalék alatti volt a jó minõségû ivóvízzel ellátott lakosok aránya. Azon
járások esetén, ahol a jó minõségû vezetékes vízzel ellátott lakosok aránya 10 százalék
alatti (Jánoshalmi és Mezõtúri járások), a nem megfelelõ vízminõséget a geológiai
eredetû arzén eredményezi a járáshoz tartozó települések vízminõségi adatai alapján.
K6.6. táblázat: Járások, ahol a jó minõségû vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya
nem haladta meg az 50 százalékot (2013 és 2014, százalék)
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Igazságosság

K6.7. táblázat: Az összesített megfelelõségi arányok összehasonlítása hátrányos és nem
hátrányos járásokhoz tartozó településeket tekintve (2013-2014, százalék)

A K6.8. táblázat mutatja a jó minõségû ivóvízzel ellátott, illetve nem ellátott települések
számát hátrányos / nem hátrányos járáshoz való tartozás szerint megbontva. A
hátrányos helyzet (mint kockázati tényezõ) és a nem jó ivóvízminõség (mint kimenet)
között az összefüggés szignifikáns: a hátrányos településeken a nem jó minõségû
ivóvízzel való ellátottság kockázata kb. 1,5-szeres a nem hátrányos településekhez
képest [relatív kockázat=1,45, 95 százalékos megbízhatósági tartomány: 1,12-1,88,
p-érték=0,006 Mantel-Haenszel statisztikai próbát alkalmazva (Khi2=7,52)]. A
statisztikailag szignifikáns összefüggés ellenére ok-okozati összefüggés nem
valószínûsíthetõ, mert ugyan a vízminõséget az adott terület anyagi lehetõségei
befolyásolhatják a vízkezelõ technológia meglétén, illetve a hálózat állapotán keresztül,
de a nyersvíz-eredetû szennyezõk, illetve az üzemeltetés szakmaisága a hátrányos /
nem hátrányos helyzettel nincsenek összefüggésben, azonban a szolgáltatott víz minõségét
ezek is jelentõsen befolyásolják.
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A K6.7. táblázat mutatja a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan a jó ivóvízzel ellátott
lakosok arányát hátrányos és nem hátrányos járásokhoz való tartozás szerint megbontva.

A jelenleg értékelésre kerülõ indikátor a jó települési ivóvízminõségbõl adódó paraméter.
Emellett a biztonságos üzemeltetés is egy fontos szempont. A biztonságos üzemeltetést
jelzõ vízbiztonsági terv szerinti üzemeltetés jogszabályi elõírás, a jó vízminõség elérése
érdekében minden nem megfelelõ minõségû ivóvízzel ellátott település számára elérhetõ
- az Országos Ivóvízminõség-javító Program keretében - fejlesztési keret. A közmûves
vízellátás minõségében adódó különbségek elsõsorban a geológiai adottságoknak
köszönhetõek, ugyanakkor a közmûves ellátáshoz való hozzáférésben más felmérések
(elsõsorban az Alapvetõ Emberi Jogok Biztosának Hivatala, illetve hátrányos helyzetû
populációkkal foglalkozó civil szervezetek nem teljes körû felmérései) alapján a tanya
típusú településeken, illetve a mélyszegénységben élõk hátrányt szenvednek (VEJ jelentés
2016).

Megbeszélés
A megfelelõ mennyiségû és minõségû ivóvíz kulcskérdés az emberiség jövõje és az
egyes emberek egészsége kapcsán egyaránt. Hazánk az általános ellátottság
tekintetében (95 százalék) kedvezõ képet mutat. A szolgáltatott ivóvíz azonban sok
településen jelenleg sem megfelelõ minõségû, a fõ problémát a geológiai eredetû
arzén, ammónium, vas és mangán nem megfelelõség jelenti. Ezen paraméterek közül
az egészségi hatást figyelembe véve az arzén emelhetõ ki, de fontos paraméter az
ammónium is, ugyanis bakteriális tevékenység hatására nitritképzõdéshez vezethet a
jelenléte, amely súlyos betegséget, akár halált is okozhat, elsõsorban csecsemõknél,
kisgyermekeknél.
Ezen paraméterek tekintetében jelentõs elõrehaladást hozott, és így a kémiai ivóvízminõség
javulását eredményezte a jelenleg is folyamatban levõ Ivóvízminõség-javító Program,
amelynek lezárulta után szinte valamennyi településen kémiai szempontból megfelelõ
lesz az ivóvíz minõsége a kiemelt, geológiai eredetû paraméterek tekintetében. A
mikrobiológiai vízminõség (fekális indikátorok tekintetében) évek óta stagnál, illetve
helyenként romlik, ami elsõsorban az elöregedett elosztóhálózatokkal lehet
összefüggésben.
A régebb óta ismert vízminõségi problémák megoldását követõen várhatóan új potenciális
szennyezõk kerülnek majd a figyelem középpontjába, így pl. az ivóvízelosztó hálózaton
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K6.8. táblázat: A jó minõségû vízzel ellátott hátrányos és nem hátrányos járásokhoz
tartozó települések száma (2014. évi adatok alapján, db)
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vagy az épületek, lakások belsõ hálózatán megjelenõ, ún. másodlagos vízszennyezések
(pl. baktériumok utószaporodása, nehézfémek kioldódása, nitritképzõdés). Lakossági
aggodalmat jelent, és jelenleg még kevéssé vizsgált a hormonhatású vegyületek esetleges
jelenléte az ivóvízben, de akár régóta ismert paraméterek kapcsán is felmerülhetnek
a kutatási eredmények tükrében újabb egészséghatások (pl. mangán, jodid). Ezen új
paraméterek kapcsán szükséges lehet célzott országos szintû felmérés megszervezése,
határértékek meghatározása. A megfelelõ ivóvízminõség mellett fontos tényezõ az is,
hogy mennyire biztonságos a szolgáltatás (mind minõségi, mind mennyiségi
szempontból), amelyet az ivóvízbiztonsági terv szerinti üzemeltetés biztosíthat. Az
ivóvízbiztonsági tervezés kapcsán hazánk európai szinten is élen jár.

9. VEJ jelentés: Magyarország összefoglaló jelentése a Víz és Egészség
Jegyzõkönyv végrehajtásáról – draft verzió, publikálás alatt. 2016. május,
Budapest (OKK által több állami és civil szervezet közremûködésével
összeállítva)

11.WHO: Water safety planning for small community water supplies: step-by-step
risk management guidance for drinking-water supplies in small communities.
World Health Organization, 2012.
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/
water_supplies/en/
Letöltve: 2016. 08. 25.
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10.WHO: Guidelines for drinking-water quality, 4th edition. World Health Organization, 2011.
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/
dwq_guidelines/en/
Letöltve: 2016. 08. 25.
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A szállópor-részecskék (aeroszolok, PM10) éves átlagos
koncentrációja, K7
Összefoglaló

Az elmúlt tíz évben az utóbbi indikátor változását a 2011-es év kivételével csökkenõ
tendencia jellemezte, értéke 42 µg/m3-rõl 27 µg/m3-re csökkent. A lakosság egészségi
állapotának védelme érdekében azonban további csökkenés szükséges a WHO által
megjelölt célérték (20 µg/m3) eléréséhez.
Emellett fontos a mérõállomások számának növelése annak érdekében, hogy az ország
minden területérõl megfelelõ információkkal rendelkezzünk a kültéri levegõ minõségére
vonatkozóan.
K7.1. ábra: A szállópor-részecskék (aeroszolok, PM10) éves átlagkoncentrációértékének lakossággal súlyozott átlaga országosan (2011-2015, µg/m³)

Elemzés
Általános áttekintés
Az Európai Unióban és Magyarországon a környezeti eredetû betegségteher legnagyobb
részéért a levegõszennyezés tehetõ felelõssé. Magyarországon 2013-ban az összes
környezeti betegségteher (rokkantsággal korrigált elveszített életévek száma – DALY:
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A légszennyezés az egyik legfontosabb környezet-egészségügyi kockázati tényezõ,
melynek csökkentésével jelentõsen mérsékelhetõ a légzõszervi és kardiovaszkuláris
megbetegedések, valamint a tüdõrák globális betegségterhe. Napjainkban a fõ
szennyezõanyagok közül három, a talajközeli ózon, a nitrogén-oxidok és elsõsorban
a kisméretû részecske (PM10) okoz problémát.

1992-tõl mûködik Magyarországon automata légszennyezettségi mérõhálózat, a
folyamatos bõvítések eredményeként az állomások száma 21-rõl 53-ra növekedett,
az országos lefedettség javult, de az ország délnyugati és délkeleti területein még
mindig alacsony az állomások sûrûsége. A hálózat állomásain kerül sor a kisméretû
részecske, illetve más megnevezés szerint az aeroszol 10 µm átmérõ alatti frakciójának
mérésére is. Az aeroszolok a levegõben szuszpendált szilárd és/vagy folyékony
részecskék elegyei. Az aeroszolokat ekvivalens aerodinamikai (EAD) átmérõjük alapján
három csoportra lehet bontani: a 2,5 µm-nél nagyobb, de 10 µm-nél kisebb átmérõjû
részecskéket durva részecskéknek, a 2,5 µm-nél kisebb részecskéket finom részecskéknek,
a 0,1 µm-nél kisebb részecskéket pedig ultra finom részecskéknek nevezzük.
A legfrissebb kutatási eredmények alapján a PM2,5- (2,5 µm EAD-nél kisebb részecskék)
koncentráció nagyobb kockázatot jelent a lakosság egészségi állapotára nézve, mint
a PM10, de megbízható PM2,5-koncentráció-adatok lényegesen kisebb számban állnak
rendelkezésre, mint a PM10 esetében. Ezért az aeroszolok vizsgálatához a leggyakrabban
használt indikátor a PM10 (10 µm EAD-nél kisebb részecskék) koncentrációja (EVSZ
Air Quality Guideline-Global Update 2005).
Az elmúlt 10 évben az indikátor értékét a 2011-es év kivételével csökkenõ tendencia
jellemezte, az 42 µg/m3-rõl 27 µg/m3-re csökkent. Az indikátor 2011-es viszonylag
magas értékének kialakulásához nagymértékben hozzájárult az év eleji, illetve az év
végi igen hideg idõjárási periódus is.
Ezzel egyidejûleg a kültéri szállópor-expozíciónak tulajdonítható betegségteher (a
100 000 fõre jutó DALY értéke) is csökkent, becslések szerint 2005 és 2013 között
összességében 27,2 százalékkal, a szállópor-szennyezettség által okozott
kardiovaszkuláris megbetegedések betegségterhe 27,6 százalékkal, a rosszindulatú
daganatoké 26,4 százalékkal, a krónikus légzõszervi megbetegedéseké 23,6 százalékkal
(Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013).
Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi kitekintés a K7.2. ábrán látható, amely szerint hazánk a 32 európai
ország közül a 10. helyen állt 2012-ben a lakossággal súlyozott PM10-átlag tekintetében.
A nyugat-európai országokban kedvezõbb levegõminõségi helyzetet mutat az indikátor,
a közép- és kelet-európai országokban a hazaihoz hasonlóak az értékek, míg a
balkáni országokban jelentõsen magasabb értékek figyelhetõk meg.
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153 760) 84 százalékáért a kültéri légszennyezés volt felelõs (DALY: 129 169), amelynek
nagy része (94 százaléka) a szálló por okozta szennyezettségbõl adódik (DALY: 121
677). Ennek jelentõs része, 69 százaléka kardiovaszkuláris megbetegedés (DALY:
84 005), 27 százaléka rosszindulatú daganatos megbetegedés (DALY: 33 032), több
mint 2 százaléka krónikus légzõszervi megbetegedés (DALY: 2 714), és 1,6 százaléka
egyéb, elsõsorban alsó légúti megbetegedés (DALY: 1 926) (Institute for Health Metrics
and Evaluation, 2013).

(Forrás: EVSZ ENHIS adatbázis)

Limitációk
A K7 indikátor kiszámításánál azon háttérállomások éves átlagértékei vehetõk figyelembe,
melyek teljesítik a 90 százalékos adatérvényességi kritériumot. Ezt a követelményt a
6/2011. (I. 14.) VM rendelet „a levegõterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezõ
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabályokról” szóló rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az egyes állomásokon mért
adatok tekintetében a 24 órás adatokra vonatkozó 90 százalékos adat rendelkezésre
állás követelményét a számítások során betartottuk.
A mérõállomások a településen belüli elhelyezkedés alapján több típusba sorolhatók
(közlekedési, ipari, háttér stb.) Az indikátor meghatározásánál a nemzetközi
gyakorlatnak megfelelõen a városi és külvárosi háttérállomások adatait vettük figyelembe,
mivel ezek mérési adatai reprezentálják leginkább a lakosságot érõ expozíciót.
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K7.2. ábra: A PM10 lakossággal súlyozott, éves átlagkoncentrációi európai országokban
(2012, µg/m3)

A mérõállomások elhelyezkedése az országon belül nem egyenletes, emiatt az ország
délnyugati és délkeleti részeinek levegõminõségérõl kevesebb információval
rendelkezünk. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelvének megfelelõ
hazai jogszabály, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet írja elõ a mérõállomások elhelyezésének
követelményeit, illetve annak rendszeres, legalább ötévenkénti felülvizsgálatát.
Mivel a mérõállomások eloszlása az országon belül nem egyenletes, és több olyan
megye is van, ahol nincs mérõállomás, a népességgel súlyozott indikátor bemutatását
országosnál alacsonyabb területi szinteken nem tartjuk megfelelõnek.

Mivel a K7 indikátor Magyarország tekintetében éves országos értéket állapít meg,
az igazságosság vizsgálata nem lehetséges.

Megbeszélés
Az egészségügyi hatásbecslések alapján, melyeket az EVSZ javaslata is alátámaszt,
a PM10-szennyezettség egészségügyi kockázata az éves átlagkoncentráció tekintetében
20 µg/m3 alatt szignifikánsan alacsonyabb, mint ezen érték fölött, ezért az ország
levegõminõsége annál kedvezõbb, minél kisebb mértékben haladja meg a K7 indikátor
értéke a 20 µg/m3 értéket.
Az egyes településeken mért PM10-koncentráció tekintetében az országon belül jelentõs
eltérések lehetnek. Egy adott településen a földrajzi adottságok, az ott mûködõ ipari
zónák környezetszennyezése, illetve a lakosság fûtõanyag-felhasználása nagymértékben
befolyásolhatja a PM10-koncentrációt, és ezen keresztül a légszennyezettségre fokozottan
érzékeny populáció egészségi állapotát.
Bár az K7.1. ábra adatai azt mutatják, hogy az elmúlt három évben a K7 indikátor
értéke kismértékben emelkedett, várható, hogy az elkövetkezõ években – a gazdasági
fejlõdés hatására – a tendenciát ismét a korábbi ütemû csökkenés fogja jellemezni. Ez
kiemelten fontos feladat, mivel Magyarország több városa nem tudta teljesíteni az
Európai Unió új levegõminõségi irányelvében kitûzött határértékeket (pl. Budapest
néhány állomása, Hernádszurdok, Kazincbarcika, Miskolc, Nyíregyháza,
Sajószentpéter, Salgótarján). Ezért az Európai Bizottság 2008-ban kötelezettségszegési
eljárást indított hazánkkal szemben. A fentiekre tekintettel, a helyzet megoldásának
céljából készült a Beszámoló jelentés az 1330/2011. (X.12.) Kormányhatározattal
elfogadott Kisméretû Szálló Por (PM10 részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési
Programjáról 2015. címû dokumentum. Az Intézkedési Programban foglaltak (elkerülõ
utak építése, buszkorszerûsítési program, tehergépjármûvek ellátása részecskeszûrõkkel,
fûtéskorszerûsítési program stb.) fokozatos megvalósulása várhatóan jelentõs mértékû
PM10-részecske-csökkenést fog eredményezni.
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Igazságosság

A légszennyezés hosszú távú hatását a PM 2,5 (PM10-értékekbõl 0,58-as faktor
alkalmazásával származtatott) esetén értékelték, az elkerülhetõ halálozást a következõ
hosszú távú szcenáriók szerint vizsgálták: az éves PM2,5-értékek csökkentése 5 µg/m3rel, illetve az éves PM2,5-értékek csökkentése 10 µg/m3-re.
A 14 város összességében vizsgálva a hosszú távú hatásokat, megállapítható, hogy
a PM2,5 éves átlagértékeinek 5 µg/m3-nyi csökkentése évente átlagosan kb. 1000 halálesetet
elõzhetne meg. Amennyiben az éves átlagértékeket 10 µg/m3-re tudnánk csökkenteni,
az összes megelõzhetõ haláleset száma átlagosan 1550 esetre emelkedne évente. A
14 város összlakossága hozzávetõlegesen 3 000 000, így, ha a teljes hazai populációra
vonatkoztatva hasonló PM2,5-expozíciót feltételezünk, akkor 2005-ben az APHEKOM
módszertana szerint 7997 fõ, míg 2010-ben 4730 fõ többlethalálozásához járult
hozzá a 10 µg/m3 feletti PM2,5-szennyezés. Ezt alátámasztják a már említett APHEA,
APHEIS1 és 2 és APHEKOM nemzetközi kutatások eredményei is (Páldy et al., 2000;
Páldy et al., 2005, Aphekom, 2011).
Amennyiben az éves átlagértékeket 10 µg/m3-re tudnánk csökkenteni, az összes
megelõzhetõ haláleset száma átlagosan 1550 esetre emelkedne évente, életévnyereségben
kifejezve átlagosan 2,4 hónap (Pécs) és 12,8 hónap (Várpalota) között alakulna ez
a továbbélési mutató a városokban (Bobvos et al., 2014).
A kutatási eredményeket alátámasztja, hogy a légszennyezés hatása viszonylag nehezen
mutatható ki egyéni szinten, azonban a teljes populáció ki van téve a légszennyezettségnek,
ezért populációs szinten jelentõs közegészségügyi teherrel kell számolni. A számítások
azt bizonyítják, hogy a légszennyezés csökkentése nagyszámú lakosságcsoportra
nézve kedvezõ hatású: ha minden más tényezõt változatlannak tekintünk, és a PM10bõl számított PM2,5-szennyezés éves határértéke nem haladná meg a 15 µg/ m3-t,
akkor a 30 évesnél idõsebb lakosság várható élettartama átlagosan 2-13 hónappal
lenne meghosszabbítható az összhalálozás csökkentésének köszönhetõen (Páldy et
al., 2005).
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Az Országos Környezetegészségügyi Intézet a 2006 utáni idõszakban megvizsgálta
a PM10 lehetséges rövid és hosszú távú egészségkárosító hatását. Az APHEKOM
módszertant alkalmazva elvégezték a számításokat a 2005-2010 közötti idõszakra
Magyarország 14, online monitorállomással rendelkezõ városára vonatkozóan:
Budapest, Debrecen, Eger, Gyõr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged,
Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Várpalota, Veszprém (Bobvos et al., 2014).

Felhasznált irodalom
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2. Beszámoló jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott
Kisméretû Szálló Por (PM10 részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési
Programjáról, 2015.
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A 25-64 év közötti népesség megoszlása iskolai végzettség
szerint, K8
Az indikátor eredményei alapján a 25-64 év közötti népesség iskolai végzettsége a
2011-2015 közötti idõszakban emelkedett: csökkent a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkezõk aránya, s bár a középfokú végzettségûek aránya kissé csökkent (1,4
százalékponttal), a diplomások aránya 3,2 százalékponttal nõtt a lakosság körében,
a nõk esetében pedig ennél is nagyobb mértékben. 2015-ben a 25-64 év közötti
népesség körében a legalább középfokú végzettséggel rendelkezõk aránya 80 százalék
fölötti (magasabb, mint az EU-28 átlag). A diplomával rendelkezõk a vizsgált populáció
alig egynegyedét alkotják (ez alacsonyabb, mint az EU-28 átlag). A legfeljebb alapfokú
végzettségûek aránya a legalacsonyabb, a vizsgált népesség kevesebb, mint egyötöde
rendelkezik legfeljebb alapfokú végzettséggel (ez az érték is alacsonyabb, mint az
EU-28 átlag).
A nemek szerinti megoszlást tekintve a nõk körében magasabb a legfeljebb alapfokú
végzettséggel, valamint a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya, mint a férfiak
körében. A regionális megoszlást tekintve, Közép-Magyarországon a legmagasabb
a 25-64 év közötti népesség iskolai végzettsége: a diplomások aránya több mint
kétszerese a legalacsonyabb észak-alföldi, valamint észak-magyarországi értékeknek.
A legfeljebb alapfokú végzettségûek aránya Észak-Alföldön, Dél-Dunántúlon és ÉszakMagyarországon a legmagasabb: több mint duplája a közép-magyarországi értéknek.
Az egyes településtípusokat vizsgálva elmondható, hogy általában minél nagyobb az
adott település lakosságszáma, annál nagyobb arányban vannak jelen a magasabb
végzettségûek. A diplomások esetében van a legnagyobb, 30,9 százalékpontos különbség
a fõvárosban, illetve a községben élõ lakosság között.
K8.1. ábra: A legfeljebb alapfokú végzettségûek aránya a 25-64 év közötti népességen
belül, nem szerinti bontásban (2011-2015, százalék)
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Összefoglaló

K8.3. ábra: A felsõfokú végzettségûek aránya a 25-64 év közötti népességen belül,
nem szerinti bontásban (2011-2015, százalék)

K8.1. táblázat: A 25-64 év közötti népesség megoszlása iskolai végzettség szerint,
százalékban kifejezve, régió szerinti bontásban (2015, százalék)
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K8.2. ábra: A középfokú végzettségûek aránya a 25-64 év közötti népességen belül,
nem szerinti bontásban (2011-2015, százalék)

K8.2. térkép: A 25-64 év közötti, középfokú végzettséggel rendelkezõ népesség aránya
a teljes népességben, százalékban kifejezve, régió szerinti bontásban (2015, százalék)
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K8.1. térkép: A 25-64 év közötti, legfeljebb alapfokú végzettségû népesség aránya a
teljes népességben, százalékban kifejezve, régió szerinti bontásban (2015, százalék)

Elemzés
Általános áttekintés
Országos szinten a 25-64 év közötti népesség körében a középfokú végzettséggel
rendelkezõk képviseltetik magukat a legnagyobb arányban (59 százalék), ezt követi
a felsõfokú végzettségûek (24,2 százalék), majd a legfeljebb alapfokú végzettségûek
(16,8 százalék) aránya. A nõk körében a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezõk
aránya 3,3 százalékponttal, a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya pedig 6,3
százalékponttal magasabb, mint a férfiak körében. A középfokú végzettség viszont a
férfiak körében jelentõsen gyakoribb: 9,6 százalékponttal magasabb, mint a nõk
körében (K8.1.,2.,3. ábra).
A régiók szerinti megoszlást tekintve (K8.1. táblázat), a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkezõk aránya 2015-ben Közép-Magyarországon volt a legalacsonyabb (6,7
százalékponttal alacsonyabb, mint az országos érték), a legmagasabb pedig az
Észak-Alföldön (7,1 százalékponttal magasabb, mint az országos érték). A legmagasabb
és legalacsonyabb érték között 13,8 százalékpontos különbség figyelhetõ meg. A
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K8.3. térkép: A 25-64 év közötti, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ népesség aránya
a teljes népességben, százalékban kifejezve, régió szerinti bontásban (2015, százalék)

A 2011-2015 közötti tendenciákat tekintve, a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkezõk aránya csökkent, a teljes lakosság esetében 1,7, a nõk esetében 2,9, a
férfiak esetében 0,5 százalékponttal. A középfokú végzettséggel rendelkezõk aránya
szintén csökkent, a teljes lakosság esetében 1,5, a nõk esetében 1,1, a férfiak esetében
pedig 1,9 százalékponttal. Egyedül a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya
növekedett, a teljes lakosság esetében 3,2, a nõk esetében 4, a férfiak esetében pedig
2,4 százalékponttal. (K8.1., 2., 3. ábra).
További bontások
A településenkénti megoszlást tekintve elmondható, hogy a település lakosságszámával
párhuzamosan nõ a magasabb végzettségûek aránya. A legfeljebb alapfokú
végzettségûek aránya Budapesten a legalacsonyabb, a községekben pedig a
legmagasabb, és a kettõ között a teljes lakosság esetében 18,2 százalékpontos, a
nõknél pedig ennél is magasabb, 20,6 százalékpontos különbség tapasztalható (férfiak
esetében 16 százalékpontos az eltérés).(K8.4. ábra)
K8.4. ábra: A legfeljebb alapfokú végzettségûek aránya a 25-64 év közötti népességen
belül, településtípus és nem szerinti bontásban (2015, százalék)
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középfokú végzettségûek aránya Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb (az országos
értéknél 6,2 százalékponttal magasabb), Közép-Magyarországon pedig a
legalacsonyabb (6,2 százalékponttal alacsonyabb, mint az országos érték), és a
kettõ között 12,4 százalékpontos az eltérés. A felsõfokú végzettségûek aránya KözépMagyarországon messze a legmagasabb a régiók között (az országos értéknél 12,9
százalékponttal magasabb), az Észak-Alföldön pedig a legalacsonyabb (7,1
százalékponttal alacsonyabb, mint az országos érték).

K8.5. ábra: A középfokú végzettségûek aránya a 25-64 év közötti népességen belül,
településtípus és nem szerinti bontásban (2015, százalék)

A felsõfokú végzettségûek arányában a legjelentõsebb eltérés a fõváros és a községek
között: a teljes lakosságban 30,9 százalékpontos, a férfiak esetében 32,1 százalékpontos,
a nõk esetében 29,6 százalékpontos a különbség. (K8.6. ábra)
K8.6. ábra: A felsõfokú végzettségûek aránya a 25-64 év közötti népességen belül,
településtípus és nem szerinti bontásban (2015, százalék)
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A középfokú végzettséggel rendelkezõk aránya a teljes lakosságra vetítve Budapesten
11,6 százalékponttal alacsonyabb az országos átlagnál – a nõk körében 9,1 százalékkal,
a férfiak esetében 14,1 százalékponttal. A megyei jogú városokban a teljes lakosság
esetében 14,3 százalékponttal, a férfiaknál 15,1 százalékponttal, a nõk körében 13,5
százalékponttal magasabb a középfokú végzettségûek aránya, mint a fõvárosban. A
nõk esetében a kisebb településeken rendre kisebb a mutató értéke, így a községekben
54,2 százalék. A férfiaknál a nem megyei jogú városokban éri el maximumát (69,2
százalék), majd a községekben a második legmagasabb értékét (65,9 százalék).
(K8.5. ábra)

Korcsoportonként és nemek szerint elemezve az iskolai végzettségi szinteket, a 2011es adatok alapján (K8.7. ábra) szembetûnõ, hogy nõk esetében a fiatalabb
korosztályokban jelentõsen magasabb a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya
a legfeljebb alapfokú végzettségûekéhez képest, és a kor elõrehaladtával ez az arány
megfordul. Ez a jelenség férfiak esetében nem figyelhetõ meg ilyen markánsan, inkább
a felsõfokú végzettségûek arányának korral történõ csökkenõ tendenciája - illetve az
idõsebb korosztályokban stagnálása - emelendõ ki.

Nemzetközi összehasonlítás
Az Eurostat adatai alapján, Magyarországon a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkezõk aránya 2015-ben a 25-64 év közötti korosztályban 16,8 százalék, ami
6,7 százalékponttal alacsonyabb, mint az EU-28 átlaga (23,5 százalék). Összesen
12 tagországban alacsonyabb a legfeljebb alapfokú végzettségûek aránya, mint
Magyarországon, a többi 15 tagországban magasabb, a legmagasabb Máltán (56,5),
a legalacsonyabb Litvániában (6,5). Magyarországon a felsõfokú végzettségûek aránya
a teljes lakosságon belül 2015-ben 24,2 százalék volt, ami 5,9 százalékponttal
alacsonyabb, mint az EU-28 átlaga (30,1), 18,6 százalékponttal alacsonyabb, mint
a legmagasabb értékkel rendelkezõ (42,8 százalék), és 7 százalékponttal magasabb,
mint a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ Romániában (17,2 százalék). Összességében
véve a diplomások aránya az EU 20 tagországában magasabb, mint hazánkban,
köztük Bulgáriában, Lengyelországban, a balti államokban, és csak 7 tagországban
alacsonyabb (Románia, Olaszország, Málta, Szlovákia, Csehország, Horvátország,
Portugália).
Limitációk
Az adatokat mintavételes lakossági adatfelméréssel gyûjtik, így az eredmények becsült
adatokként értelmezhetõek.
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K8.7. ábra: A legfeljebb alapfokú és a felsõfokú végzettségûek aránya az adott
korcsoportokon belül, nem szerinti bontásban (2011, százalék)

Igazságosság

Megbeszélés
Pozitív tendencia, hogy a 25-64 év közötti népesség iskolai végzettsége a 2011-2015
közötti idõszakban folyamatos emelkedést mutat: a diplomások aránya 3,2 százalékponttal
nõtt a teljes lakosság körében, míg a legalacsonyabb végzettségûek aránya 1,7
százalékponttal csökkent. A felsõfokú végzettségûek a vizsgált populáció alig egynegyedét
alkotják, ami továbbra is elmarad az EU-28 átlagától (31 százalék). A legfeljebb
alapfokú végzettséggel rendelkezõk a vizsgált népesség kevesebb, mint egyötödét
teszi ki, ami az EU-28 átlag (23,5 százalék) alatt van.
A nemek szerinti megoszlást tekintve az idõsebb nõk körében magasabb a legfeljebb
alapfokú végzettséggel, a fiatalabb nõk körében pedig a felsõfokú végzettséggel
rendelkezõk aránya a férfiakhoz képest, azaz a fiatalabb nõk képzettségi fokának
emelkedõ tendenciája figyelhetõ meg. Ugyanakkor a középfokú végzettségûek aránya
a férfiak esetében magasabb. A regionális megoszlást tekintve, Közép-Magyarországon
a legmagasabb a 25-64 év közötti népesség iskolai végzettsége: ebben a régióban
több mint kétszer annyi a diplomások aránya, mint Észak-Alföldön vagy ÉszakMagyarországon. A legfeljebb alapfokú végzettségûek aránya ugyanakkor ÉszakAlföldön, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon a legmagasabb: több mint
kétszerese a közép-magyarországi értéknek. Az egyes településtípusokat vizsgálva
elmondható, hogy általában minél nagyobb az adott település lakosságszáma, annál
nagyobb arányban vannak jelen a magasabb végzettségûek. A diplomások esetében
van a legnagyobb, 30,9 százalékpontos különbség a fõvárosban, illetve a községben
élõ lakosság között.
Mivel az alacsony iskolai végzettség az érintett népesség esetében kedvezõtlenebb
társadalmi-gazdasági státusszal, rosszabb egészségi állapottal, rövidebb várható
élettartammal jár együtt, az iskolai végzettség folyamatos emelkedése az indikátoron
túlmutató pozitív változások alapja lehet.
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Az iskolai végzettség számos más, a teljesítményértékelés során vizsgált nem egészségügyi
indikátorhoz hasonlóan, mint pl. a jövedelemszintre, szegénységre vonatkozó
(Háztartások egy fõre jutó éves átlagos jövedelme, Szegénység vagy társadalmi
kirekesztõdés kockázatának kitettek aránya) vagy az egészségi állapottal kapcsolatos
indikátorokkal összefüggést mutat. Az alacsonyabb végzettség általában együtt jár
az egyének kedvezõtlenebb egészségi állapotával, így pl. a születéskor várható rövidebb
élettartammal, a csecsemõhalandóság magasabb arányával, valamint az egészségügyi
ellátáshoz való kedvezõtlenebb hozzáféréssel, a kielégítetlen egészségügyi szükséglet
magasabb arányával.

Felhasznált irodalom
1. Eurostat. At least upper secondary educational attainment, age group 25-64
by sex (tps00065)
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00065
Letöltve: 2016. 09. 22.

3. Eurostat. Tertiary educational attainment, age group 25-64 by sex and NUTS 2
regions (tgs00109)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tgs00109
Letöltve: 2016. 09. 22.
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2. Eurostat. At most lower secondary educational attainment by age (tsdsc430)
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tsdsc430_esmsip.htm
Letöltve: 2016. 09. 22.
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Háztartások egy fõre jutó éves átlagos jövedelme, K9
Összefoglaló

2013-ban és 2014-ben az átlagos nettó jövedelem emelkedését tapasztalhattuk.
Reálértéken nézve az átlagos jövedelem értéke 2014-re ismét meghaladta a 2012-es
visszaesés elõtti szintet. A növekedés azonban nem minden társadalmi csoportot érintett
egyformán. Jelentõs különbségeket találhatunk regionális, település szerinti, életkor
vagy iskolázottság szerinti bontásokban. Közép-Magyarországon 1 millió 254 ezer
forint volt 2014-ben az egy fõre jutó átlagos nettó jövedelem, ezzel szemben ÉszakAlföldön és Észak-Magyarországon a mutató értéke 909 ezer, illetve 1 millió 013
ezer forint volt. Budapesten a legmagasabb (1 millió 450 ezer), a községekben (922
ezer) pedig a legalacsonyabb az egy fõre jutó nettó jövedelem. Legalacsonyabb
nettó jövedelemmel az alapfokú vagy semmilyen iskolai végzettséggel rendelkezõk
bírnak (724 ezer forint). Ha a háztartások összetételét vizsgáljuk, akkor legrosszabb
helyzetben a három vagy több gyermekkel rendelkezõ (663 ezer forint), illetve az
egyszülõs háztartások (750 ezer forint) vannak.
Érdekes eredmény, hogy jövedelmi decilisek szerint vizsgálva a nettó jövedelem a
legszegényebbek esetében 1,04, a legfelsõ tizedbe tartozók esetében pedig 3,17
százalékkal emelkedett.
K9.1. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos nettó jövedelme (2011-2014, Ft)
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2014-ben a háztartások egy fõre jutó éves nettó jövedelme 1 millió 99 ezer forint volt,
amely az elõzõ évhez képest 4,8 százalékos nominális és 4,9 százalékos reálnövekedést
jelent. Európai összehasonlítás az egy fogyasztási egységre vonatkozó éves átlagos
nettó jövedelem alapján lehetséges, melynek értéke 2014-ben 4 569 euró, vásárlóerõparitáson számolva 7 654 euró volt. Ez utóbbi adattal hazánk az EU 28 tagállama
között a 25. helyet foglalta el.

Elemzés
Általános áttekintés
2014-ben a háztartások egy fõre jutó éves bruttó jövedelme 1 millió 373 ezer forint
volt, 3,7 százalékkal magasabb a megelõzõ évinél (1 millió 323 ezer forint). A nettó
jövedelem aránya a bruttónak 80,06 százalékát tette ki, egy fõre jutó 1 099 ezer
forintos éves átlagos értéke 4,81 százalékkal haladta meg a 2013. évit. A háztartások
egy fõre jutó átlagos nettó jövedelmének növekedése 2014-ben fogyasztói árindexszel
(KSH Stadat 3.6.1.) korrigált reálértéken 5,0 százalék volt, ami meghaladta az egy
fõre jutó reáljövedelem növekedésének 3,4 százalékos mértékét (vö. KSH Stadat 3.1.17.).
A háztartások reáljövedelme a 2012-es visszaesést követõen ismét növekedésnek indult,
és 2014-ben már meghaladta a 2011-es szintet (ld. K9.1. ábra).
A lakosság bruttó jövedelme két fõ részbõl áll: munkajövedelmekbõl (munkavállalói
jövedelem, vállalkozásból származó jövedelem stb.) és társadalmi jövedelmekbõl
(családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások, munkanélküli-ellátások, öregségi ellátások,
egyéb szociális ellátások). A bruttó jövedelem szerkezete 2011 és 2014 között kissé
eltolódott, 2,21 százalékpontos aránynövekedést láthatunk a munkajövedelmek irányába.
A társadalmi jövedelmek 1,84 százalékponttal csökkentek, az egyéb jövedelmek aránya
pedig mindvégig 2 százalék körül alakult, de 2011 óta ez a kategória is csökkent 0,36
százalékponttal (K9.2. ábra). Mindez részben tükrözi a szegénységi jövedelemtranszferek
felõl a közmunkaprogram javára történõ szociálpolitikai hangsúlyeltolódás
következményeit.
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K9.1. térkép: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos nettó jövedelme regionális
bontásban (2014, Ft)

A háztartások egy fõre jutó bruttó átlagos jövedelmének harmadát a társadalmi jövedelmek
tették ki. 2014-ben is az öregségi ellátások jelentették a legmagasabb összeget (333 019
forint), ezt követték a családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások (58 493 forint), az
egyéb szociális ellátások (9 303 forint), végül a munkanélküli-ellátások (8 082 forint).
A társadalmi jövedelmeken belül az öregségi ellátások aránya 2013-ról 2014-re
csekély mértékben, 81,6 százalékról 81,4 százalékra csökkent, miközben a családhoz
köthetõ ellátásoké 13,4 százalékról 14,3 százalékra növekedett. 2011-hez (77,9
százalék, illetve 14,9 százalék) képest azonban a hangsúly az öregségi ellátások felé
tolódott. A munkanélküli-ellátások aránya 2011 és 2014 között jelentõs mértékben,
4,1 százalékról 2,0 százalékra csökkent. E változás jórészt a foglalkoztatáspolitikai
átalakításhoz köthetõ: több ellátási forma megszûnt, egyre kevesebben részesülnek
álláskeresési járadékban (2011-ben 90 napra módosult a jogosultsági idõ), valamint
a közfoglalkoztatás is átalakult.
Jövedelmi decilisek szerint vizsgálva a legszegényebb háztartások egy fõre jutó átlagos
nettó jövedelme 2013-ról 2014-re 1,04, a legfelsõ tizedbe tartozóké pedig 3,17
százalékkal emelkedett. A munkából származó, illetve a társadalmi jövedelmek nagysága
is eltér egymástól: az alsó jövedelmi decilisbe tartozóknál 2014-ben az egy fõre jutó
bruttó munkajövedelem 148 ezer forintot tett ki éves szinten átlagosan, a tizedik tizedben
élõké ennek több, mint 17-szerese: 2 millió 530 ezer forint volt. Arányaiban vizsgálva
az egy fõre jutó bruttó jövedelmek megoszlását, jól látszik, hogy az elsõ jövedelmi
decilisben élõk esetében a legalacsonyabb a munkajövedelem aránya (42,51 százalék),
a legfelsõ decilisben ennek majdnem a duplája (76,89 százalék).(K9.3. ábra)
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K9.2. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos bruttó jövedelmének megoszlása,
(2011-2014, százalék)

A társadalmi jövedelmek aránya az elsõ decilisben a legmagasabb (54,93 százalék).
Ebbõl a családdal és gyermekkel kapcsolatos ellátások (59,11 százalék) a
legjelentõsebbek; az öregségi ellátások 19,00 százalékot, a munkanélküli ellátások
15,08 százalékot tettek ki 2014-ben. A legfelsõ decilisben a társadalmi jövedelmek
megoszlása ellentétes képet mutat: az öregségi ellátások képviselték a legnagyobb
arányt (95,4 százalék), a családdal és gyermekkel kapcsolatos ellátások (3,04 százalék)
és a munkanélküli-ellátások (0,16 százalék) ehhez képest elenyészõ mértékûek (KSH,
Stadat 2.2.1.1.).
A jövedelmek nagyságában észlelhetõ különbségek kialakulásában szerepet játszik,
hogy az alsó jövedelmi tizedbe tartozók jóval népesebb háztartásokban élnek (3,3
fõ), mint a legfelsõ tizedben élõk (1,9 fõ) (K9.4. ábra).
K9.4. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos nettó jövedelme a háztartások
taglétszáma és jövedelmi decilisek szerint (2014, Ft)
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K9.3. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos bruttó jövedelmének megoszlása
jövedelmi decilisek szerint (2014, százalék)

A települések típusa szerint Budapesten a legmagasabb (1 millió 450 ezer), a
községekben (922 ezer) pedig a legalacsonyabb az egy fõre jutó nettó éves jövedelem.
A jövedelmek megoszlását vizsgálva a munkajövedelem aránya a bruttó jövedelmeken
belül Budapesten a legnagyobb. A községekben a társadalmi jövedelmek az egy fõre
jutó bruttó összjövedelmek 30,53 százalékát, a fõvárosban 26,63 százalékát képezték.
Ezen belül különbséget láthatunk a munkanélküli-ellátások (a községekben 2,6
százalékponttal nagyobb ezen ellátások aránya Budapesthez képest), a családdal,
gyermekkel kapcsolatos ellátások (a községekben 4,57 százalékponttal nagyobb ezen
ellátások aránya Budapesthez képest), illetve az öregségi ellátások (a községekben
8,52 százalékponttal kisebb ezen ellátások aránya Budapesthez képest) arányában
(KSH, Stadat 2.2.1.1.).
További bontások
A háztartások egy fõre jutó éves átlagos nettó jövedelme a referenciaszemélyek
korcsoportja szerint is eltérõ képet mutat. 2014-ben a legkevesebb forrásból a 25
évesnél fiatalabbak (785 ezer forint), legtöbb forrásból pedig a 65 év fölöttiek
gazdálkodhattak (1 millió 257 ezer forint). A nettó nominális jövedelmek 2010-hez
képest a 25 évesnél fiatalabb kategória kivételével minden korcsoportban emelkedtek
(K9.5. ábra).
K9.5. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos nettó jövedelme folyó áron, a
referenciaszemély korcsoportja szerint (2011-2014, Ft)
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Földrajzi bontásban vizsgálva jól láthatóak a regionális különbségek az egy fõre jutó
jövedelmekben (K9.1. térkép). Közép-Magyarországon 1 millió 254 ezer forint volt
2014-ban az egy fõre jutó átlagos nettó éves jövedelem. Az elõbbi régiótól elmaradva
ugyan, de a többihez képest jobb helyzetben van Nyugat- (1 millió 153 ezer) és
Közép-Dunántúl (1 millió 121 ezer). Észak-Alföld és Észak-Magyarország van a
legrosszabb helyzetben, itt az egy fõre jutó átlagos jövedelem 909 ezer, illetve 1
millió 013 ezer forint volt.

K9.6. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos bruttó jövedelme a
referenciaszemély korcsoportja és jövedelem típusa szerint (2014, Ft)

Iskolai végzettség szerint a felsõfokú végzettségûek nettó jövedelme a legmagasabb
(1 millió 550 ezer forint), õket az érettségivel rendelkezõk csoportja követi (1 millió
123 ezer forint). Legalacsonyabb nettó jövedelemmel az alapfokú végzettségûek vagy
iskolai végzettség nélküliek rendelkeznek (724 ezer forint). A felsõfokú végzettséggel
rendelkezõk nettó jövedelme több mint kétszerese a legfeljebb alapfokú végzettségûekének
(K9.7. ábra). A bruttó jövedelmeket tekintve az alapfokú végzettségûek jövedelmének
39,88 százaléka származik munkajövedelembõl, ezzel szemben a többi kategóriában
ez az arány 65 százalék feletti volt (a felsõfokú végzettségûek körében 77,29 százalék)
(KSH, Stadat 2.2.1.1.).
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A bruttó jövedelmek megoszlását vizsgálva 2014-ben a 25-54 éves korosztály
jövedelmének 85 százaléka származott munkajövedelembõl, a 25 évesnél fiatalabbak
esetében ez az arány 76,4 százalék, míg az 55-64 évesek esetében 65,18 százalék.
A társadalmi jövedelmek teszik ki a 65 év fölöttiek jövedelmének 88,85 százalékát,
amelybõl az öregségi ellátások 98,71 százalékot jelentenek. A családdal, gyermekkel
kapcsolatos ellátások a 25 év alattiak esetében 43,65 százalékos, a 25-54 éves
korcsoportban 46,43 százalékos arányt képviselnek, míg a 25 év alattiak esetében a
munkanélküli-ellátások jelentik a legmagasabb részesedést (12,31 százalék) a társadalmi
jövedelmeken belül. Az egyéb jövedelmek a 25 év alattiak esetében a legmagasabbak,
az összjövedelem 11,1 százalékos részét teszik ki (K9.6. ábra).

A háztartások összetételét tekintve megkülönböztetünk gyermekes és gyermek nélküli
háztartásokat. Az összes háztartások számához viszonyítva 2014-ben a gyermek
nélküli háztartások aránya 69,6 százalék, amelyekben az egy fõre jutó átlagos nettó
jövedelem 1 millió 352 ezer forint volt. A gyermek nélküli háztartásokon belül az
egyszemélyes háztartások aránya 47,2 százalék, amelyek 39,26 százaléka férfiakból,
60,73 százaléka nõkbõl állt. A nettó jövedelem az egyszemélyes háztartásokban a
férfiak esetében 1 millió 559 ezer forint, a nõk esetében 1 millió 424 ezer forint,
vagyis utóbbiaknál 8,65 százalékkal alacsonyabb volt. Az egyszemélyes háztartások
több mint fele (54,7 százalék) 65 év alattiakból áll. Magyarországon 2014-ben mintegy
1 millió 252 ezer gyermeket nevelõ háztartás volt (amelyekben közel 4 millió 811
ezren éltek) (KSH, Stadat 2.2.1.3.).
A gyermeket nevelõ háztartások az összes háztartás 22,8 százalékát teszik ki. 2014ben a legmagasabb arányban a két felnõtt egy gyermekkel (30,62 százalék), ezt
követõen pedig a két felnõtt két gyermekkel típusú háztartások (24,79 százalék) voltak
jelen. A gyermeket nevelõ háztartások közül anyagi szempontból legrosszabb helyzetben
a három vagy több gyermekkel rendelkezõ (663 ezer forint), illetve az egyszülõs
háztartások (750 ezer forint) voltak (K9.8. ábra).
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K9.7. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos nettó jövedelme a referenciaszemély
iskolai végzettsége szerint (2011-2014, Ft)

Kiegészítõ szempontok
Kiegészítõ indikátorként érdekes megvizsgálni a háztartások jövedelemelvárásait. A
vizsgálatban a háztartások egy ötfokú skálán nyilatkoztak arról, hogy mekkora minimális
összegû nettó jövedelemre lenne szükségük a nagyon szûkös megélhetési szinttõl a
nagyon jó életszínvonalig. A háztartások által szükségesnek tartott jövedelmek összege
változó képet mutat jövedelmi decilisekre bontva. A legalsó jövedelmi decilisbe tartozóknál
az általuk szükségesnek tartott összeg havi szinten 103,3 ezer forint, éves szinten
1 millió 236 ezer forint, a jelenlegi nettó jövedelmük 3,5 szerese (K9.9. ábra).
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K9.8. ábra: Háztartások egy fõre jutó éves átlagos nettó jövedelmének alakulása a
gyermekes háztartásokban (2011-2014, Ft)

Nemzetközi összehasonlítás
Nemzetközi összehasonlításként az Eurostat statisztikáiban az európai országok egy
fogyasztási egységre jutó éves átlagos nettó jövedelmeit vetettük össze, amelyek a
nyugdíjak kivételével nem tartalmaznak szociális transzfereket. 2014-ben
Magyarországon az EU-n belül a huszonhatodik, vásárlóerõ-paritáson számolva a
huszonötödik volt az átlagos nettó jövedelem értéke (4 569, illetve 7 654 euró).
Utóbbi értékkel hazánk Horvátországot (7 633 euró), Bulgáriát (7 200 euró) és
Romániát (4 360 euró) elõzi csak meg. A legmagasabb vásárlóerõ-paritáson számolt
jövedelemmel Luxemburgban (28 287 euró), Ausztriában (21 757 euró) és
Franciaországban (20 329 euró) rendelkeztek. A magyarországi átlagos nettó jövedelem
2014-ben nominálértéken mintegy harmada volt az EU28 átlagának (16 336 euró).
Csehország 1,7-szer, Hollandia 4,6-szer, míg Ausztria 5,1-szer magasabb egy fõre
jutó átlagos nettó jövedelemmel bírt (K9.10. ábra).
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K9.9. ábra: A különbözõ megélhetési szintekhez szükségesnek tartott havi nettó
jövedelem (2014, ezer Ft/hó/fõ)

(Forrás: Eurostat, Mean and median income before social transfers (pensions excluded from social transfers) by age and sex, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_di14, letöltés ideje: 2016.
július 11.)

Limitációk
A mutató értékének meghatározása mintából, becsléssel történik. Jövedelemként nem
kerülnek figyelembe vételre a nem pénzbeli költségtérítések, mint az üdülési csekk, a
magánhasználatra kapott mobiltelefon és számítógép, a természetben kapott étkezés,
szociális ellátás.

Igazságosság
A háztartások egy fõre jutó nettó jövedelme eltér regionális, település szerinti, életkor
vagy iskolázottság szerinti bontásokban. A földrajzi különbségek legfõképpen az
egyes régiók vagy települések gazdasági fejlettségével állnak összefüggésben. Azokban
a régiókban a legalacsonyabb a mutató értéke, ahol a legmagasabb a munkanélküliségi
ráta, és a legnagyobb az alacsony iskolai végzettségûek aránya (lásd: K8). Az alacsony
iskolai végzettségûek majdnem fele ki van téve a szegénység vagy a társadalmi
kirekesztettség kockázatának (K10).
A gyermeket nevelõ háztartások közül legrosszabb helyzetben a három vagy több
gyermeket nevelõ, illetve az egyszülõs háztartások vannak.
2013-ban a gyermekes családok 36,3, a gyermekteleneknek pedig 25,7 százaléka
volt kitéve a szegénység és kirekesztõdés kockázatának. 2013-ban az egyszülõs
háztartások voltak a legnagyobb szegénységi kockázatnak kitéve (KSH, 2014).
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K9.10. ábra: A háztartások fogyasztási egységre vetített éves átlagos nettó jövedelme
nemzetközi összehasonlításban (2011-2014, euró)

Megbeszélés

Annak ellenére, hogy 2012-tõl kezdve a háztartások egy fõre jutó éves nettó jövedelmének
folyamatos emelkedését figyelhetjük meg nominális és reálértéken egyaránt, a háztartások
nettó jövedelme a fogyasztói árindexszel korrigálva csak 2014-ben érte el a 2011-es
szintet. A növekedés ráadásul nem minden társadalmi csoportot érintett egyforma
mértékben. Jelentõs különbségeket találhatunk jövedelmi decilisek, régiók, települések
szerinti, életkor vagy iskolázottság szerinti bontásokban. Közép-Magyarországon 1
millió 254 ezer forint volt 2014-ban az egy fõre jutó átlagos nettó jövedelem, ezzel
szemben Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon a mutató értéke 909 ezer, illetve
1 millió 013 ezer forint volt. Az utóbbi két régió esetében a legmagasabbak a
munkanélküliségi ráták: Észak-Alföldön 11,9 százalék, míg Észak-Magyarországon
10,5 százalék (KSH, Stadat 2.1.2.35.). Budapesten a legmagasabb (1 450 ezer), a
községekben (922 ezer) pedig a legalacsonyabb az egy fõre jutó nettó jövedelem.
Az alapfokú végzettségûek, illetve az iskolai végzettség nélküliek rendelkeztek a
legalacsonyabb nettó jövedelemmel (724 ezer forint). A felsõfokú végzettséggel
rendelkezõk nettó jövedelme több mint kétszerese volt az alapfokú végzettségûekének.
Korcsoportos bontásban 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 (663 ezer forint), illetve az egyszülõs
háztartások (750 ezer forint) vannak.
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2014-ben a háztartások egy fõre jutó éves nettó jövedelme 1 millió 099 ezer forint
volt, amely az elõzõ évhez képest 4,8 százalékos növekedést jelent. Az Európai Unió
28 tagállama közül ebben az évben Magyarországon volt a harmadik legalacsonyabb
az egy fõre jutó nettó átlagos jövedelem értéke (4 569 euró).
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Szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának
kitettek aránya, K10
A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek arányának vizsgálata
fontos lehet az egészségügyi ellátások szervezése vagy a népegészségügyi programok
tervezése szempontjából. A mutató tágabban értelmezi a szegénységet és három
tényezõ együttes vizsgálatát végzi: a jövedelemhiányon túlmenõen figyelembe veszi
az anyagi javakhoz való hozzáférést, valamint az egyén munkaerõpiaccal való
kapcsolatát (KSH,2014).
Magyarországon 2014-ben a teljes lakosság 28,2 százalékát, azaz 2 millió 735 ezer
embert érintett a relatív jövedelmi szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés
kockázatának legalább egy dimenziója, ami 3,6 százalékponttal alacsonyabb, azaz
362 ezer fõvel kevesebb a 2013. évinél. 2012-höz képest 6,6 százalékponttal csökkent
a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázata. A hazai eredmények európai
viszonylatban még mindig kedvezõtlenek, az EU28 átlagához képest Magyarországon
7,4 százalékponttal magasabb volt a mutató értéke.
Életkor szerint vizsgálva, a 0-17 év közöttiek a legveszélyeztetettebbek (2014-ben
36,1 százalék). Mind a 18-64 évesek, mind pedig a 65 év felettiek esetében a nõket
sokkal jobban érinti a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázata. 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 csaknem háromszoros a nem roma népességhez
viszonyítva. Jelentõs egyenlõtlenségeket láttunk a háztartások összetétele, az iskolai
végzettség és a településméret vizsgálata során is.

233

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

Összefoglaló

Elemzés
Általános áttekintés
Az Európai Unióban hosszú ideje kiemelt téma a szegénység és az annak leküzdésére
kidolgozott stratégiák eredményességének vizsgálata. Ahhoz, hogy közösségi szinten
is mérhetõ és összehasonlítható legyen a szegénység és a társadalmi kirekesztõdés
igen összetett jelensége, az Európai Bizottság 2001-ben elfogadta az ún. laekeni
indikátorokat. Ekkor döntöttek egy közös, jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó
adatfelvétel mellett is [EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions)] (KSH,
2013).
Az Európai Unió 2010-ben létrehozta a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem európai platformját az Európa 2020 Stratégia kezdeményezésére. A platform segítséget nyújt a tagállamoknak, hogy a megfogalmazott célt elérve, közös
erõvel 2020-ra az Unión belül 20 millió embert emelhessenek ki a szegénységbõl és
a társadalmi kirekesztettségbõl (EU, 2011). A cél teljesülését az AROPE (At Risk of
Poverty or Social Exclusion – a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által
veszélyeztetett népesség aránya) mutatóval mérik.
Az AROPE indikátorral sikerült EU-szinten egy olyan mutatót kidolgozni, amely igyekszik
tágabban értelmezni, és meghatározni a szegénységet, túlmutatva ezzel a szegénység
csak jövedelmi eredetû azonosításán. A mutató három tényezõ együttes vizsgálatát
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K10.1. ábra: Szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek aránya,
idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014, százalék)

végzi: a jövedelemhiányon túlmenõen figyelembe veszi az anyagi javakhoz való
hozzáférést, valamint az egyén munkaerõpiaccal való kapcsolatát. Az adatok az EUSILC-felvételbõl származnak, amely a lakosság jövedelmi helyzetét és életkörülményeit
évente vizsgálja (KSH, 2014).
Fontos hangsúlyozni, hogy a mutató nem a szegények számát méri, hanem azokét is
számba veszi, akik a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának ki
vannak téve.

K10.2. ábra: Az AROPE mutató három dimenziója (KSH, 2014)

A mutató értelmezése szerint, akik a fentiek közül egy vagy több dimenzióban érintettek,
ki vannak téve a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának. Ennek a
csoportnak a népességen belüli aránya adja az index értékét.
Magyarországon 2014-ben a teljes lakosság 28,2 százalékát, azaz 2 millió 735 ezer
embert érintett a relatív jövedelmi szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés
kockázatának legalább egy dimenziója, ami 3,6 százalékponttal alacsonyabb, azaz
362 ezer fõvel kevesebb a 2013. évinél. 2012-höz képest 6,6 százalékponttal csökkent
a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázata. A mutató értékében eltérés
tapasztalható a nemek között: az elmúlt öt év vizsgálatából látszik, hogy a nõket
jobban érinti ez a kockázat. 2014-ben ez 0,4 százalékpontos különbséget jelent a két
nem között.
A dimenziókat külön-külön elemezve, a 2011-2014-es idõszakon belül a legmagasabb

235

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

Az AROPE mutató a következõ három dimenziót foglalja magában:

értékek 2012-ben voltak, majd 2013-14 között a relatív jövedelmi szegénység 0,1
százalékponttal, a súlyos anyagi depriváció 4,6 százalékponttal, míg a nagyon alacsony
munkaintenzitás aránya 2,6 százalékponttal csökkent (K10.3. ábra).

Magyarországon a három dimenzióba tartozók egymáshoz viszonyított aránya
különbözik az Unióban tapasztalhatótól, hiszen az EU-ban magasabb a jövedelmi
szegények száma, mint a súlyos anyagi deprivációban érintetteké. Magyarországon
ez az arány fordított: az elsõ és a harmadik dimenzió eredményei alapján nem lenne
indokolt ilyen arányú anyagi depriváció, figyelembe véve, hogy az önmagukat saját
bevallásuk szerint súlyosan nélkülözõknek vallók fele nem tartozik sem a jövedelmi
szegények, sem az alacsony munkaintenzitásúak közé. (KSH, 2014).
További bontások
Az érintettek életkorát tekintve, a 0-17 év közöttiek a legveszélyeztetettebbek (2014ben 36,1 százalék, a teljes lakosság értékéhez képest a különbség 7,9 százalékponttal
magasabb). A nyugdíjrendszernek köszönhetõen a legjobb helyzetben a 65 év felettiek
vannak (2014-ben 17,1 százalék, a teljes lakosság értékéhez képest a különbség 11,1
százalékponttal alacsonyabb). A mutató értéke a vizsgált idõszakban csökkent, de az
életkorok szerinti mintázat mindvégig megmaradt (K10.4. ábra) (KSH, 2014).
236

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

K10.3. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek száma
és aránya dimenziónként külön-külön vizsgálva (2011-2014, ezer fõ)

A nemek közötti különbség az életkori bontásban is megmutatkozik. Mind a 18-64
évesek, mind pedig a 65 év fölöttiek esetében a nõket sokkal nagyobb mértékben érinti
a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázata. Különösen igaz ez a 65 év
fölöttiek esetében, ahol 2014-ben a férfiak és nõk közötti különbség 6,4 százalékpont
volt (K10.5. ábra). Az idõsebb nõk rosszabb helyzete több dologból eredhet: a nõk
nyugdíja sok esetben elmarad a férfiakétól, valamint a nõk magasabb életkort élnek
meg, ebbõl adódóan az egyedül élõ kisnyugdíjas réteg nagyobb súlyt képvisel a
körükben (KSH, 2014).
K10.5. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek
aránya életkor és nem szerinti bontásban (2011-2014, százalék)

237

Az egészségi
egészségi állapot
kívüli
befolyásoló
tényezõi
Az
állapotegészségügyön
egészségügyön
kívüli
befolyásoló
tényezõi

K10.4. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek
aránya életkorok szerinti bontásban (2011-2014, százalék)

A mutató értéke a nagyobb települések esetében jelentõsen alacsonyabb, mint a
községekben. Budapesten a legkisebb a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés
kockázata. Az értékek itt is csökkenõ tendenciát mutatnak, azonban figyelemreméltó
a községek nagyfokú veszélyeztetettsége (K10.6. ábra).

Iskolai végzettség szerinti bontásban az alacsony iskolai végzettségûek majdnem fele
ki van téve a szegénység vagy kirekesztés kockázatának. Ezzel szemben a felsõfokú
végzettségûek csupán 10,5 százaléka van kitéve ennek a veszélynek. Ebben az esetben
kiemelendõ, hogy a többi kategória esetében a vizsgált idõszakban folyamatos csökkenés
tapasztalható, azonban 2013-14 között 0,8 százalékpontos emelkedést láthatunk
(K10.7. ábra).
K10.7. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek
aránya iskolai végzettség szerinti bontásban (2011-2014, százalék)
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K10.6. ábra: A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek
aránya településtípusok szerinti bontásban (2011-2014, százalék)

Nemzetközi összehasonlítás

K10.8. ábra A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek aránya
nemzetközi összehasonlításban (2011-2014, százalék)

(Forrás: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-tables,
letöltés ideje: 2016. július 4.)

Befolyásoló tényezõk
A depriváció egyéb aspektusaira (kulturális, képzettségi, kapcsolati szempontokra)
nem terjed ki az indikátor értelmezése.
Limitációk
Az adatok az EU-SILC felvételbõl származnak, amely során az adatfelvétel mintavétellel
történik. A mutató értékének meghatározása mintából pontbecsléssel történik.
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Nemzetközi viszonylatban 2013-ban a legmagasabb értékek Macedóniában (43,2),
Szerbiában (43,1), Bulgáriában (40,1) és Romániában (39,5) voltak. Legjobb
eredményeket Norvégiában (13,5), Csehországban (14,8), Svájcban (16,4) és
Hollandiában (16,5) érték el. 2013-ban Magyarország Európában a hetedik legrosszabb
pozícióban helyezkedett el. Az EU28 átlagához képest Magyarországon 7,4
százalékponttal magasabb volt a mutató értéke. 2014-es adatokat még nem minden
ország jelentett, ám az eddigiek alapján Ausztriához (18,4) és Dániához (17,7)
képest hazánkban továbbra is magasabb a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés
kockázata. (K10.8. ábra).

Igazságosság

A szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek aránya a roma és
a nem roma népesség között majdnem háromszoros különbséget mutat. 2013-ban a
nem romák 29,7 százalékát, míg a romák 89,9 százalékát, 2014-ben a nem romák
26,8 százalékát, a romák 83,7 százalékát érintette a szegénység vagy a kirekesztõdés
kockázata (KSH, Stadat, 2.2.2.1.).
A demográfiai és földrajzi tényezõk mellett a háztartások összetétele és létszáma is
befolyásolja a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés arányának alakulását. 2013ban a gyermeket nevelõ családok 36,3, a gyermekteleneknek pedig 25,7 százaléka
volt kitéve a szegénység és kirekesztõdés kockázatának. A mutató elmúlt évekhez
viszonyított javulása ellenére is a gyermekesek rosszabb helyzetben voltak, mint az
országos átlag. 2013-ban az egyszülõs háztartások voltak a legnagyobb kockázatnak
kitéve, 2012-höz képest az arányuk pedig 2,2 százalékponttal növekedett (KSH, 2014).
A munkaerõpiaci aktivitás befolyásolja legjobban a jövedelmi szegénységet. Egy
háztartás minél több tagja, minél több munkaórában dolgozik, annál inkább csökken
a jövedelmi szegénység esélye. A munkahellyel rendelkezõkhöz képest a munkanélküliek
között 8,5-ször magasabb a jövedelmi szegények aránya. Az országos átlaghoz
viszonyítva a munkanélküliek csoportjában 3,5-ször többen élnek a szegénységi küszöb
alatt (KSH, 2014).
A felsorolt egyenlõtlenségek közül különösen a gyermekeket és a romákat érintõ magas
kockázat aggasztó. Bizonyított, hogy a szociális transzferekkel az egyenlõtlenségek
mérsékelhetõek: a jövedelmi szegénységben élõk arányát kevesebb, mint egyharmadára
csökkentik a szociális juttatások (KSH, 2013). A gyermekeket célzó támogatások
biztosításával csökkenthetõ annak valószínûsége, hogy a szegénység generációról
generációra öröklõdjön. A szegénység önmagában is káros, de a hosszú távú
következményei különösen mély nyomot hagynak a gyermekekben (OECD, 2014). A
családtámogatási rendszer jelentõsen hozzájárulhat a különösen veszélyeztetett
egyszülõs, valamint a sokgyermekes családok szegénységének és társadalmi
kirekesztõdésének csökkentéséhez.
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A vizsgált bontások alapján jól kivehetõ, hogy jelentõs különbségek vannak a mutató
értékében a nemek, a korcsoportok, a településméret és az iskolai végzettség tekintetében.
A nõket jobban érinti a szegénység vagy kirekesztés kockázata. A leginkább veszélyeztetett
helyzetben a 0-17 éves korúak vannak, hiszen az õ körükben az országos értékhez
viszonyítva harmadával magasabb a mutató értéke. Magas kockázatnak vannak kitéve
a községekben élõk, illetve az alacsony iskolai végzettségûek.

Megbeszélés

2012-tõl a mutató által vizsgált három dimenzió mindegyikében csökkenés tapasztalható.
Legjelentõsebb a változás a súlyos anyagi depriváció, valamint a nagyon alacsony
munkaintenzitás arányában. A súlyos anyagi depriváció csökkenésének a hátterében
a hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralék, évi egyhetes üdülés
hiánya és a lakás megfelelõ fûtésének hiánya kérdésekre adott válaszok javuló tendenciája
áll. Elképzelhetõ, hogy a lakosság megítélését javíthatták a rezsicsökkentés és a
devizahitelezéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések. Mindez nem adhat
elégedettségre okot, hiszen 2013-ban a lakosság 24,9 százaléka nem tudta a
hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralékát törleszteni. A lakosság
59,6 százaléka nem engedhette meg magának, hogy egy hétre elutazzon nyaralni,11,2
százaléka nem tudta megfelelõen fûteni a lakását, valamint 27 százaléka nem tudott
kétnaponta húst fogyasztani (KSH, 2014, Szivós, Tóth (ed.), 2014).
Az alacsony munkaintenzitás esetében 3,3 százalékpontos csökkenést láthatunk 2012
és 2014 között. Ennek hátterében a közfoglalkoztatás expanziója állhat. A
közfoglalkoztatottak száma 2013 januárjában 33,5 ezer fõ volt, ez a szám 188,6
ezer fõre növekedett 2014 decemberére. Ez 2013 és 2014 januárja között majdnem
600 százalékos növekedést jelent (KSH, Stadat 2.1.59., Szivós, Tóth (ed.), 2014).
Az eredmények alapján az érintettek életkorát tekintve, a 0-17 év közöttiek a
legveszélyeztetettebbek. Mind a 18-64 év, mind pedig a 65 év felettiek esetében a
nõket sokkal jobban érinti a szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázata. A
szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának kitettek aránya a roma és a
nem roma népesség között majdnem háromszoros különbséget mutat. Jelentõs
egyenlõtlenségeket láttunk a háztartások összetétele, az iskolai végzettség és a
településméret vizsgálata során is, amelyek igazságossági, illetve szociálpolitikai
kérdéseket vetnek fel.

Felhasznált irodalom
1. A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja – A
szociális és területi kohézió európai keretrendszere, Európai Unió, 2011.
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7003&langId=hu
Letöltve: 2016. 07. 04.
2. Eurostat.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/maintables Letöltve: 2016. 07. 04.
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Magyarországon 2014-ben a teljes lakosság 28,2 százalékát érintette a relatív jövedelmi
szegénység vagy társadalmi kirekesztõdés kockázatának legalább egy dimenziója.
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4. KSH, 2.2.2.1. A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztõdéssel kapcsolatos
fontosabb indikátorok, felvétel éve 2011–2015 (referencia év 2010–2014)
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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).

261

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

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.
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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)

269

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

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.

Felhasznált irodalom
1. Eurostat Database. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
2. Faragó M. Egészségesen várható élettartamok Magyarországon 2005.
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https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/elettart05.pdf
Letöltve: 2016. 09. 23.
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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
280

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

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
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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.
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1. Global Burden of Disease 2015. Institute for Health Metrics and Evaluation,
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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.
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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.
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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.

Felhasznált irodalom
1. European mortality database (MDB), WHO/Europe, 2016. július.
2. Halandósági Adatbázis, NEFI, 2016
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/oldal/adatbazisok/adatbazisokhalalozas-adatbazis/
3. ECHI documentation sheets, European Commission 2012
4. Bakacs M, Vitrai J, Várhalmi Z, Kaposvári Cs, Hermann D, Kabos S, Löv A. A
halandóságot befolyásoló egyéni biológiai és társadalmi-gazdasági tényezõk
hatásrendszerének vizsgálata. Orvosi Hetilap 2008;50:2371-6.
5. Health 2020 A European policy framework and strategy for the 21st century.
World Health Organization 2013.;
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020Long.pdf?ua=1

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

6. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases
2013-2020. World Health Organization 2013.;
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/
9789241506236_eng.pdf?ua=1
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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)
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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)
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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)

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

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)
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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.
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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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Igazságosság
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A struktúra és elérés fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
Fõbb megállapítások
– A lakosság 88,4 százaléka él olyan településen, ahol legalább helyettesítéssel
betöltött háziorvosi rendelõ mûködik.
– A háziorvosi esetszám és a járóbeteg-szakellátási esetszám megyei szinten
aggregált értékei között negatív (-0,29) korreláció látható, amely alapján feltételezhetõ
a két ellátási forma közötti komplementaritás, bizonyos mértékû, gyakorlati
érvényesülése.
– A betöltetlen védõnõi állások aránya átlagosan 7,9 százalék: 8,7 százalék a
területi és 5,0 százalék az iskolai védõnõknél.
– A születés évét követõ 12 hónapon belül alapimmunizálásban részesített
kisgyermekek aránya tartósan magas: az értékelési idõszakban 99,8 százalék és
99,9 százalék között mozgott.
– A járóbeteg-ellátási kapacitásokban jelentõs területi koncentráció figyelhetõ meg,
elsõsorban az orvosegyetemi városok környékén.
– Az járóbeteg-szakellátási kapacitás erõs koncentrációjához képest a betegek
lakhelye szerint számolt lakosságarányos esetszámban kiegyenlítõdés figyelhetõ
meg. A megyék értékeinek relatív szórása az ellátás helye szerinti lakossággal
számolva 25 százalék, a beteg lakhelye szerinti lakossággal 10 százalék.
– Az emlõszûrésen való részvétel aránya alacsony (a szûrésre meghívottak 45
százaléka és a teljes korosztály 51 százaléka), a területi különbségek pedig jelentõsek
(a megyék közti relatív szórás az elsõ esetben 24 százalék, a másodikban 12
százalék).
– Magyarországon 2015-ben 30 063 érvénye mûködési nyilvántartással rendelkezõ
orvos volt. Tízezer lakosra Budapesten 50, Nógrád megyében viszont csupán 17,7
jutott közülük.

– Az egészségügyi dolgozók bruttó havi keresete nagyjából a nemzetgazdasági
átlagos kereset szintjén áll.
– A CT-berendezések 1 millió lakosra jutó száma hazánkban európai viszonylatban
igen alacsony: 2013-ban összesen 10,9 CT és MRI berendezés jutott 1 millió lakosra,
míg Szlovákiában 22, Csehországban 22,5, Lengyelországban pedig 23,6.
– A CT és MRI gépek kihasználtsága a többi régiós országénál sokkal magasabb,
így az alacsony gépszám ellenére a diagnosztikai vizsgálatok száma – 2013-ban
1000 lakosra 34,8 – a középmezõnybe sorolja hazánkat.
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– 2011-hez képest 2015-re az egészségügyi dolgozók valamennyi kategóriájában
nõtt az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõk létszáma.

– A fekvõbeteg-kapacitások területén fõként abban mutatkoznak egyenlõtlenségek,
hogy az aktív és a krónikus kapacitások eloszlása földrajzilag eltérõ mintát követ.
Míg a keleti régiókban magasabbak a lakosságarányos aktív ágyszámok (ÉszakAlföldön 10 000 fõre 46,1, míg Közép-Dunántúlon 38,5), a krónikus kapacitások
a Dunántúl nyugati részén összpontosulnak (Nyugat-Dunántúlon 10 000 fõre 35,7,
míg Észak-Alföldön 21,2).
– A lakosság 69 százalékban a 2012-ben kijelölt területi ellátási kötelezettség
(TEK) szerinti fekvõbeteg-utakat követte.
– A megyei fekvõbeteg ágyszám és az adott megyébõl ellátott közfinanszírozott
osztályos esetszám értékei közötti korreláció értéke 0,33.
– A kötelezõ várólistákról ellátottaknál a tényleges várakozási idõ 2015-ben átlagosan
53 nap volt. Legtöbbet a térdprotézis- (226 nap), a csípõprotézis- (146 nap) és a
szürkehályogmûtétekre (88 nap) vártak a betegek.
– A lakosság 83,2 százaléka számára közúton 30 percen belül elérhetõ a
legközelebbi sürgõsségi fekvõbeteg-ellátó intézmény, de míg Budapesten az arány
100 százalék, addig Somogy megyében csak 52 százalék.
– A kiváltott gyógyszerek mennyisége területileg kiegyensúlyozott, idõben
kismértékû, de folyamatos növekedéssel.
– A természetbeni egészségügyi ellátás – közvetlenül beteghez köthetõ – egy fõre
jutó kiadása 2015-ben 135 685 Ft volt. A biztosítottak 20 százalékára fordították
a kiadások 88 százalékát.

– Az egészségügyi ellátást hajléktalan jogviszonnyal igénybevevõ férfiak esetében
a sürgõsségi járóbeteg-ellátás igénybevételi aránya a teljes populációhoz képest
3,6-szeres az ilyen jogviszonyú hajléktalan nõknél pedig 3,4-szeres volt 2015-ben.
Sürgõsségi fekvõbeteg-ellátásban ugyanez az arány a hajléktalan jogviszonyú
férfiaknál 12,4-szeres, a hajléktalan jogviszonyú nõknél pedig 11,3-szeres.
– A szükséges egészségügyi ellátás elmaradása 2014-ben a lakosság 7 százalékát
érintette. Az elmaradás esélye a romáknál a nem romákhoz képest 2,15-szörös, az
alapfokú végzettségûeknél a felsõfokúakhoz képest 1,75-szörös, a legalacsonyabb
jövedelmi ötödhöz tartozóknál a legmagasabb jövedelmi ötödhöz képest 3,85szörös volt.
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– 2014-ben Magyarországon 32 478 megelõzhetõ haláleset történt, ami azt jelenti,
hogy hosszú távon folytatott, optimális népegészségügyi beavatkozások esetén a
teljes mai halálozás 26 százaléka lenne megelõzhetõ. A férfiak (47,9 százalék) és
a nõk (20,9 százalék) értékei közötti különbség igen magas.

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. Ezért a hozzáférésrõl szóló fejezet felépítése
két dimenzióban is összetett: egyrészt változatos egészségügyi ellátási formákat vizsgál,
a prevenciótól az alapellátáson és a diagnosztikán át a járó- és fekvõbeteg-szakellátásig,
másrészt kiterjed a rendelkezésre álló kapacitás, a humánerõforrás, a közúti elérési
idõk és az ellátási volumen elemzésére. A fejezet, nagy terjedelme miatt, alfejezetekre
oszlik, amelyeknek eredményei külön-külön is összefoglalásra kerülnek.
Mivel az elemzések eredményeit – az egyes alapfogalmaknak a különbözõ egészségügyi
rendszerekben használt eltérõ definíciói miatt – csak alkalmanként és korlátozottan
vetjük össze nemzetközi adatokkal, a fõ kérdést a hozzáférés országon belül megfigyelhetõ
különbségei jelentik.
E különbségek tekintetében jellemzõ, 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 súlyos földrajzi vagy társadalmi-gazdasági helyzet szerinti egyenlõtlenségek
figyelhetõk meg a hozzáférésben.
Kapacitás-koncentráció

A háziorvosi ellátás kapacitása 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 körzetek lakossághoz viszonyított száma magas, de a betöltetlen körzetek okozhatnak
problémát. Ezeken a területeken található a legtöbb olyan település is, ahol egyáltalán
nincs háziorvosi rendelõ, 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.
Az orvosok körében általános problémát okozó elöregedés jelensége az alapellátásban
még kifejezettebb. Míg a fiatal, 5-6 éve pályán lévõ orvosok aránya növekvõ, a
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A fizikai és a humánkapacitások földrajzilag erõsen koncentráltak, különösen a
szakellátások tekintetében. Az ellátók elérési idejét az egyes területeken jelentõs, de
nem kizárólagos mértékben határozzák meg a településszerkezetbõl következõ
adottságok.

középgenerációban komoly létszámhiány mutatkozik, ami az idõsebb orvosok nyugdíjba
vonulásával hozzáférési problémák kialakulásához is vezethet. Az orvosok összesített
létszáma az EU-átlagnak megfelelõ, de földrajzi eloszlásuk nem egyenletes,
koncentrációjuk különösen az orvosegyetemi városok vonzáskörzetében magas.
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, amely engedélyezett óraszámait tekintve meghaladja a közfinanszírozottat,
és területi eloszlás szerint erõteljesen a Közép-Magyarország régióra és a Dunántúl
nyugati felére koncentrálódik. A magánfinanszírozású ellátórendszer kapacitásai
ugyanakkor erõteljesebben koncentrálódnak bizonyos szakmákban, melyek közül
néhányban (pl. alternatív gyógymódok) közfinanszírozott ellátás nem érhetõ el. Bár
közfinanszírozásban is elérhetõ, jelentõs a szerepe magánfinanszírozásban a
fizioterápiának, a fogászatnak és a szemészetnek, de tipikusan magánfinanszírozású
a plasztikai és égéssebészet is. Sajnos a tényleges magánfinanszírozott ellátások
volumene és összetétele a rendelkezésre álló adatforrásokból meghatározhatatlan.

A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámaiban szintén érvényesül az orvosegyetemmel
rendelkezõ megyék túlsúlya, ez azonban a specializált ellátások szükséges
összpontosítása miatt érthetõ. A magánfinanszírozású ellátás jelenleg az ágyszámnak
csupán marginális részével bír, és ezen ágyak is zömmel 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 – a Hatékonyság fejezetben tárgyalt
átlagos ápolási idõ rövidülésével párhuzamosan – az aktív ágyszám csökkenõ tendenciája
látszik, a struktúra ma az utolsó nagy, 2007-es átalakítás 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, ÉszakAlföld és Észak-Magyarország régiók gyenge teljesítménye, ami ellátásszervezési
problémákra hívhatja fel a figyelmet.
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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
diagnosztikai kapacitások az összes szakmát tekintve a teljes óraszám nagyjából
egyharmadát teszik ki, és erõteljesen az ultrahang-diagnosztika területén összpontosulnak.

Ellátási volumenek
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.
Az adott területrõl (megyébõl) ellátott lakosságarányos közfinanszírozott járóbetegszakellátási esetszámok 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, a hozzáférés problémái tehát elsõsorban a földrajzi viszonyokból
következhetnek. A nõk átlagos esetszáma jelentõsen meghaladja a férfiakét.
A fekvõbeteg-szakellátás igénybevételekor jelentõs mértékben érvényesülnek az optimális
közúti elérési idõk figyelembevételével 2012-ben kialakított területi ellátási 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
55 éves korban megfordul a két nem aránya.
Az igénybevétel kiemelkedõ aránytalanságai
Az ellátások igénybevételének viszonylag kiegyenlített földrajzi jellemzõi ellenére
néhány indikátor jelentõs egyenlõtlenségeket mutat, amelyek igazságossági problémákat
is felvethetnek.

Megfelelõ – a legtágabb értelemben vett, tehát az életmódra is vonatkozó –
népegészségügyi beavatkozásokkal akár a halálesetek több mint negyede megelõzhetõ
lenne Magyarországon, és ez az arány a férfiak esetében több, mint kétszerese a nõk
értékének. A megelõzhetõ halálozások 10 000 fõre jutó számának területi eloszlása
nem mutat különösebben nagy szórást, ugyanakkor Szabolcs-Szatmár-Bereg és BorsodAbaúj-Zemplén megye értékei az átlagot jelentõsen meghaladják.
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 átlagos hosszában igen jelentõs földrajzi különbségek
figyelhetõk meg. Leghosszabbak a szürkehályog-, a csípõprotézis- és a térdprotézismûtétek várólistái.
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Miközben a prevenciós tevékenységek közül a gyermekek átoltottsága országosan
egyenletes és világszinten is kiemelkedõen magas értékekkel bír, az emlõszûrések
tekintetében alacsony értékek és jelentõs területi különbségek találhatók.

A kielégítetlen ellátási szükséglet problémája a lakosság viszonylag kis részét érinti,
ugyanakkor igen jelentõs társadalmi-gazdasági különbségekkel. 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.

P. Prevenció
A prevenció összetett és szerteágazó tevékenység, amelynek általában három válfaját
különítik el: a primer, szekunder és tercier prevenciót (Ádány 2011).
A primer prevenció számos tevékenysége „Az egészségi állapot egészségügyön kívüli
befolyásoló tényezõi” fejezetben található indikátorok értékére van közvetlen vagy
közvetett hatással. Az összesített kimenetekrõl ugyanakkor képet ad a megelõzhetõ
halálozások 10 000 fõre jutó száma (P3. indikátor). Bár az indikátor módszertanából
következõen az értelmezés óvatosságot kíván, a megelõzhetõ halálozások magas
aránya – 2014-ben az összes halálozás 26 százaléka, vagyis 10 000 fõre vetítve 33
halálozás, ami az EU 28 tagországa közül a harmadik legmagasabb érték – és a
társadalmi-gazdasági szempontból kedvezõtlen helyzetben lévõ régiók különösen
rossz helyzete arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a terület kiemelt egészségpolitikai
figyelmet érdemel.

A szekunder prevenció témakörén belül a jelen alfejezetben az emlõszûrés hozzáférését
és igénybevételét vizsgáltuk meg a 45-65 év közötti nõk körében (P1. indikátor).
Ebben a tekintetben sajnos elmondható, hogy a 2013-14-es szûrési ciklusban az érintett
korosztálynak mindössze 51,08 százaléka vett részt a megfelelõ vizsgálatokon. A
szervezett szûrésre meghívottak megjelenési aránya ennél is alacsonyabb: 45,03
százalék volt. A földrajzi szempontból viszonylag jelentõs változatosságot mutató
adatokra a lakosságközeli kommunikáció, az alapellátási és egyéb érintett szakemberek
felkészültsége, a szûrési behívó- és koordinációs rendszer pontos mûködése, valamint
a szûrõállomások száma, elhelyezkedése és rendelési ideje mind hatást gyakorolhat.
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Ezen túlmenõen, egy hozzáférési szempontból is jól értelmezhetõ primer prevenciós
tevékenység: a gyermekkori védõoltások igénybevételét is megvizsgáltuk ebben az
alfejezetben (P2. indikátor). A torokgyík, merevgörcs, szamár-köhögés, járványos
gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív megbetegedés
ellen a születés évét követõ 12 hónapon belül alapimmunizálásban részesített
kisgyermekek aránya tartósan magas: az értékelési idõszakban 99,8 és 99,9 százalék
között mozgott. Ezzel az eredménnyel Magyarország az európai és világélvonalban
szerepel, az országon belüli regionális eltérések pedig nagyon kismértékûek. Az
oltások elmaradása orvosi kontraindikáció, vagy a szülõk – inkább a magasabb
végzettségûekre jellemzõ – oltásmegtagadó magatartása miatt fordulhat elõ.

A tercier prevenció a krónikus betegségek gondozását és rehabilitációját foglalja
magában. Az ehhez kapcsolódó indikátorok nem ebben a hozzáférési fókuszú fejezetben,
hanem egyrészt a háziorvosi tevékenység minõségénél (Q1. 18 év feletti diabéteszes
betegek háziorvosi gondozására vonatkozó kompozit indikátor), illetve a szívinfarktus
fókuszterületnél (I2. Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt
idõ) találhatóak.

Felhasznált irodalom
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Kétéves szûrési ciklus során szervezett emlõszûrésre
meghívottak közül a megjelentek aránya és az emlõszûrésre
jogosultak közül mammográfiás vizsgálaton részt vettek
aránya, P1
Összefoglaló
Az emlõszûrési korosztályba tartozó (45-65 év közötti) nõknek csak egy része veszi
igénybe meghívás alapján a szervezett lakossági emlõszûrést. Más részük az OTH
által nem akkreditált mammográfiás egységben végezteti el a (diagnosztikus) vizsgálatot,
ahol nem garantált az akkreditáláshoz szükséges minõség (két független leletezõ, a
berendezés rendszeres kalibrálása stb.). A nõk egy további része viszont egyáltalán
nem veszi igénybe sem a szervezett szûrést, sem a nem akkreditált egységben történõ
diagnosztikus vizsgálatot.
A 2013-2014-es kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak
közül a megjelentek aránya országosan 45,03 százalék volt. A korosztályba tartozó
nõk 51,08 százaléka vett részt szûrésen vagy diagnosztikus vizsgálaton, függetlenül
attól, hogy kapott-e meghívólevelet vagy sem 2013-2014 folyamán.
Megyénként és regionálisan az indikátor mindkét fenti módon számolt értékében jelentõs
eltérések mutatkoznak, és a kettõ földrajzi területek szerinti alakulása csak gyengén
függ össze egymással (a korreláció értéke megyei szinten 0,07, regionális szinten
pedig 0,4).

Struktúra, elérés

P1.1. táblázat: Kétéves szûrési ciklus során szervezett emlõszûrésre meghívottak közül
a megjelentek aránya és az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás vizsgálaton
részt vettek aránya regionális bontásban (2013- 2014, százalék)
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P1.2. táblázat: Kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak
közül a megjelentek aránya és az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás
vizsgálaton részt vettek aránya megyei bontásban (2013-2014)
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P1.1. térkép: Kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak
megjelenési aránya (százalék)

Struktúra, elérés

P1.2. térkép: Két éves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre jogosultak közül
mammográfiás vizsgálaton részt vettek aránya (százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Magyarországon az emlõszûrésen való részvételnek szervezés szempontjából két
típusát különbözetjük meg.
(1) Szervezett szûrés: az életkor alapján a célbetegség kialakulására fokozott kockázatú
személyekre terjed ki, az egészségügyi ellátórendszer szervezett formában kezdeményezi
és finanszírozza, lakossági és szûrési nyilvántartást mûködtet, amelynek során a szûrendõ
egyének személyre szóló meghívást kapnak szûrõvizsgálatra.
(2) Alkalomszerû (opportunisztikus, diagnosztikus) szûrés: része a mindennapos orvosi
gyakorlatnak, a beteg panaszai miatt az orvos javasolja az „onkológiai éberség”
jegyében, a páciens által kezdeményezett orvos-beteg találkozás során. Ezek a lakosok
már nem kapnak behívólevelet szûrõvizsgálatra, mert panasz miatt már történt
mammográfia.
Ezért a 45-65 éves magyar nõk mammográfiás átvizsgáltságát illetõen két indikátor
vizsgálata szükséges, amelyek közvetlenül nem hasonlíthatók össze, de együttesen
teljesebb képet mutatnak a valós helyzetrõl, mint külön-külön.
A “Szervezett emlõszûrésre meghívottak közül a megjelentek aránya” azt veszi
figyelembe, hogy a meghívólevelet kapott nõk közül hány fõ jelent meg szûrõvizsgálaton
(a beavatkozást szûrési kódon jelentették az OEP felé). “Az emlõszûrésre jogosultak
közül mammográfiás vizsgálaton részt vettek aránya” indikátor számlálója tartalmazza
a diagnosztikus és szûrési kódon jelentettek számának összegét, a nevezõ pedig a
szûrésre jogosultak számát a célpopulációban.

A legalacsonyabb emlõszûrési megjelenési arány (29,3 százalék) Pest megyében volt
megfigyelhetõ. Innen került behívásra országos szinten a második legnagyobb populáció
(87 254 fõ), így az itt lakók szûrésen való alacsony megjelenési aránya a középmagyarországi regionális értéket is jelentõsen lefelé mozdítja el. A közép-magyarországi
érték a régiók közül a legalacsonyabb (34,56 százalék) (P1.1. táblázat).
A szûrésektõl való távolmaradás egyik legfõbb oka a vizsgálattól való félelemben,
valamint az akkreditált szûrõállomások elérhetõségében keresendõ.
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A kétéves szûrési ciklus során a szervezett emlõszûrésre meghívottak közül a megjelentek
aránya országosan 45,03 százalék volt. A megyei bontás alapján kiderül, hogy a
legmagasabb megjelenési arány Tolna megyében található (70,2 százalék).
Megemlítendõ, hogy a magyarországi emlõszûrés bölcsõje Szekszárdról indult a
nyolcvanas évek elsõ felében (Péntek, Futár, Juhász, 1974.; Székely, 1999.). Az itt élõ
nõi lakosságban tudatosult az emlõszûrés, magukénak érzik, várják a meghívást, és
eleget tesznek annak. Tolna megye után a Nyugat-Dunántúl régió megyéiben a
legmagasabb a szûrésen való megjelenési arány (P1.1. térkép).

Az emlõszûrésre jogosultak közül a mammográfiás vizsgálaton részt vettek aránya
országosan 51,08 százalék volt a 2013. és 2014. évi kétéves szûrési ciklusban. A két
indikátor értékei regionális és megyei bontásban (2013 és 2014) a P1.1. táblázatban
és a P.1.1-2. térképeken láthatók. A célpopulációból 724 000 fõ nem vett részt az
elemzett idõszakban sem vizsgálaton, sem szûrésen. Ennek egyik legfõbb oka, hogy
a nõk egy része a meghívólevél ellenére sem kíván részt venni szûrõvizsgálaton.
Továbbá a TAJ-adatbázisban szereplõ adatok alapján kiküldött meghívólevelek egy
része nem kézbesíthetõ (elköltözött, nem létezik az adott cím, tartósan külföldön dolgozik
stb.). További ok, hogy a szûrõállomások a hozzájuk eljuttatott behívandók listájában
szereplõk közül nem mindenkit hívnak meg szûrésre – ebben az esetben romlik az
esélyegyenlõség.
Az emlõszûrésre jogosultak közül mammográfiás vizsgálaton legnagyobb arányban
Csongrád (58,6 százalék), Szabolcs Szatmár-Bereg (58,4 százalék) és Borsod-AbaújZemplén (57,1 százalék) megyékben jelentek meg. Annak ellenére, hogy Tolna megyében
a legmagasabb a meghívásra történõ megjelenés egy ciklus alatt, a célpopulációnak
alig több mint a fele (50,8 százalék) kerül csak vizsgálatra (P1.2. térkép).
Regionális szinten (Tolna megyéhez hasonlóan) a jogosultak emlõszûrésen vagy
emlõvizsgálaton való megjelenési aránya Nyugat-Dunántúl régióban (48,42 százalék)
volt a legalacsonyabb, amit Közép-Magyarország régió követ 48,69 százalékos
arányával (P1.1. táblázat).
A mammográfiás szûrõvizsgálaton a keresleti oldalt a céllakosság részvételi hajlandósága
határozza meg, a kínálati oldalt pedig az emlõszûrés elérhetõsége és hozzáférhetõsége.

A keresleti oldalon a szûrõvizsgálatokra történõ mozgósításánál az eddigi tapasztalatok
alapján elmondható, hogy az egyszeri kommunikációs események, mozgósítási akciók
nem növelik a szûrésen való részvételi arányt, ezért mindenképp fontos a folyamatos,
jól felépített, egységes kommunikáció és a folyamatos mozgósítás. A háziorvosok
segítségével, az Egészségfejlesztési Irodák megerõsítésével és a védõnõk bevonásával
lehetõség nyílhat az intenzívebb lakosságközeli, specifikus kommunikációra, amely
eredményes módja az egészségtudatos döntések támogatásának.
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A keresleti oldal növelése egyrészt a páciensek egészségértésének,
egészségtudatosságának javításával lehetséges, ami alapvetõen egészségfejlesztési,
egészségkommunikációs kérdés, másrészt pedig ösztönzõ rendszerek kiépítésével,
amikor az egyént érdekeltté tesszük, pl. munkaidõ-kedvezménnyel vagy egyéb módon
a szûrésen történõ részvételben. A kínálati oldalon a hozzáférhetõség kulcskérdés.
Fõleg a kistelepüléseken élõk, kedvezõtlen társadalmi-gazdasági helyzetben lévõk
számára jelenthet gondot a beutazás a szûrõközpontba. A szolgáltatás közelebb
vitele a lakossághoz ezért alkalmas a részvételi arány növelésére.

Az egészséggel kapcsolatos ismeretek hiánya befolyásolhatja a szûrésen való részvételi
hajlandóságot. Fontos szerepet kap itt nemcsak a lakosság, hanem a szakemberek
oktatása is, hogy megfelelõ módon és egységes kommunikációval tudja támogatni a
szûréssel kapcsolatban hezitáló lakosokat. Tudatosítani kell a szûrõvizsgálat menetét,
lehetséges hasznát, korlátait és az esetleges nem kívánatos mellékhatásokat, de fõként
azt, hogy milyen kockázattal járhat a részvétel elmulasztása.
A kínálati oldalon jelenleg az OTH által 43 komplex mammográfiás központ (KMK)
és hét mammográfiás szûrõállomás (MSZÁ) került befogadásra, akik emlõszûrõ
tevékenységet folytathatnak. A mammográfiás szûrési rendszer az egész országot
lefedi területi ellátási kötelezettséggel.
A hozzáférést befolyásoló tényezõ egyfelõl a behívási listák pontossága. Annak ellenére,
hogy az OEP hetente frissíti adatbázisát a KEKKH-KHT adatbázisa alapján, a kiküldött
meghívólevelek kb. 10 százaléka valamilyen korábban jelzett eltérés miatt nem
kézbesíthetõ.
Ezenfelül az évek folyamán átalakult a megyei szûrési koordinációs rendszer is. Korábban
a fõvárosban és minden megyében rendelkezésre állt az OTH szûrési koordináció
szakmai irányítása alá tartozó fõállású, teljes munkaidõs szûrési koordinátor,
asszisztenciával. Jelenleg a megyei szûrési koordinátorok sehol sem végzik teljes
munkaidõben a szûrések szervezését. Mindemellett az OTH-nak lényegesen kevesebb
ráhatása van a szûrések szervezésére, mivel a közigazgatási átalakítást követõen a
területi szûrési koordinátorok a megyei kormányhivatalok alá tartoznak. A megyei
koordinátorok száma az évek során csökkent, és jelenleg sok más feladat mellett
részfeladatként látják el a szervezett szûrésekkel kapcsolatos feladatokat.
A szervezett szûrõvizsgálatok a legtöbb esetben munkaidõben történnek, így az aktívan
dolgozó nõk nagy része nem tud részt venni a szûrõvizsgálaton, csak szabadság
terhére. Növelhetné a részvételi hajlandóságot a munkáltató ösztönzése arra, hogy
munkaidõ-kedvezményt biztosítson a meghívólevéllel rendelkezõ nõk számára.

A szûrésbe be nem fogadott diagnosztikus mammográfiás egységek versenyeznek a
szûrési rendszerrel, ezáltal rontják a szûrési megjelenést (compliance-t), viszont nem
garantálható minõségben növelik a mammográfiás átvizsgáltságot (coverage), azaz
a szûrési rendszer keretében és azon kívül a mammográfiás vizsgálatban részesültek
számát.
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Az önkormányzatok egy része a megyei szûrési koordinátorral közösen megszervezi
a szûrõhelyre történõ csoportos beutazást, ami nagymértékben növeli a rászorulók
esélyét a szûrésben való részvételre.

Limitációk
Az esetek egy részében a szûrõállomásokon a finanszírozó felé történõ jelentés
„diagnosztikus” kódon történik, annak ellenére, hogy meghívólevéllel keresi fel a
szûrésre jelentkezõ a mammográfiás egységet. Ennek oka, hogy a szûrésként jelentett
beavatkozás során csak magát a szûrést (felvételkészítést) lehet elszámolni, ugyanakkor
a diagnosztikus vizsgálat esetén a felvételkészítés mellett más beavatkozások is
elszámolhatóak (pl. emlõultrahang, vizsgálat stb.).

Igazságosság
A hazai mammográfiás szûrési rendszerben a szûrésre jogosultak kétévente kerülnek
szûrésre meghívásra (szûrési ciklus). Az emlõszûrések tekintetében TAJ alapon, egy
szûrési ciklus alatt (két év) az összes szûrhetõ, 45-65 év közötti nõ leválogatásra kerül.
A szûrõállomások egy részében azonban nem kerül behívásra az összes leválogatott
nõ, ezáltal romlik az igazságosság elve.
A jogosultak számára az egész országban térítésmentesen hozzáférhetõ az emlõszûrés,
továbbá három mobil emlõszûrõ egység látogatja a nehezen megközelíthetõ
településeket. Ez a szolgáltatás „helybe vitelét” jelenti.

Megbeszélés
Magyarországon 2001-tõl országos kiterjesztésben mûködik szervezetten a lakossági
emlõszûrés. A 45-65 év közötti, szûrésre jogosult nõk kétévenként névre szóló
meghívólevelet kapnak emlõszûrésre. A kétéves szûrési ciklus hossza az emlõrák preklinikai
észlelési fázisának alapján került meghatározásra, és az 51/1997. (XII. 18.) NM
rendelet szabályozza. Azokat a nõket, akik az OEP által az OTH-nak átadott lakossági
lista szerint szûrésre jogosultak, személyre szóló meghívólevéllel invitálják emlõszûrésre,
az OTH által akkreditált, a szûrésre jogosult lakhelye szerinti szûrõállomásra.

A 2013. és 2014. évi adatok alapján a nõknek csak kevesebb, mint a fele veszi
igénybe ezt a szolgáltatást (45,03 százalék), és jelenik meg a meghívólevél nyomán
a kijelölt emlõszûrõ állomáson. Hasonló módon, a korosztályba tartozó szûrésre
jogosult nõknek csak a fele (51,08 százalék) vett részt szûrésen vagy vizsgálaton,
függetlenül attól, hogy kapott-e meghívólevelet vagy sem 2013-2014 folyamán. A
rendszerbe beépített kedvezmények (utazási költségtérítés, szûrõállomások számának
növelése, mobil egységek igénybe vétele stb.) ellenére a megjelenési arány számos
megye esetén 50 százalék alatti.
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Az OEP minden év februárjában meghatározza az adott két évre vonatkozó szûrésre
jogosult (szûrhetõ) nõk számát. Azok a nõk kapnak meghívólevelet emlõszûrésre az
említett korcsoportból, akik a megelõzõ két évben nem vettek részt mammográfiás
vizsgálaton vagy emlõszûrésen, illetve nincsenek nyilvántartva emlõdaganattal.

A nemzetközi tanulmányok szerint az optimális megjelenési arány az emlõszûrésben
legalább 70 százalék. (Döbrõssy, 2013) A szervezett szûrések esetében a cél a minél
magasabb megjelenési arány elérése. Hosszú távon, magas megjelenési arány mellett
jelentõsen csökkenhet a lakosság körében az emlõrák okozta halálozás.
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Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs,
szamárköhögés, járványos gyermekbénulás és b-típusú
Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív megbetegedés
elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya, P2
Összefoglaló
Magyarországon a fertõzõ betegségek elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme a
védõoltások végzése. Az életkorhoz kötött kötelezõ védõoltások tizenegy betegség
megelõzésére szolgálnak.
Évtizedek óta, így 2013-2015 folyamán is az országos teljesítési arány a DTPa+IPV+Hib
harmadik részoltásának tekintetében 99 százalék feletti, amely nemzetközi
összehasonlításban is kiváló. Az utóbbi három évet tekintve nem figyelhetõ meg lényeges
különbség a DTPa+IPV+Hib alapimmunizálásban részesítettek arányában sem regionális
(0,1-0,3 százalék), sem megyei (0,3-0,5 százalék) szinten.
Az átoltottság monitorozása során kapott eredmények alapján országos, regionális
és megyei szintû kiegészítõ intézkedésre nem került sor. Az oltás leggyakrabban oltási
ellenjavallat megléte, illetve a szülõ/gondviselõ hozzáállása (oltásmegtagadás) miatt
marad el. Az oltottsági arány értékét befolyásolhatja az is, hogy az oltás beadásáról
az információ nem jut el idõben az oltást végzõ oltóorvostól az adatot szolgáltató
védõnõhöz.
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P2.1. ábra: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos
gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya (2013-2015, százalék)
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P2.1. táblázat: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya régió szerinti bontásban
(2013-2015, százalék)

P2.1. térkép: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya megyénként
(2015, százalék)

Elemzés
Általános áttekintés

A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet tartalmazza a védõoltások esedékességét, amely a
hazai tapasztalatok és a nemzetközi ajánlások alapján került meghatározásra. A
torokgyík, a merevgörcs, a szamárköhögés, a járványos gyermekbénulás és a btípusú Haemophilus influenzae okozta invazív megbetegedés elleni három oltásból
álló alapimmunizálás a betöltött két, három, négy hónapos korban esedékes.
Csecsemõkorban a DTPa+IPV+Hib oltás harmadik részletének beadásával fejezõdik
be az alapimmunizálás, amely az elsõ újraoltásig védelmet biztosít az oltottaknak az
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A védõoltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek kedvezõ járványügyi helyzetének
fenntartásához elengedhetetlenül szükséges a magas szintû átoltottság és annak folyamatos
monitorozása, valamint az oltások optimális életkorban történõ beadása. Különösen
fontos a csecsemõk számára az alapimmunizálás biztosítása.

adott betegségekkel szemben. Az átoltottság az mutatja meg, hogy a tárgyévet megelõzõ
év január 1. és december 31. között született, a védõnõk által nyilvántartott kisgyermekek
közül mennyi a DTPa+IPV+Hib vakcinával a tárgyév utolsó napjáig három oltásban
részesítettek aránya, azaz egy adott születési kohorszban a kisgyermekek hány százaléka
részesült DTPa+IPV+Hib alapimmunizálásban.
Az átoltottságban a régiók között minimális (0,1-0,3 százalékos) az eltérés, a legtöbb
hátrányos helyzetû járási intézetet magában foglaló Észak-Alföld és Észak-Magyarország
régiókban a csecsemõk oltottsági aránya gyakorlatilag megegyezik az országos átlaggal.
2013-2015 között Nyugat-Dunántúl régióban, ha minimálisan is, de évrõl évre csökkent
az oltásra kötelezett, alapimmunizálásban részesített csecsemõk aránya. Míg 2013ban 11, 2014-ben 23, 2015-ben pedig 30 csecsemõ nem részesült DTPa+Hib+IPV
elleni alapimmunizálásban (P2.2. ábra).
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P2.2. ábra: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos
gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya régió szerinti bontásban
(2013-2015, százalék)
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A P2.2. táblázat tartalmazza a DTPa+Hib+IPV alapimmunizálásban részesítettek arányát
megyei bontásban. Az átoltottság 2013-ban 99,7-100,0 százalék, 2014-ben 99,5100,0 százalék és 2015-ben 99,6-99,9 százalék között változott. Az elmúlt három
évben a DTPa+Hib+IPV harmadik oltásának teljesítése, ha minimálisan is, de évrõl
évre csökkent Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékben, míg SzabolcsSzatmár-Bereg megyében igen minimálisan emelkedés figyelhetõ meg.

Kiegészítõ szempontok
Az indikátor értékeinek hatása potenciálisan összefügghet a csecsemõhalandóságot
vizsgáló indikátorral (M5.). A védõoltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek szerepe
a csecsemõhalandóságban azonban a magas átoltottság miatt elhanyagolható, mivel
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P2.2. táblázat: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae (Hib) okozta invazív
megbetegedés elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya megyénként
(2013-2015, százalék)

évek óta nem fordult elõ halálos kimenetelû torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés,
járványos gyermekbénulás és b-típusú Haemophilus influenzae okozta invazív
megbetegedés miatti halálozás az egy évesnél fiatalabbak körében. 2011 és 2015
között egyébként évi kettõ és hat közötti csecsemõhalandósági eset volt fertõzõ
betegségeknek vagy élõsködõknek tulajdonítható, ami az összes csecsemõhalandósági
eset 1-1,5 százaléka.
A H3 indikátor betöltetlen területi védõnõi körzetekre vonatkozó adatsorával való
összevetés sem teszi lehetõvé következtetések levonását. A 2013-2015 évek adatai
alapján – minimális mértékben – az átlagtól negatív irányba eltérõ három régió közül
Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon az országos átlag alatti a betöltetlen
területi védõnõi körzetek aránya, és csupán Észak-Magyarországon haladja meg az
országos átlagot.
Nemzetközi összehasonlítás
A WHO honlapján (WHO, 2016) a jelentést adó országok, így Magyarország adatai
is elérhetõk. Mivel több olyan ország van, ahol nem kombinált oltóanyagot alkalmaznak,
az adatok külön-külön találhatók a torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés (DTP3), a
járványos gyermekbénulás (Pol3) és a b-típusú Haemophilus influenzae okozta invazív
megbetegedés elleni (Hib3) védõoltásokra vonatkozóan. A DTP3 és a Hib3 oltottsági
aránya 2013-ban 69-99 százalék, 2014-ben 80-99 százalék, 2015-ben 76-99 százalék
között változott a WHO Európai Régiójához tartozó országokban. A Pol3 oltás teljesítése
2013-ban 88-99 százalék, 2014-ben 80-99 százalék és 2015-ben 76-99 százalék
közötti volt. Az P2.3. ábra adatai jól szemléltetik, hogy hazánk a kiválóan teljesítõ
országok közé tartozik.

(Forrás: WHO, 2016)
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P2.3. ábra: Gyermekek átoltottsága: torokgyík, merevgörcs és szamárköhögés (DTP)
elleni alapimmunizálásban részesítettek aránya 25 EU-tagállamban (2014, százalék)

Limitációk
A területi védõnõk által szolgáltatott aggregált adatok teljességét befolyásolhatja az
is, hogy az oltási értesítõ nem jut el hozzájuk idõben, azaz a december havi oltási
jelentés elkészítéséig, illetve hogy a külföldön dolgozó szülõk csecsemõinek gondozását
nem õk végzik, így több esetben nem értesülnek arról, hogy a csecsemõt
beoltották-e.
Az EFRIR Védõoltási alrendszerének statisztikai programrésze nem teszi lehetõvé a
települési szintû elemzések elvégzését. Az oltásra kötelezettek számában tapasztalható
nagy eltérések miatt a települési szintû adatok egyébként is nehezen lennének értékelhetõk:
pl. ha egy településen adott évben öt gyermek kötelezett oltásra, és egy nem részesül
védõoltásban, akkor az átoltottság 80 százalék; egy városban pedig, ha a 100 oltásra
kötelezett közül öt nem részesül védõoltásban, akkor 95 százalék.

Igazságosság
A kötelezõ védõoltási rend esélyegyenlõséget biztosít valamennyi gyermek számára
az életkorhoz kötött védõoltásokhoz való hozzáférés tekintetében. Az ország egyes
földrajzi területei között csak minimális eltérések tapasztalhatók a DTPa+IPV+Hib
vakcináció harmadik részletének teljesítésében. A megyei és járási kormányhivatalok
éves közegészségügyi jelentései és a népegészségügyi feladatokat ellátó munkatársak
szóbeli közlései alapján megállapítható, hogy az átoltottsági értéket jelenleg még
érdemben nem befolyásoló oltásellenesség nem a hátrányos helyzetû családok körében
fordul elõ, a jelentés kiadásáig védõoltásban nem részesített csecsemõk általában a
jó anyagi körülmények között élõ, és/vagy magas iskolai végzettséggel rendelkezõ
szülõk gyermekei (Süveges, 2014).

A védõoltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek kiváló járványügyi helyzete az életkorhoz
kötött védõoltások magas szintû teljesítésével biztosítható. Az elsõ életévben, amikor
a csecsemõk még különösen fogékonyak a fertõzésekkel szemben, nagyon fontos a
torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás és b-típusú
Haemophilus influenzae okozta invazív megbetegedés elleni védelem biztosítása, amely
a három oltásból álló alapimmunizálással érhetõ el. A védõoltásokhoz való egyenlõ
hozzáférést a kötelezõ védõoltási rend biztosítja. Az egyes területeken tapasztalható
„alacsonyabb” átoltottság általában nem a hátrányos helyzetû lakosság körében
tapasztalható, hanem a magas iskolai végzettséggel rendelkezõ, a védõoltásokkal
kapcsolatosan sajátos nézeteket valló (oltásmegtagadó) szülõk gyermekei körében.
Az oltás elmaradásának másik leggyakoribb oka az oltási kontraindikáció.
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Megelõzhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma, P3
Összefoglaló
2014-ben Magyarországon 32 487 haláleset, azaz az összes halálozás negyede (26
százaléka) megelõzhetõ lett volna, ha korábban, hosszútávon, optimális népegészségügyi
beavatkozások folynak (NEFI 2016). Ez standardizált halálozási arányban kifejezve
10 000 fõre 33 megelõzhetõ halálozásnak felel meg. A 65 év alatti magyar lakosokra
vonatkozóan 17 905 halálesetet, az összes halálozás több mint felét (57 százalékát)
lehetett volna megfelelõ népegészségügyi beavatkozásokkal megelõzni. A standardizált
megelõzhetõ halálozási arány ebben a korcsoportban 10 000 fõre vetítve 21 volt. 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.
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 lakosságarányos standardizált száma
(47,9/10 000), mint a nõknél (20,9/10 000). A 65 év alatti férfiaknál is jóval magasabb
volt a megelõzhetõ halálozás (30,3/10 000) mint a nõknél (12,8/10 000). 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 Észak-Magyarországon (37,7/10 000). A 65 év alattiakra vonatkozóan
ugyancsak Észak-Magyarországon (24,5/10 000) a legmagasabb a megelõzhetõ
halálozás, míg Közép-Magyarországon (17,8/10 000) a legalacsonyabb.

Struktúra, elérés

P3.1. ábra: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya
Magyarországon (2011-2014)
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P3.1. táblázat: Megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya 10 000 fõre
vetítve, régió szerinti bontásban (2014)

P3.1. térkép: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási
aránya (férfiak) Magyarországon, megyénként összesen (2014)
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P3.2. térkép: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya
(nõk) Magyarországon, megyénként összesen (2014)
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P3.3. térkép: A 10 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási aránya
(teljes lakosság) Magyarországon, megyénként összesen (2014)

Elemzés
Általános áttekintés
A megelõzhetõ halálozás az Eurostat által közölt indikátorok közé 2016-ban felvett
halálozási mutató, amely hozzájárulhat a vizsgált ország népegészségügyi rendszerének
értékeléséhez. Egy halálokot akkor tekintünk megelõzhetõnek, ha az egészségi állapotot
meghatározó tényezõkkel kapcsolatban a halálesetek bekövetkeztekor rendelkezésre
álló tudás fényében kijelenthetõ, hogy a legtágabb értelemben vett népegészségügyi
intézkedésekkel a halálesetek többsége vagy mindegyike megelõzhetõ lett volna (Eurostat,
2016).

2014-ben Magyarországon 32 487 haláleset, az összes halálozás 26 százaléka
megelõzhetõ lett volna megfelelõ népegészségügyi beavatkozással (NEFI, 2016). Ez
standardizált halálozási arányban kifejezve 10 000 fõre 33, népegészségügyi
beavatkozással megelõzhetõ halálozásnak felel meg. A 65 év alatti magyar lakosokra
vonatkozóan 17 905 haláleset, az összes halálozás több mint fele (57 százaléka) lett
volna megelõzhetõ megfelelõ népegészségügyi beavatkozásokkal. A standardizált
megelõzhetõ halálozási arány ebben a korcsoportban 10 000 fõre vetítve 21 volt.
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A mutató értéke standardizált halálozási arányszám, amely alkalmas a területek
közötti különbségek kimutatására, ezzel támpontot nyújt a népegészségügyi
beavatkozások tervezéséhez, hatásosságuk értékeléséhez.

Az idõbeli változást vizsgálva enyhe csökkenés figyelhetõ meg a mutató értékeinél. A
teljes lakosságot vizsgálva az érték 2011-rõl 2015-re 34,5/10 000-rõl 32,7/10 000re csökkent (P3.1. ábra).
A megelõzhetõ halálozás a férfiak körében több mint kétszer akkora volt 2014-ben,
mint a nõk körében.
A régiók közötti különbséget vizsgálva a megelõzhetõ halálozás a gazdaságilag
fejlett régiókban alacsonyabb, mint a gazdaságilag fejletlenebb régiókban. A legjobb
értéket mutató Közép-Magyarországon (28,8/10 000) tízzel kevesebb ilyen típusú
halálozás jut 10 000 fõre, mint a gazdaságilag fejletlenebb Észak-Magyarországon
(37,7/10 000). A 65 év alattiakra vonatkozóan ugyancsak Észak-Magyarországon
(24,5/10 000) a legmagasabb a megelõzhetõ halálozás, míg Közép-Magyarországon
(17,8/10 000) a legalacsonyabb.
Megyei bontásban vizsgálva a mutatót, a legmagasabb halálozási arány férfiak estében
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (62,2/10 000), nõk esetében pedig Nógrád megyében
(25,0/ 10 000) figyelhetõ meg. A legalacsonyabb halálozási arány férfiaknál Budapesten
(36,4/10 000), nõknél Gyõr-Moson-Sopron megyében (16,8/ 10 000) látható (P3.12. térkép).
Kiegészítõ szempontok
Az elkerülhetõ halálozással, vagyis a megfelelõ egészségügyi ellátás igénybevételével
elkerülhetõ halálozással (A1 indikátor) összehasonlítva, a népegészségügyi
beavatkozásokkal megelõzhetõ halálozás közel kétszer nagyobb értéket mutat.

A férfiak és nõk megelõzhetõ halálozása közötti különbséget az indokolhatja, hogy
a nõk egészséggel kapcsolatos magatartása kedvezõbb, nagyobb arányban fogyasztanak
napi rendszerességgel zöldséget vagy gyümölcsöt (2014-ben nõk 71,6, illetve férfiak
61,6 százalékban), illetve kisebb közöttük a nagyivók (nõk 1,5, ill. férfiak 10 százalék)
és a rendszeresen cigarettázók (nõk 21, ill. férfiak 32 százalék) aránya (K3, K4 és K5
indikátorok).
Nemzetközi összehasonlítás
Az Eurostat által elfogadott számítási módszer alapján Magyarország összességében
a harmadik legrosszabb az EU megelõzhetõ halálozás rangsorában. A magyar férfiak
szintén a harmadik helyen szerepeltek a rangsorban, míg a magyar nõk az elsõ
helyen álltak 2013-ban (P3.2. táblázat).
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A megelõzhetõ halálozások regionális megoszlása a háztartások egy fõre jutó éves
átlagos jövedelmével (K9 indikátor) igen erõs, -0,82-es korrelációt mutat, erõsíti azt
a feltételezést, hogy a jövedelmi viszonyok és az ebbõl fakadó életkörülmények hatással
lehetnek a jelen mutató értékére (nem zárva ki valamely más, mindkét jelenség mögött
együttesen meghúzódó ok valós magyarázó voltát).

(Forrás: Eurostat)
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P3.2. táblázat: 100 000 fõre jutó megelõzhetõ halálozás standardizált halálozási
aránya (2013)

Befolyásoló tényezõk
A mutató értékét befolyásolhatja a lakosság életkor, nem, iskolai végzettség és
egészségmûveltség szerinti összetétele, mivel mindezek nagy szerepet játszanak az
életmód kialakításában. A lakosság gazdasági-szociális státusza, valamint a
népegészségügyi beavatkozásokra vagy azok hiányára visszavezethetõ területi
egyenlõtlenségek, amelyek az egyén egészségét közvetlenül és viselkedését közvetetten
befolyásoló környezeti tényezõknek tekinthetõk, szintén jelentõs hatással vannak a
mutatóra.
Limitációk
A felhasznált módszertan az újdonságából adódóan nem egységesen elfogadott, így
a bemutatott eredmények ennek ismeretében, kellõ óvatossággal kezelendõek.
Továbbá a mutató számításánál felhasznált halálozási adatokban az elsõdleges halálok
hibás megállapítását okozhatja a halottvizsgálati bizonyítvány helytelen kitöltése,
azonban ez vélhetõen elenyészõ számban fordul elõ. Ismeretlen életkor vagy lakóhely,
vagy kis gyakoriságú halálokok esetében a korcsoportokra és/vagy településekre
vonatkozóan adathiány léphet fel.

Igazságosság
A nem megfelelõ népegészségügyi beavatkozások miatt bekövetkezõ halálozásban
megfigyelhetõ egyenlõtlenségek igazságtalannak tekinthetõk, mert – a meghatározásból
következõen – megfelelõ beavatkozásokkal a nagy földrajzi különbségek csökkenthetõk
lennének.

Megfelelõ népegészségügyi beavatkozásokkal megelõzhetõ lenne az összes halálozás
negyede, a 65 év alattiak körében pedig az összes halálozás fele. Ez igen jelentõs
életév-nyereséget jelentene. A megelõzhetõ halálozás alakulása nemenként és területi
bontásban nagy különbségeket mutat. A népegészségügyi beavatkozások igazítása a
szükségletekhez, valamint a célcsoportok sajátosságaihoz várhatóan jelentõsen
csökkentené a megelõzhetõ halálozás nemzetközi viszonylatban kiemelkedõen magas
arányát. Továbbá, mivel a megelõzhetõ halálozás közel kétszerese az elkerülhetõ
halálozásnak, érdemes lenne a népegészségügyi beavatkozások tervezésére és
megvalósítására nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezek az eredmények is alátámasztják,
hogy összhangban a WHO számos ajánlásával (Health 2020, Global Action Plan for
the Prevention and Control of NCDs 2013-2020), szükség van a krónikus nem fertõzõ
betegségek megelõzésére, az életmódváltás elõsegítésére, a kockázati tényezõk
visszaszorítására irányuló korszerû, több szinten több szektor szereplõjével megvalósuló
beavatkozásokra, hogy biztosítsák mindenki számára az elérhetõ legjobb egészségi
állapotot, ezáltal az ország számára az elérhetõ legnagyobb termelékenységet.
Megfontolandó, hogy a rendelkezésre álló szûkös erõforrások elosztásánál az
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egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletû megújítása mellett nagyobb hangsúlyt
kapjon a bizonyítottan költséghatékony beavatkozások széleskörû alkalmazása. (National Prevention Strategy 2011, Office of the Surgeon General)
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GY. Gyógyító ellátások hozzáférhetõsége
A következõ alfejezet a gyógyító ellátások hozzáférhetõségét alapvetõen ellátási
szintek szerint (alap-, járóbeteg- és fekvõbeteg-ellátás) vizsgálja, külön kitérve a kapacitás
és az igénybevétel indikátoraira. Az elemzés a társadalombiztosítás természetbeni
ellátásra fordított kiadásainak egy fõre jutó értékével, a gyógyszerfogyasztás és a
hátrányos helyzetû csoportok hozzáférésének vizsgálatával egészül ki.
Az alapellátás tekintetében megállapítható, hogy egy felnõtt háziorvosra átlagosan
1 850 ellátandó lakos jut. A felnõtt praxisok lakosságarányos számában a megyék
közt mutatkozó relatív szórás (7,0 százalék) alacsonyabb a vegyes (10,9 százalék),
és különösen a gyermek praxisok hasonló értékénél (12,1 százalék). A növekvõ lakosságú
Közép-Magyarország régióban lakosságarányosan kevés a praxis, a negatív
demográfiájú területeken, pl. Nógrád megyében pedig jóval több, ugyanakkor ezek
közül számos betöltetlen. A háziorvosi esetszámnál a megyék közötti relatív szórás
10,8 százalék, a kapacitást nagy részben (76 százalék) követõ eloszlásban. (GY1GY2. indikátor)

A diagnosztikus kapacitás a járóbeteg-ellátás egyéb szakmáihoz hasonlóan földrajzilag
meglehetõsen koncentrált, fõleg ami a nagy értékû mûszereket: a CT-t és MRI-t illeti.
A koncentráció azonban kedvezõ kapacitás-kihasználtsággal párosul: bár a 2013-as
nemzetközi adatok szerint a környezõ országokkal összehasonlítva e gépek számában
hazánk rendkívül alacsony értéket mutat, a diagnosztikus esetszámban már a
középmezõnybe tartozik. A diagnosztikus óraszámok kb. egyharmada
magánfinanszírozású; ezek legnagyobb része a kevésbé technológia-igényes ultrahangdiagnosztikában található. (GY8. indikátor)
A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámai között meghatározó: 97,2 százalék a
közfinanszírozott kapacitások aránya. A tízezer lakosra jutó 44,2 aktív ágy nagyobb
koncentrációt mutatott a középsõ és keleti országrészben, míg a tízezer lakosra számított
28,7 krónikus ágy nagymértékben a Dunántúlon összpontosult. Az ágyszámok az
elmúlt évtizedet vizsgálva, a nemzetközi trendeknek megfelelõen, csökkentek, de a
csökkenések mindig egy-egy határozott egészségpolitikai beavatkozáshoz kötõdtek.
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A járóbeteg-szakellátás tekintetében jelentõs kapacitás-koncentráció figyelhetõ meg.
A tízezer lakosra jutó közfinanszírozott járóbeteg óraszám 2015-ben 307,7 volt, és
elsõ sorban az orvosegyetemmel rendelkezõ megyékben összpontosult. A
magánfinanszírozású engedélyezett óraszám ennél magasabb: tízezer lakosra számítva
342,8 volt, és még határozottabban koncentrálódott, az elõbbieken kívül még a nyugati
országrész megyéiben. A tízezer fõre jutó szakellátási esetszám, melynek értéke 2015ben 66 360 volt, az ellátottak lakhelye alapján számítva, vagyis a betegelvándorlás
hatásait is figyelembe véve, jóval kiegyenlítettebb képet mutat: a megyék közti relatív
szórás értéke csupán 10 százalék. (GY7 és GY3. indikátor)

A krónikus ágyszámok nemzetközi összehasonlításban még mindig igen magasak és
az össz-ágyszám is az EU átlaga felett található. A tízezer lakosra jutó 2 623 kórházi
osztályos eset eloszlása a kapacitásénál ismét jóval egyenletesebb: a megyék közötti
relatív szórás értéke 8 százalék. Az átlagos ápolási idõ rövidülésével párhuzamosan
az összes esetszám értéke csökkenõ lakosság mellett is növekszik. (GY6, GY4 és G7
indikátor)
A fekvõbeteg-ellátások meghatározó szerepének köszönhetõen a természetbeni
ellátásokra fordított egy fõre jutó társadalombiztosítási kiadások értéke erõteljesen
korrelál (0,66) a fekvõbeteg esetszámmal. A kiadások 35 év felett a korral párhuzamosan
meredeken növekszenek, de – a nyugat-európai trendekkel ellentétben – ez a növekedés
80 éves kor körül megáll. A biztosítottak 20 százalékára fordítódik a kiadások 88
százaléka. (GY5. indikátor)
Magyarországon 2015-ben 5 239 millió terápiás napra szóló közfinanszírozott
gyógyszerkiváltás történt. A csökkenõ lakosságszám ellenére a gyógyszerfogyasztás
stabil, évi kb. 2 százalékos mértékû növekedést mutat. A területi különbségek alacsonyak:
a megyék közti relatív szórás 7 százalék. A nõk egy fõre esõ gyógyszerfogyasztása
29 százalékkal meghaladja a férfiak hasonló értékét, azonban ez, legalább részben,
a magasabb várható élettartamnak is betudható. (GY10. indikátor)
A kötelezõen vezetett várólistákhoz kapcsolódó ellátási volumen 2014-2015 közötti
jelentõs (5,12 százalékos) növekedése ellenére a várólisták átlagos hossza ebben az
idõszakban nem rövidült: 53 nap volt. Különösen a szürkehályog-, térdprotézis- és
csípõprotézis-mûtétekre feliratkozottak tényleges várakozási ideje hosszú, bár nemzetközi
összehasonlításban nem kiemelkedõ. A regionális különbségek jelentõsek. (GY9. indikátor)
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A hajléktalan populációnak az a része, amely egészségügyi ellátást vesz igénybe,
mind járó, mind fekvõ formában lényegesen nagyobb arányban veszik igénybe a
sürgõsségi ellátást, mint a teljes populáció. Szükséges egészségügyi ellátás elmaradása
a KSH felmérése szerint a lakosság 7 százalékát érinti. Az alapfokú végzettségûeknek
a felsõfokúakhoz képest 1,75-szörörös, a romáknak a nem romákhoz viszonyítva
2,15-szörös, az elsõ jövedelmi ötödbe tartozóknak az utolsóhoz képest pedig 3,85szörös esélyük van erre. (GY11-GY12. indikátorok)
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Az alapellátás kapacitása (háziorvosi szolgálatok), GY1
Összefoglaló
2015-ben a 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma 5,4
volt országosan. A vizsgált idõszakban e mutató értéke nem változott jelentõsen. Az
egy felnõtt háziorvosi szolgálatra jutó ellátandó lakosok száma átlagosan 1850 fõ
volt. Budapesten a legmagasabb (6,3), Pest megyében pedig a legalacsonyabb (4,4)
a 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma.
A 10 000 ellátandó lakosra jutó házi gyermekorvosi praxisok száma 2015-ben átlagosan
15,45 volt. Nógrád megyében jelentkezett a legmagasabb érték (19,6), Pest megyében
pedig a legalacsonyabb (11,2).
A vegyes praxisok 10 000 fõre jutó száma 6,18 volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Gyõr-Moson-Sopron megyékben mutatta a legalacsonyabb (5,2), míg Békés megyében
a legmagasabb (7,4) értéket. Budapesten vegyes körzet nem került kialakításra.
GY1.1. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma típusonként
(2013-2015)
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GY1.1. táblázat: 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma
típusonként és régiónként (2015)
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GY1.1. térkép: 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma
megyei bontásban (2015)
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GY1. 2. térkép: 10 000 ellátandó lakosra jutó házi gyermekorvosi szolgálatok száma
megyei bontásban (2015)
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GY1. 3. térkép: 10 000 ellátandó lakosra jutó vegyes háziorvosi szolgálatok száma
megyei bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

A 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma 5,4 praxis
országosan, amely a vizsgált idõszak alatt nem változott jelentõsen. Egy felnõtt háziorvosi
szolgálatra jutó ellátandó lakosok száma átlagosan 1850 fõ. A megyei adatok alapján
(GY1.1. térkép és GY1.2. ábra) látszik, hogy 2015-ben Budapesten a legmagasabb
(6,3), Pest megyében a legalacsonyabb (4,4) a 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt
praxisok száma.
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A 10 000 ellátandó lakosra jutó háziorvosi szolgálatok száma és megoszlása az
önkormányzatok által alapvetõen demográfiai szempontok és a településszerkezet
figyelembevételével kerül meghatározásra. Kialakításuk alapja a jegyzõk által
nyilvántartatott ellátandó lakosságszám, amely az állandó lakcímmel rendelkezõk és
az ideiglenesen ott tartózkodók létszámát jelenti együttesen, ezért némileg eltér az
állandó lakcímet alapul vevõ KSH-népességadatoktól.

GY1.2. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó felnõtt háziorvosi szolgálatok száma
megyénként (2013-2015)

Budapest esetében szükséges figyelembe venni ugyanakkor azt a tényt, hogy itt nincsenek
vegyes praxisok, azaz összességében a felnõtt lakosságnak jóval kisebb kapacitás áll
rendelkezésére, mint a vidéki megyékben. Pest megye alacsony értéke demográfiai
okokkal magyarázható: az ellátandó lakosok száma – a fõváros felõl észlelhetõ
szuburbanizációs folyamatok 2008-es megtorpanása ellenére – folyamatosan növekszik
(Bálint, Gödri, 2015), miközben az új háziorvosi körzetek kialakítása ezt nem követi
hasonló ütemben, ezért itt nagyon magas az egy szolgálatra jutó ellátandó lakosság
száma. A Pest megyei és fõvárosi értékek így kiegyenlítik egymást, ezzel KözépMagyarország csak a negyedik legmagasabb rátával rendelkezõ régió.
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GY1.3. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó házi gyermekorvosi szolgálatok száma
megyénként (2013-2015)
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A házi gyermekorvosi praxisok a 0-14 éves lakosság ellátására létrehozott szolgálatok.
Jellemzõen nagyobb településeken mûködnek, ahol magas a 14 év alatti gyermekek
száma, de elõfordulásuk nagymértékben függ az önkormányzatok döntésétõl és a
„rendelkezésükre álló” gyermekorvosok számától. A 10 000 lakosra jutó házi
gyermekorvosi praxisok száma 2015-ben Nógrád megyében volt a legmagasabb
(19,6), Pest megyében pedig a legalacsonyabb (11,2). Az okok itt is demográfiai
sajátosságok. A Pest megyei ellátandó gyermekek száma viszonylag magas, miközben
az új háziorvosi körzetek kialakítása ezt nem követi hasonló ütemben. Nógrád megyében
folyamatosan csökken az ellátandó gyermekek száma, a körzetek száma viszont nem
csökken.
GY1.4. ábra: 10 000 ellátandó lakosra jutó vegyes háziorvosi szolgálatok száma
megyénként (2013-2015)

Kiegészítõ szempontok
Az E2. indikátor azt vizsgálja meg, hogy mekkora a sem felnõtt, sem vegyes háziorvosi
rendelõvel nem rendelkezõ településen élõk aránya, és mennyi ideig tart közúton
autóval ezekrõl a településekrõl a legközelebbi háziorvosi rendelõ elérése. A GY1.5.
ábrán látható, hogy a 10 000 fõre jutó felnõtt- és vegyes háziorvosi körzetek száma,
valamint a háziorvosi rendelõ nélküli településen élõ lakosság arányának megyénkénti
alakulása között nincs lényegi összefüggés.
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A vegyes praxisok, amelyek a teljes lakosságot ellátják, 2015-ben Szabolcs-SzatmárBereg és Gyõr-Moson-Sopron megyékben 5,2-es rátával a legalacsonyabb értéket
mutatták, míg Békésben a legmagasabb (7,4) a 10 000 lakosra jutó szolgálatok
száma. Budapesten vegyes körzet nem került kialakításra.

A két változó között intuitív módon negatív korreláció lenne várható: minél nagyobb
a körzetek lakossághoz viszonyított száma, annál kisebb a rendelõ nélküli településen
lakók aránya. A megyei adatsorokra vonatkozó Pearson-féle korrelációs együttható
értéke azonban pozitív: 0,27. Igaz, Budapest speciális esetét – kevés körzettel is
kiváló földrajzi lefedettség – nem számítva az összefüggés meglehetõsen gyenge,
értéke 0,10.
Az E2. indikátor elemzése továbbá megmutatja azt is, hogy a háziorvosi rendelõvel
nem rendelkezõ településekrõl is viszonylag könnyen, átlagosan 10 perc alatt elérhetõ
a legközelebbi rendelõ, legalábbis ami a közúti megközelíthetõséget illeti. (A
tömegközlekedési viszonyokra az elemzés nem terjed ki.)

Limitációk
A vizsgált adatok az OEP-szerzõdések és a jegyzõk által átadott ellátandó lakosságszám
alapján kerültek kiszámításra. A praxistípusonként történõ megosztás elsõdleges
fontosságú. A jegyzõk által nyilvántartatott ellátandó lakosságszám az állandó lakcímmel
rendelkezõk és az ideiglenesen ott tartózkodók létszámát jelenti együttesen, ezért
némileg eltér az állandó lakcímet alapul vevõ KSH-népességadatoktól.

397

Struktúra, elérés

GY1.5. ábra: A felnõtt és vegyes háziorvosi praxisok 10 000 ellátandó lakosra jutó
összesített száma, illetve a sem felnõtt, sem vegyes háziorvosi rendelõvel nem
rendelkezõ településeken élõ lakosok aránya megyénként (2015)

Igazságosság
Az igazságosság szempontjából jellemzõen érzékeny dimenziók (kor, nem) ugyan
nem befolyásolják a mutatót, de meg kell említeni két szempontot is, amelyek
igazságossági kérdéseket vethetnek fel.
Az egyik szempont a vegyes praxisokban dolgozó orvosok képzettségével kapcsolatos
elvárás. Amíg a gyermekorvosi praxisban kötelezõ a gyermekorvosi szakvizsga,
addig a vegyes praxisokban ez nem elvárás. Tehát azok a gyermekek, akik – jellemzõen
a kevésbé elmaradott régiókban – specializálódott házi gyermekorvosi ellátást kapnak,
igényeiket jobban kielégítõ orvosi szolgáltatásban részesülnek.
Másik szempont a betöltetlen háziorvosi praxisok kérdése. A betöltetlen praxisokban
ugyan folyik háziorvosi ellátás, de csak helyettesítéssel, korlátozott rendelési idõben
érhetõ el. A 10 000 lakosra jutó betöltetlen szolgálatok száma Nógrád, Tolna, Békés
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben a legmagasabb, Budapesten, Veszprém és
Gyõr-Moson-Sopron megyékben pedig a legalacsonyabb (GY1.6. ábra).
GY1.6. ábra: 10 000 lakosra jutó betöltetlen háziorvosi praxisok száma (2015)

A népmozgalmi tényezõkön túl egyre nagyobb gondot jelent a háziorvosok
átlagéletkorának fokozatos emelkedése (GY1.7. ábra), a humán erõforrás (orvosok,
szakdolgozók) hiánya, amely fõleg a gazdaságilag és infrastrukturálisan elmaradottabb
területeken jelentkezik hatványozottan. Ennek hatása a teljes alapellátási területen
megmutatkozik: nõ a betöltetlen szolgálatok száma, ebbõl adódóan körzetek szûnnek
meg, kerülnek összevonásra, nagyobb ellátandó lakosságszámmal rendelkezõ
szolgálatok jönnek létre. Mindezek hosszú távon a háziorvosi ellátás színvonalát,
minõségének szinten tartását veszélyeztetik.
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Megbeszélés

GY1.7. ábra: A háziorvosok átlagéletkora (2006-2015)

Felhasznált irodalom
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1. Bálint L, Gödri I. Belföldi vándorlás. In: Monostori J, Õri P, Spéder Zs. (eds.).
Demográfiai portré 2015. Budapest: KSH-NKI; 2015. p. 171-86.
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1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban,
GY2
Összefoglaló
A vizsgált idõszakban a mutató értéke folyamatos, lassú növekedést mutat: az
alapellátáson belül, a háziorvosi szolgálatoknál megjelent biztosítottak 1000 lakosra
jutó esetszáma 2013-ban átlagosan 6 657 volt a teljes lakosságra vetítve, 2015-ben
pedig 6 778. A területi eloszlást tekintve elmondható, hogy Közép-Magyarországon
jóval alacsonyabb az igénybevétel, vélhetõen a szakellátások közvetlenebb elérhetõsége
miatt. A legmagasabb értékek Észak-Magyarországon figyelhetõk meg, ami részben
a szakellátások nehezebb elérhetõségével, részben pedig az esetlegesen rosszabb
egészségi állapottal lehet összefüggésben.
A nemek szerinti megoszlást tekintve, a nõk gyakrabban veszik igénybe a háziorvosi
ellátást, mint a férfiak.

GY2.1. táblázat: 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban (2015)
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GY2.1. ábra: 1000 ellátandó lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban
(2013 -2015)

GY2.1. térkép: 1000 férfi lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban megyei
bontásban (2015)
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GY2.2. térkép: 1000 nõi lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban megyei
bontásban (2015)
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GY2.3. térkép: 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban megyei
bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Az alapellátás jellemzõen az elsõ belépési pont az egészségügyi ellátórendszerbe.
A háziorvosok státuszának és kapuõri funkciójának erõsítésével nemcsak a lakosságközeli
ellátások szerepe és szolgáltatási spektruma bõvülhet, hanem a magasabb szintû,
költségesebb egészségügyi szolgáltatások igénybevételének egy része is megtakarítható.

A 2013-2015 közötti idõszakban megállapítható, hogy az esetszámok mind a férfiak,
mind a nõk körében enyhe emelkedést mutattak. A területi adatokból látszik, hogy a
háziorvosi szolgáltatások igénybevétele Észak-Magyarországon a legmagasabb, KözépMagyarországon pedig a legalacsonyabb (GY2.1.táblázat). Megyei szinten vizsgálva
Budapesten volt a legalacsonyabb a háziorvosi vizitek száma (5 114) 1000 fõre
vetítve, Baranya megyében pedig a legmagasabb (8 222) (GY2.3.térkép). Az
esetszámok alakulása meglehetõsen erõs (0,76) korrelációt mutat a GY1 indikátor
által mért háziorvosi kapacitással. Ezzel szemben a GY3 indikátornál közölt, beteg
lakhelye szerint vizsgált szakellátási esetszámmal való korreláció negatív értékû
(-0,29).
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2015-ben országosan 6 778 háziorvosi vizit jutott 1000 fõre, ami nemenként vizsgálva
a nõknél 7 532, a férfiaknál 5 949 esetet jelentett 1000 nõi, ill. férfi lakosra, éves
szinten (GY2.1.ábra).

A korcsoportos elemzés alapján elmondható, hogy a nõk általánosságban magasabb
arányban veszik igénybe a háziorvosi szolgáltatásokat, mint a férfiak. Születéstõl
kezdve a férfiak esetében enyhén magasabb az 1000 fõre jutó esetszám. A nemek
közötti váltás 14 éves kor után jelentkezik, amikortól a nõk esetszáma minden korcsoportban
meghaladja a férfiakét. Ugyanakkor 60 éves korra a két nem közötti különbség minimálisra
csökken; legnagyobb mértékben a termékeny korú nõknél jelentkezik (GY2.2.ábra).
GY2.2. ábra: 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma az alapellátásban korcsoport és
nemek szerinti bontásban (2015)

Limitációk
Az adatok finanszírozási alapcélú jelentésbõl származnak, a jelentett esetszámhoz
ugyanakkor csak nagyon alacsony arányú közvetlen finanszírozás kapcsolódik. Ezért
szándékos torzításra kevésbé, a valósnál alacsonyabb jelentett esetszámra azonban
lehet számítani. A torzítás mértékének körzetek közötti eloszlása nem ismert.

Az igazságosság szempontjából potenciálisan érzékeny dimenziók mentén megfigyelhetõ
egyenlõtlenségek jelenléte az alapellátás igénybevételét nem befolyásolja jelentõsen.
Elmondható, hogy az elmaradottabb területeken feltehetõen egyrészt a rosszabb
egészségi állapot, másrészt a szakellátás viszonylagos hiánya miatt magasabb az
alapellátás igénybevétele, mint más területeken.

Megbeszélés
2015-ben az 1000 lakosra jutó ellátási esetek száma a háziorvosi ellátásban 6 778
volt. Az adatokból egyértelmûen látszik, hogy a nõk – különösen a 25-60 év közöttiek
– nagyobb arányban veszik igénybe a háziorvosi ellátást, mint a férfiak. A korcsoportos
megoszlásból megállapítható, hogy a legtöbb háziorvosi vizit az egy éves kor alatti
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Igazságosság

gyermekeknél történik (~18 000 eset / 1000 fõ). Késõbb, az 5-49 éves korig tartó
intervallumban az átlag 4000 esetre csökken, majd 50 év fölött újra emelkedést mutat.
80 év fölött mind a férfiak, mind a nõk körében 1000 fõre vetítve több mint 13 000
esetet regisztrálnak egy évben.

Struktúra, elérés

A háziorvosi ellátások igénybevétele függhet a szakellátások elérhetõségétõl, a háziorvos
elfogadottságától és természetesen a lakosság egészségi állapotától. Budapesten és
Pest megyében a jelentõs szakellátási kapacitás miatt gyakrabban fordulhat elõ, hogy
a betegek a háziorvost megkerülve mennek el szakellátásra.
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10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma, GY3
Összefoglaló
A járóbeteg-szakellátásban megjelent biztosítottak 10 000 lakosra jutó esetszáma
2015-ben átlagosan 66 360 volt a teljes lakosságra vetítve, ami nem jelent lényeges
eltérést a korábbi adatokhoz képest.
A nõk szinte minden életszakaszban nagyobb gyakorisággal vették igénybe a járóbetegszakellátást, mint a férfiak. Kivételt csak az ötéves kor alatti és a 75 éves kor feletti
csoportok képeztek.
A regionális eloszlást tekintve elmondható, hogy az ellátók székhelyének megfelelõ
lakosságadatokkal számolva a közép-magyarországi régióban a legmagasabbak
(81 600), Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabbak (53 280) a 10 000 fõre jutó esetszámok.
Megyei bontást vizsgálva megállapítható, hogy Budapest messze kimagasló értékei
(110 880) mellett az egyetemi városok megyéiben (Baranya, Csongrád, Hajdú-Bihar)
magas az igénybevétel, legalacsonyabb pedig Pest megyében (39 640).
A fenti, az ellátás helyének megfelelõ lakosságszámot használó területi felosztás azt
mutatja, hogy az ellátók által produkált esetszámok igen jól követik a rendelkezésre
álló kapacitást (GY7. indikátor). A beteg lakhelye szerinti lakosságszámmal osztva a
területi különbségek kisebbek. A két indikátor összevetésébõl az látható, hogy Budapest,
valamint Hajdú-Bihar és Csongrád kivételével minden megyében kevesebb járóbeteg
esetet látnak el, mint amennyi esete az adott megye lakóinak összesen keletkezik.

Struktúra, elérés

GY3.1. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma idõsor teljes
lakosságra, nem szerinti bontásban (2013-2015)
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GY3.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az elláták
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, régiónkénti bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végzõ
orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri,
illetve alkalomszerû egészségügyi ellátás, továbbá fekvõbeteg-ellátást nem igénylõ
krónikus betegség esetén folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbetegszakellátást a beteg lakóhelyének közelében kell biztosítani.
2015-ben 10 000 lakosonként átlagosan 66 360 megjelenés volt a járóbetegszakellátásban. Ez nemenként vizsgálva a nõknél 78 630, a férfiaknál 52 880 esetet
jelentett éves szinten, 10 000 megfelelõ nemû lakosra vetítve (GY3.1.ábra).

Struktúra, elérés

GY3.1. térkép: 10 000 férfi lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az ellátó
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, megyei bontásban (2015)
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GY3.2. térkép: 10 000 nõi lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az ellátó
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, megyei bontásban (2015)

A vizsgált idõszakban megállapítható, hogy az esetszámarányok a 2013-as 65 500ról 2014-re kissé emelkedtek (67 000), majd 2015-ben enyhén csökkentek (66 360).
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GY3.3. térkép: 10 000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma az ellátó
székhelye szerinti lakosságszámra vonatkoztatva, megyei bontásban (2015)

GY3.2.ábra: 1000 lakosra jutó járóbeteg-szakellátási esetek száma kor és nem szerinti
bontásban (2015)

A nemek szerinti bontás alapján elmondható, hogy a nõk általánosságban magasabb
arányban veszik igénybe a szakellátási szolgáltatásokat, mint a férfiak. A korcsoportokat
vizsgálva az figyelhetõ meg, hogy a születéstõl kezdve a férfiaknál enyhén magasabb
az esetszám, majd ötéves kor felett a nõk esetében magasabb az érték egészen a 7074 éves korcsoportig, amely korcsoport után a férfiak esetaránya ismét meghaladja
a nõkét.
A területi adatokból látszik, hogy a járóbeteg-szolgáltatások igénybevétele KözépMagyarországon a legmagasabb, Nyugat-Dunántúlon pedig a legalacsonyabb
(GY3.1.táblázat). Megyei szinten kiemelkedik Budapest (110 880), illetve az
orvosegyetemekkel rendelkezõ megyék – Csongrád (78 570), Hajdú-Bihar (78 000)
és Baranya (75 630) – értéke, ami megfelel a várakozásoknak, hiszen az indikátor az
adott megyében ellátott esetek számát arányítja az adott megye lakosságszámához,
függetlenül attól, hogy az ellátott betegek honnan érkeztek. Ez magyarázhatja Pest
megye rendkívül alacsony értékét (39 640) is, hiszen a megye lakossága részére
számos ellátást Budapesten nyújtanak. Zala megye viszonylag magas értéke (62 370)
ugyanakkor feltûnõ (GY3.3.térkép).

A GY3.3. ábrán látható, hogy a járóbeteg esetszám szorosan összefügg az adott
megyében található közfinanszírozott kapacitás (rendelési órák) mennyiségével, amit
a GY7. indikátor mutat be részletesen. Az összefüggést leíró Pearson-féle korrelációs
együttható értéke 0,82. Ez annak is köszönhetõ, hogy az ellátási esetek az ellátók
székhelye, és nem a betegek lakhelye alapján lettek megyékhez sorolva, így a más
megyébõl ellátott esetek is az adott ellátó megyéjénél kerülnek feltüntetésre. A két
mutató közötti eltérések az egy rendelési órára jutó esetszám eltérõ értékeibõl fakadnak,
amelyeket a GY3.4. ábra mutat be, és a G7. indikátor elemez részletesen. Az indikátor
értékének megyénkénti eltérése közepes (relatív szórás: 0,11), de jellemzõ, hogy a
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Kiegészítõ szempontok

nagyobb lakosságarányos kapacitással bíró területeken a kihasználtság alacsonyabb.
A korrelációk természetesen nem jelentenek ok-okozati összefüggést a kapacitás és az
ellátás mennyisége között.
GY3.3.ábra: 10 000 megyei lakosra jutó járóbeteg rendelési órák (GY7) és 10 000
megyei lakosra jutó ellátott járóbeteg-esetek száma ellátó székhelye szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva (2015)

Struktúra, elérés

GY3.4. ábra: Egy rendelési órára jutó esetszám (G10) megyénkénti bontásban (2015)
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A GY3.5. ábra az egyes megyékben ellátott eseteknek a megye lakosságához viszonyított
számát – azaz az eddigiekben tárgyalt fõ indikátort – hasonlítja össze az adott megyében
lakók részére területi megkötés nélkül végzett ellátások megyei lakosságra arányosított
számával. A két arányszám közötti összefüggés erõs (0,76). Amint az ábrán is látszik:
a legtöbb megyében kevesebb járóbeteg esetet látnak el, mint amennyit a megye
lakosai összesen igénybe vesznek. Kivételt Csongrád és Hajdú-Bihar megyék, illetve
Budapest képeznek, vagyis ezekben a központokban látják el az összesített esettöbbletet.
Az „egyensúlytalanság” jelentõs részéért egyébként Nógrád és Pest megyék felelõsek,
amelyek lakosait feltehetõen Budapest igen jelentõs kapacitásai látják el. A megyék
között a beteg lakóhelye szerinti átlagos esetszámokban mutatkozó relatív szórás
(0,10) alacsonyabb, mint az ellátás helye szerinti mutató hasonló értéke (0,25), ami
azt jelenti, hogy a kapacitásban meglévõ, igen jelentõs egyenlõtlenségek nem képzõdnek
le teljes mértékben az ellátási teljesítményben.
A GY3.6. ábrán látható, hogy az egyes megyék lakosságarányos járó- és fekvõbeteg
esetszáma közötti korreláció, bár messze nem függvényszerû, azért jelentékeny (értéke
0,48). Tehát amíg az alapellátási és a járóbeteg-szakellátási esetszám között, ha
gyenge is, de negatív az összefüggés (-0,32; ld. GY2. indikátor), addig a fekvõbeteg414
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GY3.5. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg esetszám a beteg lakhelye és az ellátás
helye szerint, megyei bontásban (2015)

ellátással szemben a járóbeteg-szakellátás megyei aggregáltsági szinten nem gyakorol
semmiféle „kiváltási” hatást, sõt: amely megye lakosait arányosan többször vették fel
a járóbeteg-ellátásba, ott jellemzõen több volt a fekvõbeteg eset is.
GY3.6. ábra: 10 000 lakosra jutó járó- és fekvõbeteg esetszám, a beteg lakhelye
szerint, megyénkénti bontásban (2015)

Limitációk
Az esetszám alakulásánál sem az alapadatokban, sem a módszertanban nincs jelentõs
limitáció.

A GY3.7. ábrán bemutatott adatok arról tanúskodnak, hogy a hátrányos és nem
hátrányos helyzetû települések lakosságarányos esetszáma között lényeges – mintegy
20 százalékos – különbség volt 2015-ben. A GY3.8. ábra tanúsága szerint ugyanakkor
e különbség valószínûleg nem sajátosan a hátrányos helyzetbõl ered, hanem általában
fennáll a községek és a városi rangú települések között. (A hátrányos helyzetû települések
nagy része község.) A különbség valószínû oka, hogy a községekben a legtöbb
esetben nem található járóbeteg szakrendelõ. Az eredmény igazságossági probléma
felmerülésére enged következtetni.
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GY3.7. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg esetszám a beteg lakhelye szerint,
hátrányos és nem hátrányos helyzetû településeken (2015)
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GY3.8. ábra: 10 000 lakosra jutó járóbeteg esetszám a beteg lakhelye szerinti
településtípus alapján (2015)
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Megbeszélés
A 10 000 lakosra jutó ellátási esetek száma a járóbeteg-szakellátásban 2015-ben
66 360 volt.
Az adatokból egyértelmûen látszik, hogy a nõk általában nagyobb arányban veszik
igénybe a járóbeteg-szakellátást, mint a férfiak. Ez alól kivételt képeznek az ötéves
kor alatti és a 75 év feletti korcsoportok. A korcsoportos megoszlásból az is
megállapítható, hogy 35 év felett mindkét nem igénybevétele emelkedni kezd egészen
80 éves korig, amikor legmagasabb érték a férfiaknál 131 320, a nõknél 123 130
esetet jelent éves szinten, 10 000 lakosra vetítve. Majd 80 év felett a férfiak esetszáma
enyhébb, a nõk esetszáma erõteljesebb csökkenést mutat.
A járóbeteg-szakellátások igénybevételének területi megoszlásából látszik, hogy Budapest
mellett Baranya, Hajdú-Bihar és Csongrád megyékben a legmagasabbak az igénybevételi
adatok. Ennek egyik oka nagy valószínûséggel az egyetemi centrumokhoz kapcsolódó
szakellátó kapacitások jelentõs mértéke. A Nyugat-Dunántúl régió alacsony, ugyanakkor
ezen belül Zala megye viszonylag magas értékei további vizsgálat tárgyát képezhetik.
Nem kizárt, hogy a magánfinanszírozású járóbeteg-szakellátás elérhetõsége
magyarázza az – itt mért – alacsonyabb közfinanszírozású esetszámok egy részét.
Az esetszámot a beteg lakhelye szerinti lakosságszámmal osztva a területi különbségek
az elõbbieknél kisebbek. A két indikátor összevetésébõl az látható, hogy Budapest,
Hajdú-Bihar megye és Csongrád megye kivételével minden megyében kevesebb járóbeteg
esetet látnak el, mint ahány esete az adott megye lakóinak összesen keletkezik. A
többleteseteket tehát ezek az egyetemi centrumok látják el, ami különösen Budapest
és Pest megye vonatkozásában látványos.
A hátrányos helyzetû települések esetszámához képest a nem hátrányos településeken
élõk mintegy 20 százalékkal több járóbeteg-szakellátást vesznek igénybe, ami
igazságossági problémák lehetõségét veti fel. Vizsgálandó lenne, hogy az alapellátási
esetszám esetleges különbségei kompenzálják-e ezt.
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A fekvõbeteg-ellátási esetszámmal összevetve a lakosságarányos járóbeteg-ellátás
teljesítménye pozitív korrelációt mutat, ami szintén kérdéseket vet fel abból a szempontból,
hogy a szükséglet, illetve a kapacitás mekkora részben felelõs a tapasztalt
egyenlõtlenségekért.
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10 000 lakosra jutó osztályos esetszám, GY4
Összefoglaló
A 10 000 lakosra jutó aktív fekvõbeteg-osztályos esetszám Magyarországon 2015ben 2 623 volt. Ez 2013-hoz (2 602) képest lényegében stagnálást, 2011-hez (2 540)
képest 3,3 százalékos emelkedést jelent, a viszonyítási népesség enyhe csökkenése
mellett (az idõszakban 1,3 százalék).
10 000 nõi lakosra 2015-ben 2 894, ugyanennyi férfire pedig 2 324 aktív osztályos
eset jutott. A nõk esettöbblete a 15–50 éves korosztályban jelentkezik; gyermek- és
idõskorban a lakosságarányos férfi esetszám a magasabb. Az adott korcsoportra
vonatkozó, lakosságarányos esetszám korcsoportok szerint vett görbéje U alakú,
tehát a legmagasabb értékeket az életút elején és végén mutatja. Az összesített esetszám
ugyanakkor a 75 év feletti korcsoportokban – azok létszámából adódóan – erõs
csökkenésnek indul.
Regionális bontásban 2015-ben Dél-Dunántúlról történt lakosságarányosan a legtöbb
aktív fekvõbeteg osztályos felvétel (2 977), Nyugat-Dunántúlról pedig a legkevesebb
(2 367). A megyék közti relatív szórás értéke alacsony (0,08), két szélsõérték azonban
kiemelkedik: Baranya megye 3 183 esettel, illetve Gyõr-Moson-Sopron megye 2 151
esettel.
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GY4.1. ábra: 10 000 megfelelõ nemû lakosra jutó aktív osztályos esetszám, teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2015)
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GY4.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó aktív osztályos esetszám a lakóhely régiója
szerinti bontásban (2015)

GY4.1. térkép: 10 000 férfi lakosra jutó aktív osztályos esetszám lakóhely szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva, megyék szerinti bontásban (2015)
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GY4.2. térkép: 10 000 nõi lakosra jutó aktív osztályos esetszám lakóhely szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva, megyék szerinti bontásban (2015)
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GY4.3. térkép: 10 000 lakosra jutó aktív osztályos esetszám lakóhely szerinti
lakosságszámra vonatkoztatva, megyék szerinti bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

2015-ben országos szinten 10 000 lakosra 2 623 aktív fekvõbeteg osztályos eset
jutott. 2013-hoz (2 602 eset) képest lényegében nem történt változás, 2011-hez képest
(2 540 eset) pedig mintegy 3,3 százalékos növekedés figyelhetõ meg. A népesség
létszámának egyidejû csökkenését (kb. 1,3 százalék) is figyelembe véve az ellátórendszer
összes teljesítménye alacsony mértékben (kb. 2 százalék) ugyan, de növekedett.
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A kórházba felvett betegek az OEP-jelentésben osztályonként kerülnek rögzítésre.
Minden osztályos felvétel/átvétel külön rekordként jelenik meg, amelyen azonosítható
– többek között – az ellátó szervezeti egység szakmája és az ellátás fõdiagnózisa.
Ezért az osztályos esetek számát változatos szempontok mentén lehetséges elemezni,
ami a teljesebb ellátási eseményt leíró, de heterogenitása miatt szakmánként, ellátási
típusonként stb. nem besorolható kórházi eseteknél nem áll fenn. Tekintve pedig, hogy
a kórházi esetek 91 százaléka egyetlen osztályos esetbõl áll, az utóbbiak száma
viszonylag jó közelítése az elõbbiekének is.

GY4.2. ábra: 10 000 megfelelõ lakosra jutó aktív osztályos esetszám nem és
korcsoport szerinti bontásban (2015)

Struktúra, elérés

2015-ben 10 000 férfira 2 324, 10 000 nõre pedig 2 894 aktív osztályos felvétel
jutott. Az, hogy a nõi népességhez arányosan mintegy 25 százalékkal több fekvõbetegeset kapcsolódik, mint a férfiakhoz, idõben állandónak tûnik. A GY4.2. ábra adataiból
az is látható, hogy ez a többlet a 15-50 éves korosztályokban jelentkezik, jelentõs
részben feltételezhetõen a szüléshez kapcsolódó esetek miatt. A többi életkorban a
férfiak népességarányos esetszáma nagyobb, 65 éves kor felett pedig már jelentõsen
nagyobb (az egyre magasabb korosztályok ugyanakkor egyre csökkenõ létszámúak,
így az átlagban kisebb súllyal jelennek meg). Összességében, ahogy a GY4.3. ábrán
látható, a legtöbb egy korévnyi lakosra jutó aktív osztályos eset az újszülöttek mellett
a 65 és 75 év közötti korosztályban jelentkezik. Ez után az esetszám, a 10 000
megfelelõ korú lakosra jutó arány további növekedése ellenére, a korosztályok létszámának
zsugorodása miatt meredek csökkenésnek indul.
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GY4.3. ábra: A betegek által teljesített összes aktív osztályos eset száma a teljes
lakosságra, korcsoportok szerinti bontásban, korévekre arányosítva (2011-2015)

Regionális megoszlásban 2015-ben Dél-Dunántúlon volt 10 000 lakosra vetítve a
legtöbb fekvõbeteg-osztályos eset (2 977), Nyugat-Dunántúlon pedig a legkevesebb
(2 366) (GY4.1. táblázat). A megyék közül Baranya lakosaihoz kapcsolódott a
legmagasabb érték (3 183), a Gyõr-Moson-Sopron megyében élõkhöz pedig a
legalacsonyabb (2 151). Összességében azonban a megyénkénti értékek közötti relatív
szórás meglehetõsen alacsony (0,08) volt (GY4.3. térkép).

Az egy betegre jutó aktív osztályos esetek száma (GY4.4. ábra), az összes osztályos
esethez hasonlóan, a 65-74 éves korcsoportban a legmagasabb. Ebben a korosztályban
elõfordul, hogy egy-egy betegnek évente idõszakban akár 20-nál is több osztályos
felvétele volt (legalsó adatsor az ábrán). Ez lehet gyakori visszavétel miatt, de azért
is, mert egy-egy kórházi eset ezeknél a betegeknél nagyon komplex, több különbözõ
szakmát felölelõ ellátási sorozatot jelent. A 30 napon belüli újrafelvételek aránya nem
ebben a korcsoportban, hanem a 80 év felettieknél kulminál (ld. Q3. indikátor).

424

Struktúra, elérés

További bontások

GY4.4. ábra: Az egynél több osztályos esettel rendelkezõ betegek által teljesített összes
osztályos esetszám, az egy betegre jutó egy éven belüli felvételek száma szerint,
életkor szerinti bontásban, életévre arányosítva (2011-2015)

Az osztályra sokszor felvett betegeket diagnózis szerint vizsgálva az látszik, hogy
elsõsorban a daganatos betegségben szenvedõk (C és D BNO-fõcsoportok) azok,
akik hatnál többször kerülnek osztályos felvételre évente (GY4.5. ábra).

Struktúra, elérés

GY4.5. ábra: A legalább hatszor osztályra felvett betegek által teljesített összes
osztályos esetszám az egy betegre jutó egy éven belüli esetek száma szerint, BNO
szerinti bontásban (2011-2015)
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A GY4.6. ábrán az látható, hogy a rákkal kapcsolatos diagnózisok súlya a sokszor
osztályra felvett betegek orvosi szakma szerinti eloszlásában is tetten érhetõ: a
hematológia, klinikai onkológia, sugárterápia, onkoradiológia és a tüdõgyógyászat
szakma látja el az egy éven belül legtöbbször osztályra felvett betegeket.
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GY4.6. ábra: A legalább hatszor osztályra felvett betegek által teljesített összes
osztályos esetszám az egy betegre jutó egy éven belüli esetek száma szerint, szakma
szerinti bontásban (2011-2015)

Kiegészítõ szempontok
GY4.7. ábra: 10 000 lakosra jutó osztályos esetek száma ellátási típus szerinti
bontásban (2015)

A GY5 indikátor által vizsgált egy fõre jutó társadalombiztosítási kiadások viszonylag
szoros területi összefüggést mutatnak a jelen indikátor által mért fekvõbeteg-esetszámmal:
a megyei adatsorok közötti Pearson-féle korreláció értéke 0,66. Ez jelezheti, hogy a
fekvõbeteg-ellátás meghatározó súlyt képvisel a természetbeni egészségügyi
szolgáltatások elosztásánál.
A G6 indikátor által mért egy esetre jutó súlyszám értékével összehasonlítva enyhe
negatív korreláció (-0,23) figyelhetõ meg megyei szinten. Ennek ellenére az egyes
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A GY4.7. ábrán látható ellátási forma szerinti vizsgálatnál látható, hogy a hosszú
távú ellátásokban (krónikus és ápolási) kevés az osztályos – és ehhez kapcsolódóan
a kórházi – esetszám. Az esetek döntõ többségét (összesen 89 százalékát) az aktív (és
egynapos) esetek tették ki 2015-ben. Mindez összhangban van azzal, hogy egyrészt
a kórházi ágyak többsége az aktív ellátáshoz kapcsolódik (a 69 941 közfinanszírozott
ágyból 42 298, ld. GY6 indikátor), másrészt az esetek kezelésének hossza is jelentõsen
eltér. Míg az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma 2015-ben az aktív ellátásban
6, addig a hosszú távú ellátásban 38,8 volt (ld. G5 indikátor), így egy ágyon egy év
alatt lényegesen kevesebb esetet látnak el.

megyék betegeinek 10 000 fõre jutó esetszáma és 10 000 fõre jutó súlyszáma között
az összefüggés erõs (0,9), ami alátámasztja a kiadásokkal való szoros összefüggést
is (GY4.8. ábra).
GY4.8. ábra: 10 000 lakosra számított aktív fekvõbeteg-esetszám és súlyszám a beteg
lakhelye szerinti megyénként (2015)

Befolyásoló tényezõk

Másrészt az egynapos sebészet elterjedése (ld. G1 indikátor) azt befolyásolhatja,
hogy az eseteket aktív vagy egynapos formában látják-e el; illetve az egynapos arány
növekedése ágyakat szabadít fel, amelyeken potenciálisan újabb esetek láthatók el.
Az egyes orvosok és osztályok betegbiztonság iránti érzékenysége szintén hatással
lehet az ellátási esetek átlagos hosszára, és így közvetve az esetszámra is.
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Az indikátor értékét jelentõsen befolyásolhatja az egyes intézmények ellátási gyakorlata.
Pl. a mátrixosztályokra épülõ szervezeti formában gyakorlatilag nincs szükség osztályok
közötti áthelyezésre, így egy kórházi eset jellemzõen egy osztályos esetnek felel meg.

Limitációk
Az adatok korrekción átesett teljesítményjelentésekbõl származnak, de a kódolási
gyakorlatban lehetnek intézmények közti eltérések.
Mivel az indikátor a földrajzi bontásokat a beteg lakhelye szerint adja meg, a
kapacitásalapú indikátorokkal (ágyszám, ágykihasználtság stb.) való közvetlen
összehasonlításra nincs mód.

Igazságosság
A nemek közti különbségek az indikátor értékében jelentõsek (2015-ben mintegy 25
százalék), és további vizsgálatot tehetnek szükségessé. Az esetszámok koreloszlása
azonban azt sejteti, hogy a nõk esetszámtöbblete elsõsorban a gyermekvállalásból,
a férfiaké pedig az idõsebb korban jelentkezõ súlyos betegségekbõl fakadhat.
A földrajzi jellegû eltérések mérsékeltek, a megyék értékei közötti relatív szórás értéke
2015-ben 0,08 volt. Megyei szinten az ott található lakosságarányos ágyszám igen
gyenge (0,17) összefüggésben van a lakosságarányos esetszámmal, tehát a kapacitás
által indukált makroszintû, jelentõs ellátási egyenlõtlenségek nem mutatkoznak (GY4.9.
ábra).

Struktúra, elérés

GY4.9. ábra: A 10 000 lakosra jutó közfinanszírozott ágyszám és beteg lakhelye
szerinti osztályos esetszám megyei értékeinek összevetése (2015)

429

Megbeszélés
A 10 000 lakosra jutó aktív osztályos esetszám értéke idõben mérsékelten növekszik,
amit a népesség számának csökkenése részben kompenzál. A férfi és a nõi népesség
értéke között jelentõs – mintegy 25 százalékos – különbség van, összességében az
utóbbiak javára. Azonban míg a nõk esetszámtöbblete a 15–50 éves korosztályban
jelentkezik, gyermek- és idõskorban a férfiak lakosságarányos esetszáma magasabb.
Mindez egyrészt a gyermekvállalással, másrészt a férfiak súlyosabb idõskori
megbetegedéseivel lehet összefüggésben, azonban az okok tisztázása alaposabb
vizsgálatot igényel.
A lakosságarányos esetszámokban megfigyelhetõ területi különbségek viszonylag
csekélyek, bár a szélsõértékeket mutató megyék – a skála alsó végén Gyõr-MosonSopron, felsõ végén pedig Baranya megye – esetszámai további vizsgálatot tehetnek
szükségessé. Az egy esetre jutó súlyszám értéke enyhe negatív korrelációban van a
lakosságarányos esetszámmal, így az egy lakosra jutó, súlyszámban kifejezett fekvõbetegellátási teljesítmény nem követi teljes mértékben az esetszám értékét (a korreláció
értéke 0,9). Ezzel együtt a fekvõbeteg-esetszám és az egy fõre jutó összes természetbeni
egészségügyi kiadás értéke viszonylag szorosan együtt mozog.

Struktúra, elérés

Az esetszám-értékek, legalábbis régiós szinten, csekély mértékben függenek össze az
adott földrajzi területen található ágyak számával (a korreláció értéke 0,15).
Mindazonáltal az ellátók belsõ szervezeti felépítése (pl. mátrixosztályok léte) és ellátási
gyakorlata az egészségügyi szükségleteken túlmenõen is befolyásolhatja a kapott
értékeket. A legtöbb kórházi eset (91 százalék) ugyanakkor egyetlen osztályos esetbõl
áll, és az egy betegnél egy éven belül jelentkezõ nagy osztályos esetszám jó része
néhány szakmában és diagnóziscsoportban összpontosul, melyek közül kiemelkedik
az onkológia.
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A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó
természetbeni kiadásai, GY5
Összefoglaló
A természetbeni ellátások egy fõre jutó kiadási összege a közfinanszírozott egészségügyi
ellátórendszer gyógyító-megelõzõ ellátásokra és ártámogatásra – közvetlenül beteghez
rendelhetõ, tehát teljesítményarányosan finanszírozott – kiadásait foglalja magában,
mindösszesen megközelítõleg 1 300 milliárd forintot. Az indikátort nemenkénti,
korcsoportonkénti és megyénkénti bontásban elemezzük.
A nemzetközi trendeknek megfelelõen a születés körüli értékek magasabbak, majd a
4-25 év közötti korosztályban csökkennek, végül a kor elõrehaladtával ismét egyre
növekednek. A növekedés üteme nemzetközi összehasonlításban nem túl nagy (az
idõsekre fordított kiadás az átlaghoz képest alig négyszeres), ráadásul az egy fõre
jutó kiadási görbe a 80 év fölöttiek esetében ismét negatív meredekségû. Ezt a jelenséget
láthatjuk a volt keleti blokk egyes országaiban is, míg Nyugat-Európában a kor
elõrehaladtával folyamatosan növekednek a kiadások.
Az egy fõre jutó átlagos kiadási érték a vizsgált idõszakban 130 ezer forint körül
mozog. Az egy fõre jutó kiadás abszolút értéke mindkét nem esetében növekvõ
tendenciájú: 2015-re 8,6 százalékkal haladta meg a 2013. évi értéket. A férfiak
esetében a kiadások összege és növekedési üteme a születéskor és az élet végén
magasabb, mint a nõk esetében. A 15-54 év közötti nõkre ugyanakkor többet fordítunk,
mint a hasonló korú férfiakra, amelyet az esetükben a szüléssel és gyermekvállalással
kapcsolatos kiadások, illetve esetleg nagyobb egészségtudatosság és fejlettebb
egészségmagatartás hatása is magyarázhat.

Struktúra, elérés

A regionális eloszlásból úgy tûnik, hogy a magasabb progresszivitási szintû
intézményekkel rendelkezõ megyék kiadásai magasabbak. Közép-Magyarország régió
átlaghoz közeli adatainak értékelésénél figyelembe kell venni, hogy feltehetõen a
magánfinanszírozású egészségügy is jelentõs szerepet játszik a fizetõképes lakosság
ellátásában.
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GY5.1. ábra: Természetbeni kiadások egy fõre jutó értéke nem szerinti bontásban,
forint (2013-2015)

GY5.1. táblázat: Egy fõre jutó természetbeni egészségügyi kiadás (2015, Ft)

Struktúra, elérés

GY5.1. térkép: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre (férfiak) jutó
természetbeni kiadásai megyénként (2015, Ft)
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GY5.2. térkép: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre (nõk) jutó
természetbeni kiadásai megyénként (2015, Ft)

Struktúra, elérés

GY5.3. térkép: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó természetbeni
kiadásai megyénként (2015, Ft)

435

Elemzés
Általános áttekintés
Az egy fõre jutó kiadási összeg jól érzékelteti, hogy az egészségügyi ágazat mekkora
összeget fordít nagyságrendileg a közfinanszírozott ellátásra jogosult személyekre.
A természetbeni ellátások egy fõre jutó kiadási összege a következõ OEP kasszák
kifizetéseit tartalmazza:
– A gyógyító-megelõzõ kasszából: járóbeteg- és fekvõbeteg-ellátás, fogászat,
CT-MRI, betegszállítás, otthoni szakápolás, ambuláns háziorvosi ellátás,
esetfinanszírozás, tételes gyógyszerkassza; méltányossági és
extrafinanszírozási összegek, valamint mûvese-ellátás.
– Az ártámogatási kasszából: gyógyszer- (méltányossági körben kifizetett
gyógyszer is), különkeretes gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és
gyógyfürdõellátás.
Az elemzésben az aggregálások a lakhely irányítószáma szerint történtek.

Az indikátor területi bontása esetében azt tapasztaljuk, hogy jellemzõen az egyetemi
városok értékei a kiugróak, közülük is országosan kiemelkedõ Baranya megye (GY5.3.
térkép). Az újszülöttekre, illetve az 1-4 év közötti korosztályra fordított kiadások
Hajdú-Bihar és Csongrád megyékben a legmagasabbak, illetve ebben a korosztályban
Békés és Fejér megyékben is az egyetemi városokat közelítõ értékeket kapunk. Az 5559 év közötti korosztályban azonban Heves megyében kiugróak – Baranya megyét
is meghaladóan – az értékek.
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Az egy fõre jutó kiadás mindkét nem esetében növekvõ tendenciájú, 2015-re 8,6
százalékkal haladta meg a 2013. évi értéket, ugyanakkor a férfiak esetében a kiadások
összege és növekedési üteme a születéskor és az élet végén is mintegy 10 százalékkal
magasabb, mint a nõk esetében. A 15-54 év közötti nõkre ugyanakkor közel 30-50
százalékkal többet fordítunk, mint a hasonló korú férfiakra, hiszen ebben az életkorban
adódnak hozzá az indikátorértékhez a speciálisan nõket érintõ terhesgondozással és
szüléssel összefüggõ kiadások, de a magasabb kifizetést a nõk esetében okozhatja az
esetükben egészségesebb életmód, tudatosság és egészségmagatartás is (GY5.2. ábra).
Lehetséges, hogy a férfiak esetében késõbbi magasabb kiadási arány pedig a korábban
elmaradt igénybevétel következménye (ld. pl. a háziorvosi és járóbeteg-ellátás
igénybevételének nemek közötti különbségeit).

GY5.2. ábra: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó természetbeni
kiadásai korcsoportonként, teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2015, Ft)

Struktúra, elérés

GY5.2. táblázat: A közfinanszírozott egészségügyi rendszer egy fõre jutó természetbeni
kiadásai korcsoportonként, a teljes lakosságra, illetve nem szerinti bontásban (2015, Ft)
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Budapesten az egy fõre jutó kiadások a nagyobb megyei kórházakkal rendelkezõ
megyékre jellemzõ szinten maradtak minden korosztályban (GY5.3. térkép). Ezzel
kapcsolatban azonban érdemes tekintetbe venni, hogy a fõváros környékén a
legmagasabbak a magánfinanszírozású egészségügyi ellátás kapacitásai, (ld. GY6,
GY7, GY8 indikátorok), és ezek is minden bizonnyal részt vesznek a lakosság
szükségleteinek kielégítésében.
Fontos megemlíteni, hogy az egészségügyi kiadások a koron túl bizonyos betegségek
mentén, esetleg egyes személyeknél koncentrálódnak, ez természetes és nemzetközileg
is ismert folyamat (ld. NHICM 2012). A természetbeni kiadások 2015. évi igénybevételi
görbéjét ötödökre (függõleges vonalak) osztva a következõ képet láthatjuk:

Egy ötödbe értelemszerûen kb. kétmillió ember tartozik. Tekintettel az ellátórendszert
fel nem keresõk magas számára, a jogosultak közel 15 százalékára egyáltalán nem
történt kifizetés. Az elsõ kétmillió emberbõl csupán félmillió olyan személy van, akire
az egészségbiztosító teljesítményjelentés alapján (tehát nem az alapellátásban) is
fizetett összeget a szolgáltatók/forgalmazók részére. A második ötödbe tartozókra
(20-40 százalék) százalékos arányban szintén minimális forráskiáramlás volt. A harmadik
ötödre fordította az OEP a forrásainak 2,5 százalékát. A negyedik ötödre 8,75 százalékot
költött, értelemszerûen tehát a források 88 százalékát a legfelsõ ötödre fordította. A
kifizetések 32 százaléka a legnagyobb felhasználók 1 százalékos körére történt,
ezeket az ábrán szaggatott vonallal jelöltük.
Az egyes ötödökre vonatkozóan megvizsgáltuk az átlagos igénybevételt és az átlagos
életkort, amelyet a GY5.3. táblázatban mutatunk be.
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GY5.3. ábra: Az OEP természetbeni kiadásainak koncentrációs görbéje, a jogosultak
kifizetés alapján sorba rendezve (2015)

GY5.3. táblázat: A felhasználás nagysága szerinti igénybevételi csoportok jellemzõi
(2015)

A 2015-ös év legnagyobb felhasználóiról a következõket lehet elmondani. A tízmillió
jogosult közül kb. tizenháromezer személy van, akinek az ellátására, kiváltásaira a
biztosító egy év alatt több mint ötmillió forintot fizetett ki. Közülük háromezer azoknak
a száma, akikre több mint tízmillió forintot költöttek. A legmagasabb felhasználásúak
azok voltak, akikre az egészségbiztosító több mint ötvenmillió forintot költött (59
személy), illetve azok, akiknek több mint 100 millió forintos volt az igénybevételük (21
személy). A legmagasabb egy fõre jutó kifizetés a 2015-ös évben meghaladta a 280
millió forintot. Amennyiben a legköltségesebb csoportot vizsgáljuk kor és nem szerinti
megoszlásban, azt láthatjuk, hogy jellemzõen az idõsebb korúakra költünk, és az 55
év feletti korcsoportokban a férfiak magasabb arányban fordulnak elõ.
Nemzetközi összehasonlítás
A kiadási görbék alakulását a következõ ábra szemlélteti:

Forrás: Eurostat (2016)
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GY5.4. ábra: Egészségügyi kiadások alakulása korcsoportonként néhány kiválasztott
országban (az adott ország átlagos kiadása = 1)

Bár a bemutatott ábra értékei részben a vizsgálati idõszak elõtti idõbõl származnak,
jól alkalmazhatóak a kiadási görbék összehasonlítására.
A nemzetközi trendeknek megfelelõen (ld. Eurostat 2016) a születés körüli értékek
viszonylag magasak, majd csökkennek (4-25 éves korosztály), végül a korral
párhuzamosan újra egyre növekszenek. A korral összefüggõ növekedés üteme nemzetközi
összehasonlításban hazánkban nem túl nagy (az idõsekre fordított kiadás az átlaghoz
képest alig négyszeres). Ennél jóval nagyobb arányban növekednek az idõskori kiadások
pl. Németországban, illetve Hollandiában, ahol az idõsek kiadásai az átlagos érték
hatszorosát, illetve tízszeresét jelentik.
Megfigyelhetõ továbbá a görbéken az is, hogy - eltérve a nyugat-európai országokban
látható trendtõl - hazánkban a 80 év feletti korosztálynál az egy fõre jutó kiadás
stagnál vagy csökken. Ez a helyzet Lettországban is, ahogyan az GY.5.4. ábra is
mutatja.
Befolyásoló tényezõk
Az egy fõre jutó kiadási összeget befolyásoló tényezõ elsõsorban értelemszerûen a
rendelkezésre álló források nagysága, tehát maga a természetbeni ellátási kassza
összege. A közfinanszírozott ellátásban alkalmazott finanszírozási-elszámolási technikák,
az egészségügyi infláció, az egészségügyi ellátórendszer paraméterei, a társadalom
korösszetétele, egészségi állapota, a gazdasági helyzet, illetve ez utóbbival
összefüggésben pl. a magánfinanszírozású rendszer nagysága, illetve a
magánfinanszírozású ellátás igénybevétele is hatással lehet az értékre. Ezen tényezõk
nehezítik a nemzetközi összehasoníthatóságot is, hiszen más országokban ezeknek a
tényezõknek más kombinációja hat a közfinanszírozott egészségügyi ellátások
igénybevételére.
Limitációk
Az idõsoros adatok nyomon követése az infláció figyelembe vételével lehetséges,
elsõdlegesen az egészségügyi árindexek használatával.

Beteghez köthetõ volt a természetbeni kiadási kassza 80 százaléka (2013, 2014),
illetve 79 százaléka (2015). A természetbeni kassza személyhez nem köthetõ kiadásai
a személyekhez köthetõ kiadások arányában kerültek visszaosztásra.
Az egy fõre jutó gyógyszerkiadásokat befolyásolják (csökkentik) még a gyártói
visszafizetések is, azonban ezeket nem vettük figyelembe. Ezek nagyságrendje éves
szinten 60 milliárd forint körül van, tehát a természetbeni kasszából kiosztott kb. 1300
milliárd forint közel 4 százalékára tehetõek.
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A természetbeni kiadásokat csak a társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkezõ
lakosokra vetítve értelmezzük, mivel õk jogosultak a közfinanszírozott ellátásra (adott
évben a legalább egy napig érvényes jogosultsággal (TAJ) rendelkezõket vettük
figyelembe). Így viszont az indikátorérték nevezõjében nem a lakosságszám, hanem
az adott évben jogosultsággal rendelkezõk száma szerepel.

Igazságosság
A nemre és a korcsoportokra jellemzõ, eltérõ értékek önmagukban igazságossági
szempontokat nem vetnek fel, a tapasztalt területi eltéréseket azonban hozzáférési
eltérések, intézeti sajátosságok, az igénybevevõk jellemzõi (gazdasági helyzet) stb.
befolyásolhatják, ami az ellátási szerkezet mélyebb elemzését igényli. Vizsgálandó
ugyanakkor az is, hogy mi okozza az idõsekre fordított kiadások arányának a nyugateurópai országokhoz képesti alacsonyabb szintjét, és ez nem igazságossági problémára
utal-e.
Az egyes személyekre jutó kimagasló kiadási értékek a szolidaritás alapú
társadalombiztosításból fakadnak, az egyes betegségekkel járó kimagasló költségterhek
kockázatközösség általi viselésének, nem pedig igazságossági problémának a
megnyilvánulásai.

Megbeszélés
Az indikátor esetében az egyes kasszák korcsoportonkénti, nemenkénti, illetve megye
szerinti bontása is megadható további, mélyebb elemzési céllal. Jelen esetben
nagyságrendileg kívántuk érzékeltetni az egészségbiztosító természetbeni kiadásait.

Az egy fõre jutó átlagos érték a vizsgált idõszakban 130 ezer forint körül mozog. Az
egy fõre jutó kiadás abszolút értéke mindkét nem esetében növekvõ tendenciájú, 2015re 8,6 százalékkal haladta meg a 2013. évi értéket, ugyanakkor a férfiak esetében a
kiadás összege és növekedési üteme a születéskor és az élet végén magasabb, mint
a nõk esetében. A 15-54 év közötti nõkre ugyanakkor többet fordítunk, mint a hasonló
korú férfiakra, amelyet az esetükben a szüléssel és gyermekvállalással kapcsolatos
kiadások, illetve esetleg nagyobb egészségtudatosság és fejlettebb egészségmagatartás
is magyarázhat.
A regionális eloszlásból úgy tûnik, hogy a magasabb progresszivitási szintû
intézményekkel rendelkezõ megyék kiadásai magasabbak. Közép-Magyarország régió
mindössze átlagos értékei pedig arra utalhatnak, hogy itt a magánellátás is szerepet
játszik a fizetõképes lakosság szükségleteinek kielégítésében.
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A nemzetközi trendeknek megfelelõen a születés körüli értékek magasabbak, majd
csökkennek (4-25 év közötti korosztály), végül a korral egyre növekszenek. A növekedés
üteme nemzetközi összehasonlításban nem túl nagy (az idõsekre fordított kiadás az
átlaghoz képest alig négyszeres). A kiadási görbe értéke viszont az idõskorúakra (80
év fölöttiek) fordított átlagos kiadások esetében csökken. Ezt a jelenséget láthatjuk a
volt keleti blokk egyes országaiban is, míg Nyugat-Európában a kor elõrehaladtával
folyamatosan növekednek a kiadások.
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10 000 lakosra jutó engedélyezett fekvõbeteg-szakellátási
ágyszám, GY6
Összefoglaló
Hazánkban a fekvõbeteg-ellátásért felelõs szolgáltatók a vizsgálati idõszakban (20132015 között) nagyjából hetvenezer ágyat tartottak fent.
2015-ben a 10 000 lakosra jutó engedélyezett aktív ágyszám országos átlaga 44,2,
a közfinanszírozott aktív ágyszám 42,9 volt. A legmagasabb aktív ágyszám KözépMagyarországon (az országos átlag 104,3 százaléka), a legalacsonyabb pedig
Nyugat- és Közép-Dunántúlon (az országos átlag 88, illetve 87 százaléka) volt.
Ugyanebben az idõszakban a 10 000 lakosra jutó krónikus ágyszám országos átlaga
28,7, a közfinanszírozott krónikus ágyaké 28,0 volt. A legmagasabb értéket a dunántúli
régiók érték el (legmagasabb Nyugat-Dunántúlon volt, az országos átlag 124,4
százalékával), a legalacsonyabb ágyszámokat pedig a két alföldi régió produkálta
(legalacsonyabb Észak-Alföldön volt, az országos átlag 73,9 százalékával).

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.

1
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A finanszírozási formákat tekintve dominál a közfinanszírozott ellátás: 2015-ben a
teljes fekvõbeteg-kapacitásból a magánfinanszírozású ágyak aránya csupán 2,6 százalék
volt. A közfinanszírozott fekvõbeteg-ellátás 10 000 fõre jutó ágyszámainak régiónkénti
megoszlása kiegyenlítettebb, mint a magánfinanszírozásúaké: legmagasabb DélDunántúlon, az országos átlag 109,4 százalékával, legalacsonyabb Észak-Alföldön,
az országos átlag 92 százalékával. A magánfinanszírozású fekvõbeteg-ellátás
kapacitásai fõként a nyugati országrészben, illetve Közép-Magyarországon
koncentrálódtak. Magánfinanszírozáson azt értjük, hogy az adott szolgáltatónak adott
ellátásra, illetve kapacitásra az egészségbiztosítóval (OEP) nincsen finanszírozási
szerzõdése.1

GY6.1. ábra: A közfinanszírozott ágyak 10 000 fõre jutó száma ellátási formák
szerinti bontásban (2013-2015)

GY6.2. táblázat: A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámai ellátási forma és régió szerinti
bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)
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GY6.1. táblázat: A fekvõbeteg-szakellátás 10 000 fõre jutó ágyszámai ellátási forma
és régió szerinti bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)

GY6.1. térkép: Az aktív fekvõbeteg-szakellátás 10 000 lakosra jutó ágyszámai megye
szerinti bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)
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GY6.2. térkép: A krónikus fekvõbeteg-szakellátás 10 000 lakosra jutó ágyszámai
megye szerinti bontásban (köz- és magánfinanszírozott ellátás együtt, 2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az elemzés az engedélyezett fekvõbeteg ágyszámot mutatja be. Az adatbázisban
szerepel az összes szolgáltató, akár magán-, akár közfinanszírozásban van regisztrálva,
és ennél fogva szerepelnek benne a közremûködõ szolgáltatók is.
Köz- és magánfinanszírozás alatt az OEP-pel való szerzõdéses jogviszony meglétét,
illetve hiányát értjük, tehát az OEP-pel szerzõdött szolgáltató közfinanszírozott, míg
más esetben a szolgáltatás magánfinanszírozású. Utóbbi jelentheti, hogy a szolgáltatásért
a páciens közvetlenül fizet, vagy pedig a költségeket egészségpénztár/
magánfinanszírozású egészségbiztosító téríti meg, esetleg a munkáltató állja.
A nemzetközi összehasonlíthatóság kedvéért a fekvõbeteg-szakellátás aktív és krónikus,
pszichiátriai és nem pszichiátriai, illetve magán- és közfinanszírozott ágyakra bontva
kerül bemutatásra.

A fenti diagramról (GY6.2. ábra) leolvasható, hogy 2015-ben országosan a fekvõbeteg
szakellátásban az ellátás jellege alapján az aktív ágyak domináltak – 60,7 százalékos
aránnyal – a krónikus ágyakkal szemben. Finanszírozási forma szerint bontva a
közfinanszírozott ágyak (97,4 százalék) messze felülmúlták a magánfinanszírozású
ágyak számát. Szakma szerinti bontásban a pszichiátria nélkül vett ágyszám az összes
89,7 százalékát tette ki.
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GY6.2. ábra: A fekvõbeteg-szakellátás ágyszámainak alakulása 2015-ben az ellátás
típusa, a finanszírozás jellege és szakma szerinti bontásban
(pszichiátria – nem pszichiátria)

2015-ben a fekvõbeteg-ellátásban használt ágyak 39,3 százaléka tartozott a krónikus
fekvõbeteg-ellátáshoz. Az elemzési idõszak alatt a krónikus ágyak számában minimális
csökkenés tapasztalható (2013-hoz képest mindösszesen egy százalék). 2015-ben az
összes aktív ágy 31,5 százaléka, az összes krónikus ágy 31,3 százaléka KözépMagyarországon összpontosult (GY6.2. táblázat). Ezen belül a viszonylag alacsony
Pest megyei kapacitásértékeket a fõvárosiakkal együtt érdemes szemlélni. Az
agglomerációban élõk vélhetõen nagy arányban vesznek igénybe ellátást a fõvárosi
intézményekben (ld. pl. az igénybevételt jelzõ, lakhely szerinti adatokat bemutató
GY3, GY4 és GY5 indikátorokat).
2015-ben a tízezer lakosra jutó aktív ágyak száma Közép-Magyarországon és a két
alföldi régióban haladta meg az országos átlagot (44,2 ágy/10 000 lakos), a megyék
között messze kimagaslik a fõváros kapacitása (68,0 aktív ágy/10 000 lakos). Nyugatés Közép-Dunántúlon jóval az országos átlag alatt volt az aktív ágyszám – annak
rendre 88, illetve 87 százaléka – a többi régióban viszont az átlaghoz közeli értékek
voltak megfigyelhetõk (ld. GY6.1. táblázat).
A 10 000 lakosra jutó krónikus ágyakat tekintve jóval nagyobb regionális különbségek
találhatók. 2015-ben Nyugat-Dunántúl vezette a sort (35,7 ágy/10 000 lakos), amely
érték megközelíti a régió aktív ágyainak számát (38,9 ágy/10 000 lakos). KözépMagyarországon is országos átlag feletti volt a krónikus ágyak száma, ezzel szemben
az Alföldön jóval az országos átlag alatti, Észak-Magyarországon pedig az átlag
körüli érték volt látható. A legmagasabb adattal rendelkezõ régió (Nyugat-Dunántúl)
lakosságarányos ágyszáma 168,4 százaléka volt a legkevesebb ággyal rendelkezõ
régió (Észak-Alföld) értékének. A legmagasabb megyei érték Veszprém megyében
található (50,2) (GY6.2. térkép). A fenti adatok magukban foglalják a rehabilitációs
kapacitásokat is.
2015-ben az összes fekvõbeteg ágyszám 12 százalékát a pszichiátriai ágyak tették
ki. Közép-Magyarország mellett Észak-Alföldön és Közép-Dunántúlon az átlagosnál
magasabbak voltak a pszichiátriai ágyszámok, Dél-Dunántúlon pedig a legalacsonyabbak
(ld. GY6.3-4. táblázat).

Struktúra, elérés

GY6.3. táblázat: A fekvõbeteg szakellátás pszichiátriai és nem pszichiátriai ágyszámai,
10 000 lakosra vetítve, régiós bontásban (2015)
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GY6.4. táblázat: A fekvõbeteg-szakellátás pszichiátriai és nem pszichiátriai ágyszámai,
régió szerinti bontásban (2015)

A 10 000 lakosra jutó pszichiátriai ágyak száma 2015-ben Közép- és Nyugat-Dunántúlon
haladta meg jelentõs mértékben az országos átlagot (annak rendre 127, illetve 109
százalékát elérõ értékkel), ezzel szemben átlag alatti értékeket találunk a Dél-Alföldön
(81 százalék) és a Dél-Dunántúlon (93 százalék) (GY6.4. táblázat).
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GY6.5. táblázat: A fekvõbeteg szakellátás pszichiátriai és nem pszichiátriai ágyszámai,
10 000 lakosra vetítve, megye szerinti bontásban (2015)

A 10 000 lakosra jutó általános (pszichiátria nélküli) fekvõbeteg-ellátásban használt
ágyakat figyelembe véve erõs Budapest-dominancia rajzolódik ki (az országos átlag
153,9 százaléka), míg a fõvárost övezõ Pest megyében a legkisebb ennek a mutatónak
az értéke (az országos átlag mindössze 33,2 százaléka). Feltételezhetõ, hogy a Pest
megyeiek jó részét fõvárosi kórházakban látták el. Budapest mellett Baranya megyében
volt magas ez a mutató (az országos átlag 134,9 százaléka), miközben a lakosság
arányához képest ez a megye a legkevesebb pszichiátriai ággyal rendelkezett (GY6.5.
táblázat).
Az erõs regionális különbségek a pszichiátriai ágyak esetében is jellemzõek, ha a
megyei bontást vizsgáljuk. Érdekes módon a 10 000 lakosra jutó pszichiátriai ágyak
száma a Közép-Dunántúl régió két megyéje (Fejér, Veszprém) mellett Nógrád megyében
is magas (az országos átlag 139,7 százaléka).
A 10 000 lakosra vetített legalacsonyabb pszichiátriai ágyszám Baranya megyében
volt (az országos átlag kétharmada), emellett Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében
is igen alacsony volt az ágyak száma (az országos átlag rendre 67,9 és 74,4 százaléka).
Budapesten ez a mutató az országos átlag 119,2 százalékán állt.
GY6.6. táblázat: Fekvõbeteg-szakellátási ágyszám finanszírozási forma és régió szerinti
bontásban (2013-2015)
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GY6.7. táblázat: 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-szakellátási ágyszám finanszírozási
forma szerint, régiós bontásban (2013-2015)
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GY6.8. táblázat: 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-szakellátási ágyszám finanszírozási
forma és megye szerinti bontásban (2015)

Ezzel ellentétben sokkal jelentõsebb területi különbség áll fenn a magánfinanszírozású
fekvõbeteg-szakellátás 10 000 lakosra jutó ágyszámaiban. 2015-ben a nyugati régiók
Dél-Dunántúl kivételével az országos átlag felett (Nyugat-Dunántúl: 121 százalék,
Közép-Dunántúl: 179 százalék), a keleti régiók az Észak-Alföld kivételével pedig az
országos átlag alatt voltak (Dél-Alföld: 53 százalék, Észak-Magyarország 21 százalék)
(GY6.7. táblázat). A megyei sorrendben elsõ Zala megye (5 magánfinanszírozású
ágy/10 000 lakos), Hajdú-Bihar (4,2 ágy/10 000 lakos) és Budapest (3,5 ágy/10
000 lakos). Ellenben egyáltalán nincsen magánfinanszírozású kapacitás Bács-Kiskun,
Békés és Tolna megyében (GY6.8. táblázat).
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A 10 000 lakosra esõ fekvõbeteg-kapacitás 2015-ben finanszírozási forma szerint
igen jelentõs regionális eltéréseket mutatott. A közfinanszírozott kapacitás messze
kiemelkedõ Budapesten (106 ágy/10 000 lakos), Baranya (90,9 ágy/10 000 lakos),
illetve Veszprém megyében (83,9 ágy/10 000 lakos). Az elemzési idõszak alatt (20132015) a közfinanszírozott fekvõbeteg-ellátás ágyszámaiban csekély változás történt,
így a korábban felvázolt területi különbség nem változott (GY6.8. táblázat).

További bontások
Szakma szerinti bontásban legtöbb közfinanszírozott fekvõbeteg-ágyszáma az elemzési
idõszak alatt a belgyógyászatnak, a sebészetnek, a traumatológiának és a pszichiátriának
volt. Jelentõs változás nem történt a szakmák között. Minimális (15 körüli) ágyszámmal
rendelkeztek olyan speciális szakmák, mint pl. az AIDS-betegek ellátása, trópusi
betegségek ellátása, fejlõdésneurológia, gyermek plasztikai sebészet,
gyermekszívsebészet stb (GY6.3. ábra).

Struktúra, elérés

GY6.3. ábra: A közfinanszírozott ellátásban a legnagyobb ágyszámmal rendelkezõ
szakmák, ágyszám szerint növekvõ sorrendben (2013-2015)
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A magánszolgáltatást nyújtók ágyszám szerinti listájának elsõ helyein nagy, elsõsorban
közfinanszírozott intézmények, illetve egyetemek állnak. A 15 legnagyobb ágyszámú
ellátó csoportjában jelen levõ kórházak közül 2015-ben egyetlen olyan volt, amely
nem rendelkezett közfinanszírozott ágyakkal.
A magánfinanszírozású szolgáltatóknál a szakmákat illetõen leginkább a szülészetnõgyógyászat, a sebészet, a plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet, a neonatológia
és az ortopédia képviseltette magát.
GY6.4. ábra: Magán- és közfinanszírozott fekvõbeteg-szakellátást biztosító szolgáltatók
száma (2015)
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2015-ben összesen 142 intézmény végzett közfinanszírozott ellátást, míg 79 mûködött
magánfinanszírozásban (GY6.4. ábra). A szolgáltatói körbõl összesen kilencvenkilenc
szolgáltató nyújtott kizárólag közfinanszírozású fekvõbeteg-szakellátást, 43
szolgáltatónak volt köz- és magánfinanszírozott ágya is. Az országban 36 olyan
szolgáltató volt, amely kizárólag magánfinanszírozású kapacitással rendelkezett.
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Nemzetközi összehasonlítás
GY6.5. ábra: 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-ágyszámok hosszú távú változása
hazánkban és a környezõ országokban (2000-2013)

2007. április 1-jén lépett hatályba az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény, amelynek eredményeképpen jelentõs fekvõbeteg-ágyszám
csökkenés történt. 2007-ben a 10 000 lakosra vetített ágyszám 80-ról 72-re esett
vissza.
A 2012-es struktúraátalakítás után 2013-2015 között az ágyszámok alig változtak.
2013-ban a visegrádi országok közül – a korábbi években bekövetkezett jelentõs
ágyszám-csökkentés után is – nálunk volt a legmagasabb a lakosságarányos fekvõbeteg
kapacitás.
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A 2000-es évek elején hazánk fekvõbeteg-kapacitása a környezõ országokhoz képest
magasnak volt tekinthetõ – egyedül Németországban volt több ágy 10 000 lakosra
vetítve.

A 2000 és 2013 közötti idõszakot figyelembe véve 10 000 lakosra vetítve Szlovákiában
26,3 százalékkal, Szlovéniában 15,7 százalékkal, Csehországban 17,2 százalékkal,
Németországban 9,2 százalékkal, Ausztriában 3,8 százalékkal, Magyarországon
13,7 százalékkal csökkent a fekvõbeteg-kapacitás. Egyedül Lengyelországban stagnált
az ágyszám (GY6.5. ábra).
Az összes ágyszámhoz hasonlóan a környezõ országokban a 10 000 lakosra jutó
aktív ágyszám is folyamatos csökkenésen esett át, ám a csökkenés mértéke a volt keleti
blokk vizsgált országaiban nagyobb mértékû. Ezek közül is kiemelkedik Magyarország,
ahol az aktív ágyak száma a legnagyobb mértékben (30,6 százalékkal) csökkent. A
2013-as ágyszámok a 2000-es ágyszámokhoz képest Csehországban 23,9 százalékkal,
Szlovákiában 23,2 százalékkal, Szlovéniában 19,5 százalékkal, Lengyelországban
16,5 százalékkal, Ausztriában 13,3 százalékkal, Németországban 11,7 százalékkal
alacsonyabbak (GY6.5. ábra).
Az összehasonlítás alapjául szolgáló országok közül a legdrasztikusabb visszaesés
hazánkban következett be, az említett 2007-es intézkedéssorozattal. Ezen egy év alatt
25 százalékkal csökkent az aktív ágyak száma. A csökkenés részben krónikus kapacitássá
történõ átalakítással valósult meg, a krónikus ágyak száma 10 000 lakosra vetítve
ugyanezekben az években 24 ágyról (2006), 30 ágyra (2007) emelkedett.
2000-ben az aktív fekvõbeteg-ágyak száma Magyarországon hasonló volt a környezõ
országokéhoz, 2013-ra viszont – az erõteljes visszaesés következtében – Szlovéniát
követõen nálunk volt a legkisebb 10 000 lakosra vetített aktív fekvõbeteg-kapacitás.
Limitációk
Az ellátásban közremûködõk a nyilvántartásban zavaró elemként jelennek meg, mert
õk valójában más – akár köz-, akár magánfinanszírozott – ellátók munkájához járulnak
hozzá, a nyilvántartott kapacitások így, a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan, a
valóban elérhetõ ágyszámnál magasabb értéket mutathatnak. Ezt a hibát 2015-re
vonatkozóan az OTH adattisztítási tevékenysége jelentõs részben kiküszöbölte.
Az értékelést befolyásolhatja továbbá, hogy bizonyos piaci szegmensek nem kizárólag
a magyar lakosság, hanem esetlegesen a külföldiek ellátására szakosodtak, erre lehet
példa tipikusan a plasztikai sebészeti kapacitás is.

A 10 000 lakosra jutó közfinanszírozott ágyak megyei szinten vett számában a relatív
szórás jelentõs (0,21); a fõváros közelsége miatt különleges helyzetben lévõ Pest
megye nélkül azonban alacsonyabb (0,15). Ahogy pedig azt az esetszámokról szóló
GY4 indikátor bemutatja, az igénybevételben földrajzi viszonyai ennél kiegyenlítettebbek.
Az aktív és a krónikus ágykapacitás jelentõsen eltérõ földrajzi szerkezete azonban
arra enged következtetni, hogy részletesebb – pl. szakmaspecifikus – elemzés akár
jelentõs aránytalanságokat is feltárhat.
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Igazságosság

Megbeszélés
2015-ben a 10 000 lakosra jutó aktív ágyszám országos átlaga 44,2, a krónikus
ágyaké pedig 28,7 volt. A két ellátási forma területi eloszlásában igen jelentõs különbségek
figyelhetõk meg. Miközben az aktív ágyaknál a legmagasabb ágyszám KözépMagyarországon, a legalacsonyabb pedig Nyugat- és Közép-Dunántúlon volt, addig
a krónikus ágyaknál a legmagasabb értéket a dunántúli régiók érték el, a legalacsonyabb
ágyszámokat pedig a két alföldi régió mutatta. Az eltérések további, elsõsorban
szakmánkénti elemzése, illetve a krónikus, ápolási és rehabilitációs ágyszámok
szétválasztása, fontos kérdéseket tisztázhatna a hozzáférés egyenlõtlenségei tekintetében.
A finanszírozási formákat tekintve a fekvõbeteg-ellátásban a közfinanszírozott kapacitások
túlnyomó többségben vannak. 2015-ben a teljes fekvõbeteg-kapacitásból a
magánfinanszírozású ágyak aránya csupán 2,6 százalék volt. A közfinanszírozott
fekvõbeteg-ellátás ágyszámainak régiónkénti megoszlása kiegyenlítettebb, mint a
magánfinanszírozásúaké. A magánfinanszírozású fekvõbeteg-ellátás kapacitásai fõként
a nyugati országrészben, illetve Közép-Magyarországon koncentrálódnak.
Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy 2000 és 2013 között a környezõ
országokhoz hasonlóan Magyarországon is jelentõsen csökkent a fekvõbetegszakellátásban lévõ ágyak száma: 10 000 lakosra 2000-ben 81,6 darab ágy, 2013ban már csak 70,4 darab ágy jutott.

Struktúra, elérés

2013-ban a visegrádi országok közül még így is nálunk volt a legmagasabb az
ágyszám, amit – tekintettel arra, hogy a visegrádi országokkal történõ összehasonlításban
az aktív ágyszám viszont nálunk a legalacsonyabb – úgy lehet értelmezni, hogy a
fekvõbeteg-ágystruktúrában nálunk nagyobb a krónikus ágyak szerepe.

457

458

Struktúra, elérés

459

Struktúra, elérés

10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám a járóbetegszakellátásban, GY7
Összefoglaló
Magyarországon a járóbeteg szakellátás - a képalkotó diagnosztikai (külön indikátor)
és fogászati kapacitás nélkül – heti szinten közel hatszáznegyvenezer óra engedélyezett
kapacitással bír.2
Az ország lakosságát ellátó ambuláns egészségügyi rendszer finanszírozási forma
szerint két részre osztható: a közfinanszírozású (OEP által fizetett) és magánfinanszírozású
rendszerre. Magánfinanszírozáson azt értjük, hogy az adott szolgáltatónak adott
ellátásra, illetve kapacitásra az egészségbiztosítóval (OEP) nincsen finanszírozási
szerzõdése.3
Figyelemreméltó, hogy az OTH adatai szerint a járóbeteg-ellátásban a
magánfinanszírozású kapacitás közel 10 százalékkal haladja meg a közfinanszírozású
ellátásét. A vizsgált idõszakban a közfinanszírozott óraszámok minimális növekedést
mutatnak, a magánfinanszírozású ellátók kapacitásai csökkentek.
Budapest túlsúlya érzõdik minden járóbeteg-szakma tekintetében. A közfinanszírozott
kapacitás a fõvárosban kétszerese az országos átlagnak, a magánellátásban pedig
a két és félszerese, habár Budapest vizsgálatakor az alacsonyabb Pest megyei
kapacitásokat is figyelembe kell venni. Az egyetemi városok megyéiben, illetve a
fejlett nyugat-magyarországi területeken magasabbak a magánpraxisok óraszámai,
az elmaradottabb kelet-magyarországi megyékben pedig a közfinanszírozott rendelések
a dominánsak.

A közfinanszírozott formában (OEP rendelések), illetve magánfinanszírozottan mûködõ rendelések
(magánpraxisok) óraszáma összeadva adja ezt a számot. Nem kizárt, hogy a magánkapacitások részben
a közellátás közremûködõiként, kvázi ’alvállalkozóiként” is mûködnek, ebben az esetben a tényleges
összkapacitás kisebb, mint a fent megjelölt.

2

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.

3
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A szakmánkénti bontást vizsgálva elmondható, hogy a közfinanszírozott ellátórendszer
jóval differenciáltabb, több szakmában nyújt ellátást, míg a magánfinanszírozású
ellátórendszer kevesebb szakmában koncentrálódik. Bizonyos szakmák viszont kizárólag
magánfinanszírozásban érhetõek el; ezek közül kiemelkedik a „kiegészítõ gyógyászati
tevékenységek” alternatív gyógymódokat nyújtó szakmája, amely közel heti 38 ezer
órás kapacitással (ami az összes magánfinanszírozott kapacitás 6 százaléka) várja a
betegeket. Bár közfinanszírozásban is elérhetõ, jelentõs a szerepe magánfinanszírozásban
a fizioterápiának, a fogászatnak és a szemészetnek, de tipikusan magánfinanszírozású
a plasztikai és égéssebészet, illetve a betegápolás is.

A fenti kapacitásadatokról leválasztott fogászati ellátást heti közel 70 ezer óra kapacitással
nyújtják a szolgáltatók, amelyek dominánsan magánfinanszírozásban mûködnek. A
közfinanszírozott szolgáltatók az összes kapacitásnak csupán egyhatodát nyújtják. A
magánszolgáltatók ráadásul a vizsgálati idõszakban 5 ezer órával növelték
kapacitásaikat. A területi elosztást szemlélve megállapítható, hogy a nyugati megyékben,
illetve Budapesten kiugróan magas a magánkapacitás.
GY7.1. ábra: 10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám a járóbeteg-szakellátásban,
finanszírozási forma szerint (2013-2015)
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GY7.2. ábra: Összes óraszám a járóbeteg-szakellátásban, finanszírozási forma szerint
(2013-2015)
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GY7.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti óraszám a járóbetegszakellátásban finanszírozási formák szerint, regionális bontásban (2013-2015)
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GY7.1. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti közfinanszírozott óraszám a
járóbeteg-szakellátásban megyei bontásban (2013-2015)
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GY7.2. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti magánfinanszírozott óraszám a
járóbeteg-szakellátásban megyei bontásban (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

Az országos szintû óraszámok bizonyos szakmáktól eltekintve kerültek összesítésre,
mert azok külön elemzés részét képezik. Ezek alapján az országos összesben nincs
benne a fogászati ellátás, amelyet külön mutatunk be, illetve a képalkotó diagnosztikai
kapacitások (nagyértékû képalkotó diagnosztika, röntgendiagnosztika és ultrahangdiagnosztika, valamint nukleáris medicina), melyet a GY8 indikátor elemez.
Köz- és magánfinanszírozás alatt az OEP-pel való szerzõdéses jogviszony meglétét,
illetve hiányát értjük, tehát az OEP-pel szerzõdött szolgáltató közfinanszírozott, míg
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A járóbeteg-szakellátás heti óraszámainak vizsgálata során a szakorvosi és nem
szakorvosi óraszámok között nem tettünk különbséget, együtt kezeltük azokat. Az
adatok forrása az Országos Tisztifõorvosi Hivatala által mûködtetett közhiteles mûködési
engedély (eGen), illetve kapacitásnyilvántartása. Jogszabályi alapjuk a 2/2004. (XI.
17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl (eGen), illetve a 337/
2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról (kapacitásnyilvántartás).

más esetben a szolgáltatás magánfinanszírozású. Ez jelentheti, hogy a szolgáltatásért
a páciens közvetlenül fizet, vagy pedig a költségeket egészségpénztár/
magánfinanszírozású egészségbiztosító téríti meg, esetleg a munkáltató állja.4
Az GY7.1-2. ábrákon látható, hogy Magyarországon a magánfinanszírozású járóbetegszakellátás engedélyezett óraszámai mintegy 10 százalékkal magasabbak a
közfinanszírozott órák számánál. A vizsgált idõszakban a magánpraxisok heti rendelési
óraszámai 359 ezerrõl 338 ezerre csökkentek, a közfinanszírozott óraszámok pedig
301 ezerrõl 303 ezerre emelkedtek.
Megfigyelhetõ, hogy a gazdasági és társadalmi teljesítmény, valamint a területi
elhelyezkedés jelentõs hatással van a járóbeteg-szakellátás teljesítményére. Ezt támasztja
alá egyes területeken a magánkapacitás aránya a közfinanszírozott kapacitáshoz
képest, amelyet a GY7.3. táblázat és a GY7.3. ábra szemléltet.

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.

4
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GY7.3. ábra: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti járóbeteg-szakellátási óraszámok
régiónként, magán- és közfinanszírozott forma szerinti bontásban (2015)
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GY7.2. táblázat: Engedélyezett heti óraszám a járóbeteg-szakellátásban finanszírozási
formák szerint, megyei bontásban (2013-2015)
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Budapest kapacitása messze a legkiemelkedõbb az egész országban (kétszerese az
országos átlagnak), ami köszönhetõ Budapest fõvárosi szerepkörének és az országos
átlagot meghaladó infrastrukturális ellátottságának. A magánfinanszírozású járóbetegellátási óraszám is a fõvárosban a legnagyobb, közel két és félszerese az országos
átlagértéknek. A fõvárosban található kapacitásokat ugyanakkor a Pest megyei, viszonylag
alacsony kapacitásértékkel összefüggésben érdemes vizsgálni. Az agglomerációban
élõk vélhetõen nagy arányban vesznek igénybe ellátást a fõvárosi intézményekben
(ld. pl. az igénybevételt jelzõ, lakhely szerinti adatokat bemutató GY3, GY4 és GY5
indikátorokat.)
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GY7.3. táblázat: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti óraszám a járóbetegszakellátásban finanszírozási formák szerint, megyei bontásban (2013-2015)

Erõs ellentét érzõdik az ország keleti és nyugati régióiban található megyék értékei
között. A keleti régiókban érzékelhetõen alacsonyabb a magánpraxisok kapacitása,
míg a nyugati régiókban a magánpraxisok óraszáma meghaladja a közfinanszírozott
kapacitást. Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legfeltûnõbb a
közfinanszírozott ellátórendszer dominanciája, hiszen itt messze országos átlag alatt
marad a tízezer lakosra jutó magánkapacitás: Nógrádban az ötöde, Borsodban
pedig a harmada annak.
További bontások
Fontosnak tartjuk kiemelni a szakmák közül a fogászati ellátást, mivel országos szinten
a magánpraxisok rendelési óraszáma többszörösen meghaladja a közfinanszírozott
óraszámokat.
GY7.4. táblázat: Engedélyezett óraszám a fogászati szakellátásban finanszírozási
formák szerint (2013-2015)
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GY7.4. ábra: A 10 000 lakosra jutó magán- és közfinanszírozott óraszámok aránya a
fogászati és az összes többi szakellátásban (2013-2015)
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GY7.5. ábra: 10 000 lakosra jutó magán- és közfinanszírozott óraszámok aránya a
fogászati szakellátásban (2015)

A GY7.5. ábrán a 10 000 lakosra vetített magán- és közfinanszírozott fogászati
óraszámok arányait láthatjuk, megyénként csökkenõ sorrendben. Gyõr-Moson-Sopron
megyében egyedülállóan magas a fogászati magánpraxisok rendelési óraszáma.
Békés, Veszprém, Baranya és Nógrád azok a megyék, ahol a közfinanszírozott fogászati
órák száma magasabb vagy közel azonos, mint a magánpraxisok óraszáma.
A GY7.6. ábra a legnagyobb közfinanszírozott, a GY7.7. ábra pedig a legnagyobb
magánfinanszírozott járóbeteg-kapacitással jellemezhetõ szakmaterületeket mutatja
be.
A tíz legnagyobb szakmaterület az összes közfinanszírozott kapacitás kétharmadát
adja (a csak ezeket tartalmazó Herfindahl-Hirschman index értéke 0,05).

Ez egy összetett szakmai terület, amelybe beletartozik a gyógytorna mellett a fizikoterápia, hidroterápia,
elektroterápia, stb. is. (Ld. 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és mûködési
engedélyük nyilvántartásáról, 57-es kezdetû szakmakódok)

5

A pszichiátriai szakmaterület az OEP nyilvántartásai szerint heti kb. 10 ezer óra kapacitással rendelkezik.
Az itt szereplõ magasabb érték elsõdleges oka, hogy az OEP-pel ellentétben az engedélyezési adatbázis
nem választja külön a pszichiátriai szakrendelõket és szakambulanciákat a pszichiátriai gondozóktól.

6
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Szakmák szerint vizsgálva elmondható, hogy a legmagasabb kapacitással a fizioterápia5
szakmaterület rendelkezik, ezt követi sorrendben a belgyógyászat, pszichiátria6,
laboratóriumi diagnosztikai, reumatológia, szülészet, szemészet, sebészet,
gyerekgyógyászat és ortopédia.

Struktúra, elérés

GY7.6. ábra: A tíz legnagyobb közfinanszírozott óraszámú szakmacsoport kapacitása
az összes többi szakma közfinanszírozott óraszáma mellett (2013-2015)
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GY7.7. ábra: A tíz legnagyobb magánfinanszírozású rendelési óraszámú
szakmacsoport az összes többi szakma magánfinanszírozású rendelési óraszáma
mellett (2013-2015)

A fizioterápia (gyógymasszázzsal együtt) a magánellátásban is messze a legnagyobb
kapacitású szakma, ennek az egy szakmaterületnek a kapacitása nagyobb a tíz
legnagyobb szakmaterületen kívül esõ összes szakma óraszámánál. A további szakmák
sorrendje viszont némileg eltér a közfinanszírozott sorrendtõl, mert jóval jelentõsebb
szerepet kap a szemészet, amelynél – a fizioterápiához és fogászathoz hasonlóan –
nagyobb a magánellátók kapacitása, mint a közfinanszírozott kapacitás. Kiemelendõ
az is, hogy közel heti 40 ezer órában mûködik az ún. „kiegészítõ gyógyászati
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A magánfinanszírozású ellátás esetében a legnagyobb tíz szakmaterület az összes
kapacitás háromnegyedét adja (a csak ezeket tartalmazó Herfindahl-Hirschman index értéke 0,09), tehát a magánkapacitások erõteljesebben koncentrálódnak bizonyos
szakmák köré (GY7.7. ábra).

tevékenység”, amely – kizárólag magánfinanszírozásban – alternatív gyógymódokat
kínál az betegek számára. Kizárólag magánfinanszírozásban mûködik – jelentõs
óraszámmal – az önálló betegápolási (heti 18 ezer óra), illetve dietetikai szakma is
(utóbbi heti 2 600 órával). 7
A vizsgált idõszakban a tíz legnagyobb „magánszakma” mindegyikében csökkent az
óraszám, viszont a kisebb szakmák közül jelentõsen emelkedett a plasztikai és
égéssebészet (42 százalékos növekedés), a repülõorvostan (24 százalékos növekedés),
a dietetika (15 százalékos növekedés), valamint a speciális terápia és a transzfúziológiai
és véradó szolgálat8 (12 százalékos növekedés) esetében.
Összesen hat olyan szakmacsoport van, amelyek mind a közfinanszírozott, mind pedig
a magánpraxisok rendelési óraszámaiban a tíz legmagasabb érték valamelyikével
rendelkeznek. A 2015-ös adatok alapján ezek a szemészet, a fizioterápia, a
belgyógyászat, a sebészet, a szülészet-nõgyógyászat, valamint a pszichiátria (ld.
GY7.8. ábra).
A szemészet és a fizioterápiás ellátások terén kiemelendõ, hogy itt a magánfinanszírozású
óraszámok messze meghaladják a közfinanszírozott óraszámokat.

Vita tárgyát képezheti, hogy a betegápolás, illetve a dietetikai szakma mennyiben része a járóbeteg
szakellátásnak. Az OTH-val történt egyeztetés után ezeket a szakmákat – az adatbázis egységességére
való tekintettel – megtartottuk jelen elemzés tárgyaként.

7

A transzfúziológiai és véradó szolgálat esetében gyanítható, hogy a kapacitások többségét a közfinanszírozott
ellátás magán-közremûködõi teszik ki.

8
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GY7.8. ábra: A tíz legnagyobb magán- és közfinanszírozott óraszámú szakmacsoport
közös szakmái (2015)

Limitációk
Az elemzést befolyásolja az adatbázisok hozzáférhetõsége, összehasonlíthatósága
és minõsége. Az ellátásban közremûködõk a nyilvántartásban zavaró elemként jelennek
meg, mert õk valójában más – akár köz-, akár magánfinanszírozott – ellátók munkájához
járulnak hozzá, a nyilvántartott kapacitások így a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan
a valóban elérhetõ rendelési idõnél magasabb értéket mutathatnak. Ezt a hibát 2015re vonatkozóan az OTH adattisztítási tevékenysége jelentõs részben kiküszöbölte.
Az értékelést befolyásolhatja továbbá, hogy bizonyos piaci szegmensek nem kizárólag
a magyar lakosság, hanem esetlegesen külföldiek ellátására is szakosodtak, erre
lehet példa tipikusan a fogászati ellátás vagy a plasztikai sebészeti kapacitás is. A
magánfinanszírozású ellátás tulajdonképpeni tevékenységérõl nem rendelkezünk
adatokkal.

Igazságosság
Az ország területén – különösen a magánellátási óraszámokban – megfigyelhetõ
különbségek egyedi szempontokat vetnek fel, így problémás lehet bizonyos szakmák
kapacitásainak területi egyenlõtlensége is, illetve az, hogy a gazdaságilag fejlettebb
területeken a magánellátás jelentõs szerepet kaphat.

Megbeszélés
Magyarországon a járóbeteg-szakellátás heti szinten közel hatszáznegyvenezer
engedélyezett órával bír.
Az ország lakosságát ellátó ambuláns egészségügyi rendszer finanszírozási forma
szerint két részre osztható: a közfinanszírozású (OEP által fizetett) és magánfinanszírozású
rendszerre. Figyelemreméltó, hogy a járóbeteg-ellátásban a magánfinanszírozású
engedélyezett kapacitás aránya közel 10 százalékkal haladja meg a közfinanszírozású
ellátásét. A vizsgált idõszakban a közfinanszírozott óraszámok minimális növekedést
mutatnak, a magánellátók kapacitásai csökkentek.

A szakmánkénti bontást vizsgálva elmondható, hogy a közfinanszírozott ellátórendszer
jóval differenciáltabb, több szakmában nyújt ellátást, míg a magánfinanszírozású
ellátórendszer kevesebb szakmában koncentrálódik. Bizonyos szakmák kizárólag
magánfinanszírozásban érhetõk el, ezek közül kiemelendõ pl. a „kiegészítõ gyógyászati
tevékenységek” alternatív gyógymódokat nyújtó szakmája, amely közel heti 38 ezer
órás kapacitással (tehát az összes kapacitás hat százalékával) várja a betegeket.
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Budapest túlsúlya érzõdik minden járóbeteg-szakma tekintetében. A közfinanszírozott
kapacitás a fõvárosban kétszerese az országos átlagnak, a magánellátásban pedig
a két és félszerese. Az egyetemi városok megyéiben, illetve a fejlett nyugat-magyarországi
területeken magasabbak a magánpraxisok óraszámai, az elmaradottabb keletmagyarországi megyékben pedig a közfinanszírozott rendelések a dominánsak.

Bár közfinanszírozásban is elérhetõ, jelentõs a szerepe magánfinanszírozásban a
fizioterápiának, a fogászatnak és a szemészetnek, de tipikusan magánfinanszírozású
a plasztikai és égéssebészet, illetve a betegápolás is. Úgy tûnik, hogy ez utóbbi két
szakma egyre bõvíti kapacitásait.

Struktúra, elérés

A fogászati ellátást közel heti 70 ezer óra kapacitással nyújtják a szolgáltatók, amelyek
dominánsan magánfinanszírozásban mûködnek, a közfinanszírozott szolgáltatók az
összes kapacitásnak csupán egyhatodát teszik ki. A fogászati ellátásban még ezen túl
is egyre erõsebb a magánszolgáltatók szerepe, õk a vizsgálati idõszakban ötezer
órával növelték kapacitásaikat. A területi elosztást szemlélve megállapítható, hogy a
nyugati megyékben, illetve Budapesten kiugróan magas a magánkapacitás.
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Képalkotó diagnosztikai eszközök 10 000 lakosra jutó, heti
engedélyezett óraszáma (CT/MRI), GY8
Összefoglaló
Magyarországon a vizsgált idõszakban a képalkotó diagnosztikai kapacitás heti
óraszáma 60 ezer körül mozgott, amelynek kb. kétharmada közfinanszírozott volt,
egyharmada pedig magánfinanszírozásban üzemelt.9 A viszonylag kevés
közfinanszírozott szolgáltató magas óraszámmal bír, míg a magánfinanszírozásban
résztvevõ szolgáltatók kisebb kapacitással mûködnek. Magánfinanszírozáson azt értjük,
hogy az adott szolgáltatónak adott ellátásra, illetve kapacitásra az egészségbiztosítóval
(OEP) nincsen finanszírozási szerzõdése.10
A képalkotó óraszámok oroszlánrészét az ultrahang adja (41 százalék), ezt követi a
röntgendiagnosztika (36 százalék), majd a komputertomográfia (továbbiakban CT)
(11 százalék), mágneses rezonancia vizsgálat (továbbiakban MRI) (7 százalék) és a
nukleáris medicina (5 százalék).
A nagy értékû képalkotó kapacitások közül a CT heti 6 500, az MRI pedig heti 4 000
óra körül mûködik. A nagy értékû (CT, MRI) szolgáltatók területi elrendezését vizsgálva
elmondható, hogy a tízezer lakosra vetített országos átlagkapacitás több mint kétszeresét
találjuk a fõvárosban. Budapesten kiemelkedõen magasak az óraszámok a magánés közfinanszírozott ellátásban egyaránt. A CT-kapacitás területi bontását szemlélve
kiemelkedik még Dél-Dunántúl (elsõsorban Baranya megye miatt) a közfinanszírozott
ellátásban, a magánfinanszírozású ellátásban pedig Közép-Dunántúl (Fejér megye
miatt) és Észak-Alföld (Hajdú-Bihar miatt).

A visegrádi országokkal történõ összehasonlításban még mindig jelentõs lemaradásaink
vannak. Kapacitásaink a szlovák, lengyel, illetve cseh kapacitásoknak körülbelül a
felét érik el.
A közfinanszírozott formában (OEP rendelések), illetve magánfinanszírozottan mûködõ rendelések
(magánpraxisok) óraszáma összeadva adja ki ezt a számot. Nem kizárt, hogy a magánkapacitások részben
a közellátás közremûködõiként, kvázi ’alvállalkozóiként” is mûködnek, ebben az esetben az összkapacitás
összességében kisebb, mint a fent megjelölt.

9

A finanszírozási forma nem érinti a tulajdonviszonyokat, tehát létezhet közfinanszírozott szolgáltató
magántulajdonban is, illetve olyan magánfinanszírozású ellátás, amelyet köztulajdonban lévõ intézmények
nyújtanak.
10
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Az MRI-kapacitások tekintetében is érzékelhetõ Dél-Dunántúl kedvezõ helyzete,
köszönhetõen a pécsi egyetemi központ magas köz-, illetve magánfinanszírozott
kapacitásának. Mindkét nagy értékû mûszerekkel dolgozó szakma tekintetében alacsony
kapacitásúak az Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl régiók. A vizsgált idõszakban
a közfinanszírozott kapacitás olyan módon bõvült, hogy az idõszak végére Pest megye
kivételével (amely Budapest miatt sajátos helyzetben van) valamennyi megyében van
már közfinanszírozott MRI szolgáltató.

GY8.1. ábra: Képalkotó diagnosztikai szakmákra engedélyezett országos heti
óraszámok szakmánkénti bontásban (köz- és magánfinanszírozás együtt) (2013-2015)

A CT-kapacitásnál megfigyelhetõ csökkenés vélhetõen az adatbázis jellegébõl adódik. Korábbi években
ugyanis nem volt elkülönítve a közremûködõk kapacitása, így azok megtöbbszörözték a ténylegesen létezõ
kapacitást. A 2015-re bekövetkezett adattisztítás azonban ezeket jelentõs részben korrigálta, így erre az
évre megbízhatóbb adatok álltak elõ.

GY8.2. táblázat: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett óraszám MRI diagnosztikai
képalkotó mûszerekre finanszírozási formák szerint, régiós bontásban (2015)
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GY8.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett óraszám CT diagnosztikai
képalkotó mûszerekre finanszírozási formák szerint, régiós bontásban (2015)

GY8. 1. térkép: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett közfinanszírozott óraszám CT
diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)

Struktúra, elérés

GY8.2. térkép: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett magánfinanszírozott óraszám CT
diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.3. térkép: 10 000 lakosra jutó heti engedélyezett óraszám CT diagnosztikai
képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.4. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett közfinanszírozott heti óraszám MRI
diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.5. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett magánfinanszírozott heti óraszám
MRI diagnosztikai képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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GY8.6. térkép: 10 000 lakosra jutó engedélyezett heti óraszám MRI diagnosztikai
képalkotó mûszerekre megyei bontásban (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az elemzés kiterjed az OTH adatbázisában szereplõ, mûködési engedéllyel rendelkezõ
valamennyi diagnosztikai szolgáltatóra, a definíciós adatlapon meghatározott
szakmacsoportokban. Köz- és magánfinanszírozás alatt az OEP-el való szerzõdéses
jogviszonyt értjük. A szolgáltató közfinanszírozott, ha van az OEP-el finanszírozási
szerzõdése, ennek hiányában viszont magánfinanszírozású szolgáltatónak tekintjük.

A képalkotó óraszámok oroszlánrészét az ultrahang adja (41 százalék), ezt követi a
röntgendiagnosztika (36 százalék), majd a CT (11 százalék), MRI (7 százalék) és a
nukleáris medicina (5 százalék). A finanszírozási forma szerinti bontásban azt láthatjuk,
hogy a közfinanszírozott ellátásban jelentõsebb a CT súlya (5 százalék a magán- és
13 százalék közfinanszírozásban). A magánfinanszírozású ellátásban a legnagyobb
arányt az ultrahang-szolgáltatás képviseli (62 százalék), míg a közellátásban a
röntgendiagnosztika rendelkezik a legnagyobb kapacitással (az összes óraszám 40
százaléka).
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GY8.2. ábra: Képalkotó diagnosztikai szakmákban az engedélyezett heti óraszámok
szakmák és finanszírozási forma szerint (2015)

GY8.3. ábra: Engedélyezett heti óraszámok képalkotó diagnosztikai mûszerekre
finanszírozási forma szerinti bontásban (2013-2015)

A GY8.3. számú ábra az öt képalkotó diagnosztikai szakmacsoport engedélyezett
heti óraszámait mutatja. A közfinanszírozott kapacitások a vizsgált idõszakban növekedtek
a nukleáris medicina, CT és MRI szakmákban, viszont csökkentek az ultrahang- és
röntgendiagnosztika szakmákban.

Struktúra, elérés

GY8.4. ábra: Engedélyezett heti óraszám CT és MRI diagnosztikai képalkotó
mûszerekre finanszírozási forma szerint (2013-2015)
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A GY8.4. számú ábrán látható adatok szerint Magyarországon a közfinanszírozott
CT és MRI heti óraszámok jelentõs mértékben meghaladják a magánfinanszírozott
órák számát. A közfinanszírozott kapacitás a CT-nél a teljes óraszám 87 százalékát,
az MRI-nél pedig annak 74 százalékát adja.
A CT-szolgáltatók körében összesen 54 olyan intézmény van, ahol kizárólag
közfinanszírozott órákra szerzõdtek 2015-ben. Összesen 25 szolgáltató van, amelyek
esetében kizárólag magánfinanszírozásban mûködik a szolgáltatás, valamint 12 olyan
szolgáltató van, ahol köz- és magánfinanszírozott formában is nyújtanak CT-szolgáltatást.
A magánfinanszírozású MRI-kapacitás a közfinanszírozott kapacitásnak a harmada,
összesen 1 062 magánfinanszírozott óra volt hetente. Ennek az óraszámnak (hasonlóan
a CT-hez) közel a háromnegyedét (74,2 százalékát) a tíz legmagasabb óraszámú
szolgáltató adta.
Az ultrahang-diagnosztikában 2015-ben az országos kapacitás 29,8 százalékát tette
ki a tíz legnagyobb, közfinanszírozott heti óraszámmal dolgozó intézmény. Az ultrahangdiagnosztikai magánszolgáltatók kapacitása 11 045 óra volt hetente, amely a teljes
országos kapacitás közel fele. A több száz magánfinanszírozású szolgáltató vélhetõen
elaprózódott kapacitással rendelkezik.
A röntgendiagnosztika szakma tíz legnagyobb közfinanszírozott óraszámú intézménye
az országos kapacitás 28,5 százalékát teszi ki. Az országos kapacitás a
magánfinanszírozásban 4 419 óra volt, amely a teljes országos kapacitás 21 százaléka.
A tíz legmagasabb heti óraszámmal rendelkezõ magánintézmény az összes óraszám
42,6 százalékát tette ki (1 884 óra/hét).

A GY8.1-3. számú térképeken megyei szinten 10 000 lakosra vetítve láthatjuk a CTdiagnosztika óraszámait. Budapesten kiemelkedõen magasak az óraszámok mind a
magán-, mind pedig a közfinanszírozott ellátásban: a lakosságszámra vetített országos
kapacitás közel kétszerese van jelen a fõvárosban. 11 Ezzel szemben Gyõr-MosonSopron, Vas, Bács-Kiskun, Tolna, Nógrád és Pest megyékben rendkívül alacsony a
kapacitás: az országos átlag fele körül mozog.

A budapesti értékeket a viszonylag alacsony Pest megyei kapacitásokkal együtt érdemes vizsgálni. Az
agglomerációban élõk vélhetõen nagy arányban vesznek igénybe ellátást a fõvárosi intézményekben (ld.
pl. az igénybevételt jelzõ, lakhely szerinti adatokat bemutató GY3, GY4 és GY5 indikátorokat.)
11
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A nukleáris medicina szakma tíz legnagyobb óraszámmal rendelkezõ közszolgáltatója
az országos kapacitás 63,3 százalékát tette ki 2015-ben. Ebben a szakmában viszonylag
alacsony magánfinanszírozású óraszámokról beszélhetünk. Az öt legnagyobb
magánfinanszírozási szolgáltató több mint négyötödét adta a teljes magánfinanszírozású
kapacitásnak (81,6 százalék).

A közfinanszírozott CT diagnosztikai heti óraszámok Baranya (8,9 óra/10 000 lakos),
Csongrád (7 óra/10 000 lakos), Jász-Nagykun-Szolnok (7,4 óra/10 000 lakos),
Somogy (6,3 óra/10 000 lakos) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (6 óra/10 000 lakos)
megyékben haladták meg az országos átlagot (5,7 óra/10 000 lakos) 2015-ben.
A magánfinanszírozott CT-diagnosztikában Budapest kiemelt szerepén túl mindenképpen
érdekes Fejér megye (4,8 óra/10 000 lakos), ahol a magán-finanszírozású óraszám
meghaladja a közfinanszírozású kapacitást (3,4 óra/10 000 lakos), illetve HajdúBihar megye helyzete, ahol a magánfinanszírozású órák aránya ugyancsak kiemelkedõ
(3,5 óra/10 000 lakos). Komárom-Esztergom megyében is átlag feletti
magánfinanszírozású kapacitás üzemel (2 óra/10 000 lakos).
Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyékben egyáltalán
nem volt magánfinanszírozott CT- diagnosztikai órákra engedély a vizsgált idõszakban.
A GY8.4-6. számú térképeken látható megyei szintû, 10 000 lakosra jutó heti MRIóraszámok is hasonlóképpen alakultak, mint a CT-diagnosztika. A fõváros itt is
kiemelkedõen magas (az országos átlag kétszeresét elérõ) óraszámmal rendelkezik
mind a magán-, mind pedig a közfinanszírozásban. Emellett említendõ még Baranya
megye, ahol a kapacitás mindkét finanszírozási formában jelentõsnek mondható.
A közfinanszírozott MRI-diagnosztikai órák Békés, Nógrád, Vas és Zala megyékben
is meghaladták az országos átlagot. Örvendetes fejlemény, hogy a közfinanszírozott
ellátók száma olyan módon bõvült, hogy az idõszak végére Pest megye kivételével
(amely Budapest miatt különleges helyzetben van) valamennyi megyében van már
közfinanszírozott MRI-szolgáltató.

Struktúra, elérés

A magánfinanszírozású MRI-kapacitás viszont több megyébõl (Bács-Kiskun, Békés,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád,
Tolna, Vas és Veszprém megyék) teljességgel hiányzik.
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Nemzetközi összehasonlítás
Gy8.5. ábra: 1 000 000 lakosra jutó CT-MRI- berendezések száma a Visegrádi
Együttmûködés országaiban (2003-2013)

Az 1 000 000 lakosra jutó CT-MRI- berendezések számában jelentõs változások
mentek végbe a V4-országokban 2003 és 2013 között. Összességében minden országban
nõtt a CT-MRI géppark, de országonként igen különbözõ mértékben. Csehország és
Szlovákia közel azonos mértékben bõvítette gépparkját. Lengyelország és Magyarország
egymásnak két ellentmondó utat járt be a vizsgált idõszakban. 2003-ban Lengyelország
CT-MRI gépparkja kisebb volt, mint Magyarországé a lakossághoz viszonyítva, azonban
két év alatt a nagy ütemû CT-MRI- berendezések bõvítésével megelõzte, majd le is
hagyta Magyarországot. Lengyelország 11 év alatt megháromszorozta gépparkját,
így jelenleg a V4-ek közt Lengyelország rendelkezik a legnagyobb CT-MRI gépparkkal
1 000 000 lakosra nézve.
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(Forrás: OECD Statistics)

GY8.3. táblázat: Az 1 000 000 lakosra jutó CT- és MRI-berendezések száma a
Visegrádi Együttmûködés országaiban (2003-2013)

Ha külön vizsgáljuk a CT- és az MRI- berendezések számát, azt látjuk, hogy mindkét
szakmában csekély géppark-bõvülés történt Magyarországon. Jelenleg is hazánkban
a legalacsonyabb az egymillió fõre jutó CT- és MRI- gépek száma egyaránt a V4-ek
között.
A CT-MRI- berendezések bõvítése mellett beszédes mutató a vizsgálatok száma 1000
lakosra vetítve. Ebbõl az derül ki, hogy a CT-MRI- vizsgálatok száma, valamint az
azokra való igény minden országban nõtt.

Struktúra, elérés

GY8.4. táblázat: Az 1 000 lakosra jutó CT-és MRI- vizsgálatok száma a Visegrádi
Együttmûködés országaiban (2003-2013)
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A vizsgálatszámot a két szakmára bontva (GY8.4. táblázat) azt figyelhetjük meg,
hogy a CT-vizsgálatok száma közel azonos mértékben nõtt Magyarországon, mint
Csehországban. Az MRI szakma vizsgálatszámait nézve jelentõsen elmaradunk a
csehektõl és a szlovákoktól, azonban a Lengyelországban tapasztaltnál hazánkban
12-vel több vizsgálat jut 1 000 lakosra.
Limitációk
Az elemzést befolyásolja az adatbázisok hozzáférhetõsége, összehasonlíthatósága
és minõsége. Az ellátásban közremûködõk a nyilvántartásban zavaró elemként jelennek
meg, mert õk valójában más – akár köz-, akár magánfinanszírozott – ellátók munkájához
járulnak hozzá, a nyilvántartott kapacitások így, a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan,
a valóban elérhetõ rendelési idõnél magasabb értéket mutathatnak. Ezt a hibát 2015re vonatkozóan az OTH adattisztítási tevékenysége jelentõs részben kiküszöbölte.
Talán informatívabb lenne a lekötött óraszámok helyett a gépek számát bemutatni,
azonban a rendelkezésre álló adatok egy ilyen elemzést nem tesznek lehetõvé.
Megjegyzendõ az is, hogy a „Nemzetközi összehasonlítás” alfejezetben az OECD
által közölt CT-MRI- vizsgálatok számai fenntartásokkal kezelendõk, ugyanis nehezen
összevethetõ az egyes országok által közölt adatok módszertana.

Igazságosság
A területi szempont szerint vizsgálva a közfinanszírozott kapacitáskülönbségek esetleg
hozzáférési problémákra utalhatnak, ugyanakkor ezeket kizárólag jóval részletesebb,
szakmánkénti, progresszivitási szinteket, ellátási igényeket és teljesítményadatokat
figyelembe vevõ elemzéssel lehetne feltárni.

Megbeszélés

A vizsgálat idõszakban a közfinanszírozott kapacitás olyan módon bõvült, hogy az
idõszak végére Pest megye kivételével valamennyi megyében van már közfinanszírozott
MRI szolgáltató. Ezzel a bõvüléssel a vizsgálati idõszakban sikerült javítani az MRI
kapacitásban lévõ hiányokat, ám a visegrádi országokkal történõ összehasonlításban
még mindig jelentõs lemaradásaink vannak. Kapacitásaink a szlovák, lengyel, illetve
cseh kapacitásoknak körülbelül a felét érik el.
Annak ellenére, hogy a közfinanszírozás dominál minden diagnosztikai szakmában,
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Magyarországon a vizsgált idõszakban a képalkotó diagnosztikai kapacitás heti
óraszáma 60 ezer körül mozgott; ennek nagyjából kétharmada közfinanszírozott
volt, egyharmada pedig magánfinanszírozásban üzemelt. Jellemzõ, hogy a viszonylag
kevés közfinanszírozott szolgáltató magas óraszámmal bír, míg a magánfinanszírozásban
résztvevõ intézmények kisebb kapacitással mûködnek.

az egyes alszakmákat annak eltérõ kapacitás-aránya jellemzi. A lekötött heti óraszámokat
vizsgálva elmondható, hogy a nukleáris medicina 88 százalékban, a CT 87 százalékban,
a röntgen 80 százalékban, az MRI 74 százalékban, az ultrahang azonban csak 56
százalékban közfinanszírozott.
A nagy értékû (CT, MRI) szolgáltatók területi elrendezését vizsgálva elmondható,
hogy a 10 000 lakosra vetített országos átlagkapacitás több mint kétszeresét találjuk
a fõvárosban. Budapesten kiemelkedõen magasak az óraszámok a magán- és
közfinanszírozott ellátásban egyaránt.

Struktúra, elérés

A CT-kapacitás területi bontását szemlélve kiemelkedik még Dél-Dunántúl (elsõsorban
Baranya megye miatt) a közfinanszírozott ellátásban, a magánfinanszírozású ellátásban
pedig Közép-Dunántúl (Fejér megye miatt) és Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye miatt).
Az MRI-kapacitások tekintetében is érzékelhetõ Dél-Dunántúl kedvezõ helyzete,
köszönhetõen a pécsi egyetemi központ magas köz-, illetve magánfinanszírozott
kapacitásának. Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl mindkét nagy értékû
mûszerekkel dolgozó szakma tekintetében alacsony kapacitású.
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Várólisták átlagos tényleges hossza a közfinanszírozott
ellátásban, GY9
Összefoglaló
A 2014. és 2015. évek vonatkozásában megállapítható, hogy nem volt jelentõs változás
az országos átlagos tényleges várakozási idõben, az értéke kerekítéssel alig változott
(2014: 52 nap, 2015: 53 nap). Ez annak ellenére alakult így, hogy a várólista-köteles
ellátások körében 2015-ben jelentõsen magasabb volt a teljesített ellátási esetszám
(átlagosan 5,12 százalékkal emelkedett). A különösen kedvezõtlen várakozási idõvel
rendelkezõ várólisták esetén még ennél is magasabb emelkedés következett be
(térdprotézis-mûtét: 20,78 százalékos, csípõprotézis-mûtét: 8,52 százalékos emelkedés).
A várólistákon a tényleges várakozási idõ (három várólista kivételével, mint
csípõprotézis-, térdprotézis-, ill. szürkehályog-mûtétek) 2014-ben és 2015-ben nem
érte el a 30 napot, így a várakozási idõ ezekre a várakozási sorokra kedvezõ mértékû.
A jelenleg is magas várakozási idõvel rendelkezõ csípõprotézis- és térdprotézis-mûtétek
várólistái esetén a változás iránya kedvezõ. A csípõprotézis-mûtétek esetén közel
nyolc százalékos volt a tényleges várakozási idõ csökkenése a 2014. évrõl a 2015.
évre, így az országos átlagérték már nem éri el a nemzetközi szinten középmezõnyös
féléves szintet (146 nap). A térdprotézis-mûtét esetén a várakozási idõ hat százalékkal
csökkent 2014-rõl 2015-re, azonban az értéke 2015-ben még mindig 226 nap volt.
A két várólista esetén az indikátor országos csökkenése valószínûleg a 2014. és a
2015. évi várólista-csökkentési többletforrások eredménye.
A mutató értéke nemek szerinti eltérése jelentõs: a nõk esetén mindkét évben összegében
magasabb a férfiakhoz képest. Az országostól kiugróan magasabb érték a Dél- és
Nyugat-Dunántúl régiókat jellemzi.
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GY9.1. ábra: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
országosan és nem szerinti bontásban (2014 és 2015)
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GY9.1. táblázat: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok
száma országosan és a beteg régiója szerinti bontásban (2015)

GY9.1. térkép: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
a beteg megyéje szerint, férfiak esetében (2015)
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* Nem besorolható jelzést 21 eset kapott, mert hibás volt az irányítószám adata.
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GY9.2. térkép: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
a beteg megyéje szerint, nõk esetében (2015)

* Nem besorolható jelzést 37 eset kapott, mert hibás volt az irányítószám adata.
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GY9.3. térkép: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok száma
a beteg megyéje szerint, összesen (2015)

* Nem besorolható jelzést 29 eset kapott, mert hibás volt az irányítószám adata.
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Elemzés
Általános áttekintés
Magyarországon kétféle intézményi várólista mûködik. Az ún. kötelezõ várólistákon
az ellátást végzõ valamennyi szolgáltató minden ellátott esetet köteles regisztrálni az
országos várólista-nyilvántartási rendszerben.
Emellett minden olyan beavatkozás esetén, ahol a várható várakozási idõ meghaladja
a 60 napot, a szolgáltató köteles az országos egységes rendszerben a várólistát
megnyitni. Ezeket a listákat kapacitáshiány miatt vezetett várólistáknak nevezzük. A
regisztrációs kötelezettség az egyes várólistatípusok esetén kiterjed valamennyi, az
adott beavatkozással ellátott vagy tervezett esetre, függetlenül attól, hogy halasztható,
tervezett ellátásról, vagy akut, sürgõsségi ellátásról van szó. A fentieken túl a rendszerben
a nyilvántartott eseteknek két fõ típusa kerül megkülönböztetésre.
Várakozó betegek: az ellátásra várók azon listája, akiknek az ellátását az ellátási
igény meghatározásakor a belépés sorrendjében, a kapacitáslekötési szabályok alapján,
soron legkorábban kiadható következõ ellátási idõpontra ütemezték.
Elõjegyzett betegek: az ellátásra várók azon listája, akiknek az ellátását a beteg
kérésére az ellátási igény meghatározásakor a legkorábban kiadható ellátási idõponthoz
képest legalább 14 nappal késõbbi idõpontra ütemezték.
A várólisták átlagos tényleges hossza mutató a kötelezõen várólista alapján igénybe
vehetõ kórházi beavatkozások – a várakozások sorból és nem az elõjegyzési sorból
ellátással lezárt esetek – tényleges várakozási idejét mutatja.
A 2014. és a 2015. év vonatkozásában megállapítható, hogy jelentõs változás az
országos átlagos tényleges várakozási idõben nem volt. A várakozási idõ hossza
enyhén megnõtt (52-rõl 53 napra).

Az indikátor értéke, valamint a változás iránya régiók szerinti bontásban eltérõ jellemzõket
mutat. A várólisták hossza mindkét évben Közép-Magyarországon a legkedvezõbb,
mindössze 61,5 százaléka az országos átlagnak, ugyanakkor kiemelkedõen magas
– csaknem kétszerese az országos értéknek – Dél-Dunántúl (2015-ben 110 nap) és
Nyugat-Dunántúl esetén (2015-ben 87 nap) (GY9.1. táblázat).
A két év között a legnagyobb változás is a kiugróan magas tényleges várakozási
idõvel rendelkezõ régiókban következett be – Dél-Dunántúl esetén növekedett, NyugatDunántúl esetén csökkent a tényleges várakozási idõ – a változás azonban az összesített
pozícióban elfoglalt legkedvezõtlenebb státuszon nem változtatott.
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Az indikátor valamennyi beavatkozási típusra szóló várólista – ellátási esetszámokkal
súlyozott – együttes értékét mutatja. Egyes beavatkozásoknál a várakozási idõ nem
volt magas, és az összesített érték 2014-2015 közötti kismértékû romlása jellemzõen
ezeknek tudható be.

A tényleges várakozási idõ Dél-Dunántúl régión belül Baranya megyében (154 nap),
Nyugat-Dunántúl régión belül pedig Vas megyében (125 nap) volt a legmagasabb.
A megyék között kifejezetten magas értékkel még Somogy megye rendelkezett (93
nap). A kedvezõ értékkel rendelkezõ Közép-Magyarország régió, ezen belül Budapest
(33 nap) mellé felsorakoztak Hajdú-Bihar (34 nap) és Jász-Nagykun-Szolnok megyék
(34 nap) is (GY9. 1-3. térkép). Az ellátott esetszámok azonban megyénként jelentõsen
eltérõek lehetnek (vö. GY9.3. táblázat).
További bontások
A GY9.2. táblázat azt mutatja, hogy 2015-ben jelentõsen magasabb volt a
várólistavezetésre kötelezett beavatkozások körében a teljesített ellátási esetszám
(átlagosan 5,12 százalékkal emelkedett), ezen belül a kedvezõtlen várakozási idõvel
rendelkezõ várólisták esetén következett be jelentõs emelkedés (térdprotézis-mûtét:
20,78 százalék, csípõprotézis-mûtét: 8,52 százalék).

Struktúra, elérés

GY9.2. táblázat: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje, napok
száma várólistatípusonként (2014 és 2015)
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A szürkehályog-mûtétek esetén az igénybevétel országos átlaga 95,47 eset/10 000
lakos, az ellátott esetek tényleges várakozási ideje pedig 88 nap volt. A tényleges
várakozási idõ országos szinten összesítve nem változott. A szórás a megyei és a
regionális adatok alapján jelentõs, de megállapítható, hogy egyes magas várakozási
idõvel rendelkezõ területeken (pl. Baranya megye) az igénybevétel mértéke az országos
átlaghoz viszonyítva kiemelkedõen magas (2015-ben 36,8 százalékkal magasabb az
országos átlagnál).

A csípõprotézis-mûtétek esetén közel nyolc százalékos mértékû a tényleges várakozási
idõ csökkenése. Ez utóbbi országos átlagban jelenleg nem éri el a nemzetközi szinten
középmezõnybe sorolhatók féléves szintjét.
A legkedvezõtlenebb helyzet – a jelentõs javulás mellett – továbbra is a térdprotézismûtétekre jellemzõ. A tényleges várakozási idõ országos szinten nem csökkent 180
nap alá: a mintegy hat százalékos csökkenés ellenére 226 nap. Az igénybevétel
jelentõsen, 20 százalékkal növekedett; a kritikus helyzetû Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben több mint 40 százalékkal.
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A GY9.3. táblázat azt mutatja, hogy egyes megyéknél az országos átlagot jelentõsen
meghaladó igénybevett esetszám mellett magas a várakozási idõ (pl. Baranya megye
esetén: igénybevétel 2015-ben 145,16 eset/10 000 fõ; tényleges átlagos várakozási
idõ 2015-ben 328 nap). Ezzel szemben olyan is elõfordult, hogy egy jelentõs mértékben
országos átlag alatti ellátási volumennel rendelkezõ megyében (Jász-Nagykun-Szolnok
megye: 72,15 eset/10 000 fõ) a tényleges várakozási idõ (57 nap) alacsonyabb volt
az országos átlagnál.

GY9.3. táblázat: Várólistáról ellátottak tényleges átlagos várakozási ideje
szürkehályog-mûtéteknél, napok száma a beteg megyéje szerinti bontásban (2015)

A lezárt esetekre vonatkozó statisztika minden regisztrációköteles, finanszírozott ellátási
esetet tartalmaz. Az adatminõség megfelelõ, mert az E. Alap kizárólag a hibátlan
regisztrációval rendelkezõ eseteket finanszírozza.
A statisztikai értékelés kizárólag az ún. kötelezõ várólistákra készült, tekintettel arra,
hogy a kapacitáshiányos várólisták esetén nincs országos adat, jellemzõen egy-két
intézet vezeti a listákat. Az adatok megfelelõ minõsége egész éves idõszakra a 2014.
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Limitációk

évtõl kezdõdõen biztosított, ezért az indikátorértékek a 2014. és a 2015. évekre
adhatóak meg hitelt érdemlõ pontossággal, így az indikátorértékelés is ezt az idõszakot
öleli fel.
A tényleges várakozási idõ jelentõsen eltér a tervezett várakozási idõtõl (ld. GY9.4.
táblázat). A várakozási sorok értékelésénél jellemzõen a még várakozók tervezett
várakozási idejére összpontosul a figyelem.
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GY9.4. táblázat: Az ellátott esetek 2015. évi tényleges várakozási ideje és a 2016.
január 5-i tervezett várakozási idõ (nap)
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Igazságosság
A tényleges átlagos várakozási idõkön belül jelentõs szórások tapasztalhatók. Magas
a rövid várakozási idõvel ellátottak aránya is. 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 magas arány, ahol a sürgõsség a számított magas
arányban nem indokolt (szürkehályog-mûtétek, nagyízületi protézismûtétek).
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GY9.5. táblázat: A 2015. évi ellátott összes eset és a regisztrációt követõen 8 napnál
rövidebb idõn belül ellátottak adatai
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A csípõprotézis-mûtétek esetén – ahol országos szinten már viszonylag kedvezõ trendek
jelennek meg – egyes megyékben ettõl eltérõ speciális tendenciák is kimutathatók. A
2014-ben a tényleges várakozási idõ és a 10 000 lakosra jutó esetszám alapján
egyaránt kedvezõtlen helyzetû Borsod-Abaúj-Zemplén megye indikátorértékei 2015re minden tekintetben jelentõsen javultak, ugyanakkor a hasonlóan kedvezõtlen helyzetû
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a várakozási idõ csökkent, az ellátási volumen
azonban nem változott.
A tényleges várakozási idõk nemenkénti értéke régiónként, megyénként és várólistánként
is jelentõs eltéréseket mutat. Jellemzõen a nõk esetén magasabb a tényleges várakozási
idõ: a nõk tényleges várakozási ideje mindkét évben mintegy 33-34 százalékkal volt
magasabb a férfiak várakozási idejénél.
Megyék szerint legnagyobb az eltérés Baranya megyében (a nõk tényleges várakozási
ideje 69,2 százalékkal meghaladja a férfiak értékét), a legalacsonyabb pedig HajdúBihar megyében (mindössze 9,4 százalékkal haladja meg a nõk tényleges várakozási
ideje a férfiak tényleges várakozási idejét).
A mutató nemek szerinti eltérése a protézismûtéteknél igazán jelentõs. A térdprotézismûtéteknél a nõk esetén 2015-ben 231 nap, a férfiak esetén mindössze 215 nap volt
a szükséges várakozás. A csípõprotézis-mûtétek esetén fordított sorrend alakult ki
(nõk: 137 nap, férfiak: 160 nap).
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GY9.6. táblázat: Tényleges várakozási idõ 2014-ben és 2015-ben ellátással lezárt
eseteknél, várólistatípusonkénti és nemenkénti bontásban (nap)
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A nõk számára a kedvezõtlenebb várakozási idõ három kiemelt várólistatípusnál –
szürkehályog-mûtétek, gerincstabilizációs mûtétek, térdprotézis-mûtétek esetén –
jelentkezett. Ez az eredmény felveti további vizsgálat igényét, amelyet egy hosszabb
idõsávban lenne célszerû elvégezni a jövõben.

Megbeszélés
A várólistákon a tényleges várakozási idõ – három várólista kivételével, mint csípõprotézisés térdprotézis-mûtétek, szürkehályog-mûtétek – 2014-ben és 2015-ben nem érte el a
30 napot, így a várakozási idõ ezekre a várakozási sorokra kedvezõ mértékû. A
jelenleg is magas várakozási idõvel rendelkezõ csípõprotézis- és térdprotézis-várólisták
esetén a változás iránya kedvezõ.

A mutató nemek szerinti eltérése jelentõs: mindkét évben összegében a nõk esetén
magasabb az értéke a férfiakhoz képest. Az országostól kiugróan magasabb érték
Dél- és Nyugat-Dunántúl régiókat jellemzi.
Egy kiegészítõ vizsgálatban érdemes lehet – mint ezen elemzésben is történt – a
tényleges ellátási esetszámot területieltérés-elemzéssel és a sorrendiségi elv betartásának
vizsgálatával kiegészíteni.
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A csípõprotézis-mûtétek esetén közel nyolc százalékos a tényleges várakozási idõ
csökkenése 2014-rõl 2015-re, így az országos átlagérték már nem éri el a nemzetközi
szinten középmezõnyös féléves szintet (146 nap). A térdprotézis-mûtét esetén a várakozási
idõ hat százalékkal csökkent 2014-rõl 2015-re, azonban az értéke 2015-ben még
mindig 226 nap volt. A két várólista esetén az indikátor országos csökkenése valószínûleg
a 2014. és a 2015. évi várólista-csökkentési többletforrások eredménye.

Szintén javasolt, hogy a jövõben a nemzetközi gyakorlatot követve a medián érték
szerinti értékelés, valamint a várakozási sorba lépés sorrendjének és az ellátási sorrendek
eltérésének vizsgálata is megtörténjen.
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részletes szabályairól
4. 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az
eltérés lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl
5. 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történõ
közzétételére vonatkozó szabályairól
6. Kiss Zs, Nagy J. 2015. Várólisták és elõjegyzés. In: Boncz I, Sebestyén A
(szerk.) Egészségbiztosítási ismeretek 13. fejezet: Medicina Könyvkiadó 2015.
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7. Kiss Zs, Nagy J, Gimesi-Országh J, Deme J, Hollósy E. Hozzáférhetõség,
transzparencia, költségkorlátosság – az Országos On-line Várólistanyilvántartási Rendszer (SOR-REND) ellátás-fejlesztésre gyakorolt hatása,
eredmények és tapasztalatok. IME 2016;15(6):5-15.
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A gyógyszerfogyasztás terápiás napokban mért
forgalmának alakulása, GY10
Összefoglaló
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban a vényköteles és OEP
támogatott gyógyszerfogyasztás alakulása mentes volt a jelentõs ingadozásoktól.
Napjainkra Magyarországon az egészségügyi rendszer fejlõdésének köszönhetõen
a betegek gyógyszerekhez való hozzáférése kiegyenlítõdött az ország egész területén.
Az egy fõre esõ terápiás napokra vetített gyógyszerfogyasztás megoszlása a megyék
és régiók között viszonylag kiegyenlítettnek mondható, a szükséglet ismeretének hiányában
az ugyanakkor nem állapítható meg, hogy milyen eloszlás lenne kívánatos.
A nõkre és férfiakra vonatkoztatott egy fõre esõ gyógyszerforgalom vizsgálatából
kitûnik, hogy országos átlagban a nõk gyógyszerfogyasztása mintegy 28 százalékkal
haladja meg a férfiakra számított értéket.
Az egy fõre jutó gyógyszerfogyasztás korcsoportos vizsgálatában látható különbségek
az eltérõ korosztályok különbözõ igényeibõl adódhatnak, hiszen különbözõ életkorokban
az egyes betegségek gyakorisága és súlyossága eltérõ.

Struktúra, elérés

GY10.1. ábra: Gyógyszerfogyasztás teljes lakosságra és nemek szerinti bontásban –
millió terápiás nap (2011-2015)
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GY10.1. táblázat: Egy fõre esõ terápiás napok száma régió szerinti bontásban

Gy10.1. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerfogyasztás megyénként, férfiak esetében
– egy fõre esõ terápiás napok száma (2015)
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Gy10.2. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerfogyasztás megyénként, nõk esetében –
egy fõre esõ terápiás napok száma (2015)
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Gy10.3. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerfogyasztás megyénként, összesen – egy
fõre esõ terápiás napok száma (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Elemzésünkben a receptköteles és OEP támogatott gyógyszerfogyasztás terápiás
napokban (DOT) mért forgalmának elmúlt öt évben történõ alakulását mutatjuk be. Az
összes gyógyszerfogyasztás a megyei és korcsoportos bontás alapján kapott kiugró
értékeit tovább elemezzük terápiás területenként, ATC5 hatástani csoportonként és
BNO3 kódok alapján.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban a gyógyszerfogyasztás
alakulása mentes volt a számottevõ ingadozástól (GY10.1. táblázat és ábra).
A gyógyszerfogyasztás alakulását jelentõsen befolyásolják a jogszabályváltozások,
amelyek meghatározzák az elérhetõ gyógyszerkört, valamint a különbözõ kormányzati
programok, amelyek hatással vannak a gyógyszerek TB-támogatására és térítési díjára.
Fontos szempont még a betegek fizetõképessége is, hisz a jobb anyagi helyzetben
lévõ betegek meg tudnak venni drágább térítési díjú gyógyszereket is.
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Az elemzés a járóbeteg-gyógyszerellátás (vényes, patikai gyógyszerek) körét öleli
fel, nem foglalkozik a kórházakban felhasznált - a HBCS keretében, valamint a tételes
elszámolású gyógyszerek körében finanszírozott-gyógyszerek forgalmával.

A 2011. évet követõ kisebb (1,5 százalékos) csökkenés jelentõs része a Széll Kálmán
terv azon intézkedésének következménye, amely a kórházakban alkalmazott, magas
költségû parenterális gyógyszereket a járóbeteg-gyógyszerellátás körébõl a kórházi,
tételes elszámolású gyógyszerek körébe sorolta át.
A 2012. évet követõ négyéves idõszakban az egy lakosra vetített terápiás napokban
mért gyógyszerfogyasztás lassú (évi mintegy két százalékos) növekedését részben az
átlagéletkor emelkedése (mintegy 0,2 év/év) magyarázhatja, részben pedig az, hogy
a generikus program árcsökkentõ – ezáltal térítésidíj-csökkentõ – hatásának
eredményeképpen nõtt a gyógyszerekhez való hozzáférés.
2015-re Magyarországon a betegek gyógyszerekhez való hozzáférése kiegyenlítettnek
tekinthetõ az ország egész területén. Lakosságszám alapján az egy fõre esõ terápiás
napokra vetített gyógyszerfogyasztás megoszlása a megyék és régiók között
kiegyenlítettnek mondható, mivel az egy fõre vetített gyógyszerfogyasztás értékeinek
az országos átlaghoz viszonyított eltérése a régiók esetében 8,5 százalék alatt, míg
a megyék esetében 15 százalék alatt van, az adatok relatív szórása pedig mindkét
esetben 7 százalék alatti (GY10.2. táblázat). A gyógyszerfogyasztási szükségletek
ismeretének hiányában azonban nem állapítható meg, hogy ez az eloszlás-e a kívánatos.
A nõkre és férfiakra vonatkoztatott gyógyszerforgalomban a GY10.1. ábra szerinti
különbség (a nõk összesen kb. 40 százalékkal több terápiás napnak megfelelõ gyógyszert
fogyasztanak el) egyrészt a nemek lakosságban képviselt arányából adódik, hiszen
hazánkban mintegy 500 000-rel (kb. 10 százalékkal) több nõ él, mint férfi. Másrészt
az egy fõre esõ gyógyszerforgalom vizsgálatából kitûnik, hogy országos átlagban a
nõk gyógyszerfogyasztása 29 százalékkal meghaladja a férfiakra számított hasonló
mutatót. A mért különbség a két nem gyógyszerhasználata között Szabolcs-Szatmár
megyében a legnagyobb (kb. 38 százalék) és Gyõr-Moson-Sopron megyében a legkisebb
(kb. 21 százalék). A korstruktúra szintén befolyásolhatja a nemek értékeit (ld. GY10.2.
ábra).

A korcsoportok vizsgálata (GY10.2. ábra) során szem elõtt kell tartani, hogy az
egyes életkorokban jelentõsen eltérõ a gyógyszerek iránti igény, így az egy fõre jutó
gyógyszerfogyasztás korcsoportos vizsgálatában látható különbségek természetesek,
az eltérõ korosztályok eltérõ szükségleteibõl adódhatnak, hiszen az egyes életkorokban
az egyes betegségek gyakorisága és súlyossága eltérõ.
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További bontások

GY10.2. ábra: Gyógyszerfogyasztás a 2011-2015 közötti idõszakban, korcsoport
szerinti bontásban – egy fõre esõ terápiás napok száma

Az egy fõre esõ terápiás napokban mért gyógyszerforgalom a 75-79 éves korcsoporttól
telítõdni látszik. Az itt elért egy fõre esõ terápiás napokra számított gyógyszerfelhasználás
több, mint kétszerese az 55-59 évesek gyógyszerfogyasztásának. Ezt követõen a 80
éven felüliek körében a napi terápiában mért gyógyszerfelhasználás mennyisége
stabilizálódni látszik.

Struktúra, elérés

Ha az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztás korcsoportos bontását idõsorosan nézzük,
azt látjuk, hogy 2011 után a legnagyobb mértékû növekedések a 65 év feletti
korcsoportokban jelentkeztek.
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Az egyenlõ hozzáférés vizsgálata során szükséges figyelembe venni, hogyan alakul
az egyes korcsoportok gyógyszerfogyasztása megyénként, hol van jelentõs eltérés az
országos átlaghoz képest. A 2015. évet bemutató GY10.3. ábra alapján megállapítható,
hogy míg az 50 év alatti korcsoportokban az egy fõre jutó gyógyszerfogyasztás
alakulásában megyénként nincs érdemi különbség, addig az 50 év feletti korcsoportok
között fokozatosan egyre nagyobb különbségek alakulnak ki egyes megyék között.
(Arányait tekintve a fiatal korcsoportok területi eltérése a nagyobb, de a fogyasztás
szintje ott jóval alacsonyabb.) A legnagyobb egy fõre esõ gyógyszerfogyasztás Baranya
megyében, míg a legalacsonyabb Zala megyében alakult ki, így további bontásokban
e két megye 50 év feletti korcsoportjai kerültek együttes vizsgálatra.
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GY10.3. ábra: Gyógyszerfogyasztás korcsoportok szerinti bontásban: országos átlag és
a különbözõ korcsoportok szélsõértékeit generáló megyék – egy fõre esõ terápiás
napok száma (2015)
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GY10.4. ábra: Az 50 év feletti korosztályok egy lakosra esõ gyógyszerfogyasztásának
százalékos eltérése Baranya és Zala megye között egy fõre esõ terápiás napok száma
alapján, BNO3 csoportok szerinti bontásban (2015, százalék)
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GY10.5. ábra: Az 50 év feletti korosztályok egy lakosra esõ gyógyszerfogyasztásának
százalékos eltérése Baranya és Zala megyék között az egy fõre esõ terápiás napok
száma alapján, ATC5 csoportok szerinti bontásban (2015, százalék)
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A fentiek szerint kiválasztott Baranya és Zala megyék vonatkozásában az egymástól
való eltérések alapján a két megye 50 év feletti korcsoportjainak gyógyszerfogyasztását
vizsgálva azok a BNO3, illetve ATC5 csoportok kerültek kiválasztásra, amelyek a két
megye gyógyszerfogyasztásában lévõ különbség háromnegyedét tették ki. E csoportok
esetében meghatározásra került az összes eltéréshez való hozzájárulás mértéke
(Összeltérés - százalék), valamint az adott csoport – BNO3 vagy ATC5 – eltérésének
a két megye átlagértékéhez való viszonya (Érték - százalék).
Mindkét szempont szerinti vizsgálat alapján fõként a széles rétegeket érintõ népbetegségek
– szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz és társbetegségei, gasztrointesztinális,
neurológiai és reumatológiai kórképek, valamint az asztma és a COPD –, illetve az
ezek kezelésére szolgáló gyógyszerek terápiás csoportjai voltak meghatározhatók.
Összességében megállapítható, hogy az egy fõre esõ terápiás napokban mért
gyógyszerforgalomban az egyes megyék között található különbségek nem köthetõk
egy-egy területhez, hanem több terület egyirányú hatásainak eredményeképpen jöttek
létre (az, hogy a két megyében az 50 év feletti korosztályok gyógyszerfogyasztásának
21 százalékát antihipertenzívumok teszik ki, azzal magyarázható, hogy a
magasvérnyomás-betegség széles rétegeket érint).
Kiegészítõ szempontok
Összevetve az itt bemutatott, gyógyszerfogyasztásban tapasztalható növekedést az
ártámogatási kiadások alakulását bemutató elemzéssel (F5) megállapítható, hogy a
TB-támogatás kiadásainak csökkenése nem járt együtt az összes gyógyszerfogyasztás
csökkenésével.
A TB-támogatás 60 év feletti korcsoportokban tapasztalt csökkenésével összefüggésben
feltételezhetõ, hogy ezek a korosztályok valószínûleg inkább a népbetegségek kezelésére
szolgáló, nagyrészt generikus készítményeket használják, mivel ezek árszínvonala –
ennek következtében TB-támogatása – csökkent a Széll Kálmán terv során bevezetett
intézkedések hatására.

Az elemzés során kizárólag a járóbeteg-ellátás keretében, vényre felírt, OEP támogatott,
patikában kiváltott gyógyszerkört vizsgáltuk. Az elemzés nem terjed ki a C jogcímen
elszámolt, ún. különkeretes gyógyszerekre (hemofília, hepatitis kezelése) és nem része
az elemzésnek a kórházakban alkalmazott, ún. tételes elszámolású gyógyszerkör
sem.
A KSH lakossági adataiban és az OEP adatbázisában az életkor kezelése eltérõ
szemléletû, illetve a KSH adatbázisai adott év január 1-i állapotot tükröznek, míg az
OEP december 31-re állította össze a betegekre vonatkozó személyes adatokat.
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Limitációk

Igazságosság
A gyógyszerfogyasztás eloszlása földrajzilag egyenletesnek mondható, az egyes
korosztályok között tapasztalható eltérés a gyógyszerek felhasználásában természetes
okokra vezethetõ vissza, így ezekkel kapcsolatosan – TB-támogatásból eredõ –
igazságossági kérdések nem feltétlenül merülnek fel. A gyógyszerkiváltás pénzügyi
védelemmel kapcsolatos összefüggéseit a V3 indikátor vizsgálja.
Az egy fõre esõ terápiás napokban mért gyógyszerforgalom vizsgálatából kitûnik,
hogy országos átlagban a nõk gyógyszerfogyasztása mintegy 29 százalékkal meghaladja
a férfiakra számított hasonló mutatót.

Megbeszélés
Elemzésünkben a vényköteles gyógyszerek terápiás napok számában (DOT) mért
fogyasztásának alakulását vizsgáltuk 2011-2015-ös idõtávon. A gyógyszerfogyasztás
a vizsgált idõszakban mentes volt a nagyobb ingadozásoktól. A 2012. évet követõ
négyéves idõszakban az egy lakosra vetített terápiás napokban mért gyógyszerfogyasztás
lassú (évi mintegy két százalékos) növekedését részben az átlagéletkor emelkedése
(mintegy 0,2 év/év) magyarázhatja, részben pedig az, hogy a generikus program
árcsökkentõ – ezáltal térítési díjat csökkentõ – hatása pozitív a gyógyszerekhez való
hozzáférésre.
A gyógyszerfogyasztásban nem található érdemi különbség a megyék között. Az
egyes korcsoportok közötti különbségek természetesek, az eltérõ igényekbõl adódnak.

Struktúra, elérés

Az egy fõre esõ terápiás napokban mért gyógyszerforgalom vizsgálatából kitûnik,
hogy országos átlagban a nõk gyógyszerfogyasztása mintegy 29 százalékkal meghaladja
a férfiakra számított hasonló mutatót. A nemek gyógyszerfogyasztása közötti különbség
okainak – és lehetséges következményeinek – meghatározásához további vizsgálatok
szükségesek.

516

517

Struktúra, elérés

518

Struktúra, elérés

519

Struktúra, elérés

Hajléktalanok hozzáférése az egészségügyi ellátáshoz, GY11
Összefoglaló
A hajléktalanok egészségügyi ellátására vonatkozó indikátor kialakításánál az
egészségügyi ellátást igénybe venni kívánó, ezért az egészségbiztosítónál hajléktalan
jogviszonnyal bejelentett személyeket vizsgáltuk, akik bizonyosan csak a töredékét
képezik a teljes hajléktalan-populációnak, ami az indikátor fontos limitációja.
A kialakításnál két szempontot vizsgáltunk: az elemzésbe bevontuk a sürgõsségi járóbetegés fekvõbeteg-osztályokon megjelent betegek számát. A sürgõsségi ellátás esetében
az igénybevételi arány járóbeteg-ellátásban háromszorosa, fekvõbeteg-ellátásban
pedig tízszerese az átlag populáció hasonló értékeinek.
GY11.1. ábra: Hajléktalanok közül kikerülõ sürgõsségi betegszám a teljes lakossághoz
viszonyítva (közelítõ relatív kockázat) nemek és ellátási formák szerint, százalék
(2013-2015)

Struktúra, elérés

GY11.1. táblázat: Hajléktalanok körébõl kikerülõ betegszám a járóbeteg- sürgõsségi
ellátásban a teljes populáció betegszámához viszonyítva, nem és korcsoport szerinti
bontásban (2013-2015)
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GY11.2. táblázat: Hajléktalanok körébõl kikerülõ betegszám a fekvõbeteg- sürgõsségi
ellátásban a teljes populáció betegszámához képest, nem és korcsoport szerinti
bontásban (2013-2015)

Elemzés
Általános áttekintés
A hajléktalanok egészségügyi ellátásával kapcsolatos indikátor az egészségpolitika
számára fontos információt nyújthat társadalmunk egyik leghátrányosabb, legnagyobb
egészségügyi kockázatnak kitett csoportja, a hajléktalanok által igénybe vett egészségügyi
ellátásról, ezáltal közvetve e csoport egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésérõl
is. Az indikátor az azonos korosztályban lévõ teljes populáció általi igénybevételhez
hasonlítja a hajléktalan populációt, tehát a száznál alacsonyabb érték kevesebb
igénybevételt mutat, a száznál magasabb érték pedig gyakoribb sürgõsségi ellátásra
utal.

A hajléktalan populáció az egészségbiztosító jogviszony-nyilvántartási adatbázisából
származik és azokat a személyeket tartja nyilván, akik a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.
évi LXXX. törvény (Tbj.) 16. § (1.) t) pontja szerint a jogviszony rögzítésével válnak
jogosulttá az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A bejelentési és
adatszolgáltatási kötelezettséget a Tbj. 44/A § (10.) bekezdése szabályozza, bejelentõ
intézmények lehetnek tipikusan a hajléktalanellátók, hajléktalanszállók stb. Egy-egy
személy újra és újra bekerülhet a nyilvántartásba, amennyiben a bejelentés újból
megtörténik.
Tehát a vizsgált populáció azokat a személyeket tartalmazza, akiket az egészségügyi
szolgáltató hajléktalan élethelyzetben lel fel, ezért hajléktalanként jelenti be õket.
Mindez azt jelenti, hogy a vizsgált populáció biztosan nem fedi le a teljes hajléktalan
populációt, amelyre vonatkozóan csak becslések ismertek (24.hu, 2012), illetve kizárólag
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Az indikátor kialakításánál két szempontot vizsgáltunk: az elemzésbe bevontuk a
sürgõsségi járó- és fekvõbeteg-ellátásban megjelent betegek számát.

olyan személyekre vonatkozik, akik már valamilyen okból az ellátórendszer közelébe
kerültek, és így érvényes TAJ-számhoz jutottak.
A vizsgált idõszakban a lbejelentett személyek száma meghaladja a 17 ezret. A
populáció létszáma azonban évenként csak hat és fél ezer körül mozog – az ellátóhelyek
tehát ennyi embert jelentenek be újonnan; ennek háromnegyede férfi, egynegyede nõ
(GY11.2. ábra).
GY11.2. ábra: Hajléktalan jogviszonyú személyek számának alakulása (2013-2015)

A górcsõ alá került személyek átlagéletkora a férfiak esetében 49, a nõk esetében 47
év. A vizsgált legalacsonyabb életkor 18 év volt, a legmagasabb életkorú személy
pedig mindhárom évben 80 év fölötti, ami – tekintettel az életmódra – pozitív értelemben
meglepõ. A hajléktalan jogviszonyú személyek korosztály szerinti megoszlását az
egyes vizsgált években a GY11.3. ábra szemlélteti.
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Megvizsgáltuk a bejelentõk szerinti területi megoszlást, és azt találtuk, hogy a bejelentettek
közel kétharmadát Budapesten jelentik be, és ez az elérhetõ információk szerint (BMSZKI,
2016) nem tükrözi hajléktalanok valódi megoszlását, mert a szakértõk szerint a többségük
nem a fõvárosban él. Ezek alapján a területi megoszlásra vonatkozóan nem közlünk
adatot.

GY11.3. ábra: Hajléktalanok12 száma korcsoport és nemek szerinti bontásban
(2013-2015)

Bár az indikátor elsõsorban nem a mortalitást vizsgálata, fontosnak tartjuk bemutatni,
hogy a vizsgált populáció 10 százaléka a vizsgálati idõszak végére (2015. december
31.) már elhalálozott. Az elhunytak átlagos életkora a férfiak körében 55, a nõk
körében pedig 54 év volt.

Hangsúlyozzuk, hogy itt kizárólag azokról a személyekrõl beszélünk, akik az OEP nyilvántartásában
hajléktalan jogviszonnyal szerepelnek.
12
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GY11.4. ábra: A sürgõsségi járóbeteg-ellátást igénybe vevõ hajléktalanok számának
aránya a teljes lakosság igénybevételéhez képest (2015)

A sürgõsségi járóbeteg-ellátáshoz (GY11.4. ábra) a hajléktalanok háromszor nagyobb
valószínûséggel fordulnak, mint a standard populáció. A férfiaknál összességében
még magasabb ez az arány, de az értékek korosztályonként különböznek. Az
indikátorértéket másként kifejezve elmondható, hogy míg a teljes populációból minden
tizedik, addig a vizsgált hajléktalanok közül minden harmadik jelentkezett a sürgõsségi
járóbeteg-ellátásban egy év alatt.
GY11.5. ábra: A sürgõsségi fekvõbeteg-ellátást igénybe vevõ hajléktalanok számának
aránya a teljes lakosság igénybevételéhez képest (2015)

Befolyásoló tényezõk
Az indikátor értékét bizonyosan befolyásolhatják a hajléktalan-ellátás jellegzetességei
(kapacitások), a jogszabályi környezet (bejelentési kötelezettség szabályozása), illetve
pl. az idõjárási viszonyok is.
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A sürgõsségi fekvõbeteg-osztályokon még az elõbbinél is nagyobbak a különbségek
a teljes populáció igénybevételéhez képest (GY11.5. ábra). Míg a teljes populációból
egy év alatt közel minden századik ember kerül felvételre fekvõbetegként sürgõsségi
osztályra, addig a hajléktalanok közül minden nyolcadik. Ugyan országos átlagban
a hajléktalanok közül a férfiak magasabb arányban veszik igénybe a sürgõsségi
ellátást, mint a nõk, a nemek sorrendje az 50-64 éves korcsoportban 2015-ben
felcserélõdött.

Limitációk
Mint azt leírtuk, az egészségbiztosító nyilvántartásaiban szereplõ személyek bizonyosan
nem fedik le a hajléktalan populációt. Vélhetõen eleve a rosszabb egészségi állapotú
személyek kerülnek a vizsgálat látókörébe, így önmagában az indikátor nem is annyira
hozzáférésre vonatkozó információt nyújt, hanem sokkal inkább arra utal, hogy ez a
populáció értelemszerûen az átlagosnál jóval sérülékenyebb, betegebb.

Igazságosság
Az igazságossági szempontokat vizsgáló tanulmányhoz egy, a hajléktalanok
egészségügyi szükségleteit részletesen feltáró vizsgálatra lenne szükség. Az itt bemutatott
értékeket a szükséglethez nem lehetséges viszonyítani, hiszen a populáció teljes
megragadása nem történt meg. E sérülékeny csoport hozzáférésének vizsgálatához
szükség lenne az egyéb ellátási formák igénybevételét is elemezni.

Megbeszélés
A hajléktalanok egészségügyi ellátására vonatkozó indikátor kialakításánál az
egészségbiztosítónál hajléktalan jogviszonnyal bejelentett személyeket vizsgáltuk, akik
bizonyosan csak a töredékét képezik a teljes hajléktalan populációnak, ami az indikátor
fontos limitációja.
A sürgõsségi ellátás esetében az igénybevételi arány járóbeteg-ellátásban háromszorosa,
fekvõbeteg-ellátásban pedig tízszerese az átlag populációnak.
Érdemes lenne a vizsgálatnál a késõbbiekben a hajléktalanok ellátására specializálódott
ellátóhelyek országos megoszlását is figyelembe venni.

Felhasznált irodalom
1. 24.hu 2012. „Növekedik: Már harmincezer a hajléktalanok száma hazánkban”
http://24.hu/belfold/2012/05/09/novekedik-mar-harmincezer-ahajlektalanok-szama-hazankban/
Letöltve: 2016. 11. 08.
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2. BMSZKI 2016. Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2016. február 3-i
kérdõíves adatfelvételérõl
http://www.bmszki.hu/sites/default/files/field/uploads/f-3-2016-sajtovegleges.pdf
Letöltve: 2016. 11. 08.
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Kielégítetlen orvosi ellátási szükséglet, GY12
Összefoglaló
Magyarországon a lakosság hét százaléka nyilatkozta 2014-ben, hogy volt kielégítetlen
orvosi szükséglete a megelõzõ 12 hónapban. Az adat közelítõleg megfelel az EU-28
átlagának (6,7 százalék), idõben pedig 2011-hez képest csökkenõ trendet mutat.
A kielégítetlen egészségügyi szükséglet leggyakoribb okaiként a következõk említhetõk:
a válaszadó várni akart, hátha problémája magától is elmúlik (az összlakosság 2,1
százaléka); a kezelés magas költségei miatt nem fért hozzá az ellátáshoz (szintén 2,1
százalék); nem volt ideje az ellátás igénybevételére (1,6 százalék). Az ellátás helyszínétõl
való távolság az idõsebb korosztály körében bizonyult viszonylag fontos szempontnak.
Korcsoport szerinti megoszlást tekintve a 16-24 év közötti megkérdezettek válaszolták
legkevesebben (2,4 százalék), hogy szükséges orvosi ellátásuk maradt el, a 45-54 év
közötti korosztályból pedig a legtöbben (11,2 százalék). A nemek szerinti különbség
nem volt jelentõs (nõk: 6,9 százalék, férfiak: 7,1 százalék). A munkanélkülieknek
ugyanakkor 14,4 százaléka számolt be elmaradt orvosi ellátásról, amelybõl 7,9
százalék esetén az ok az ellátás túl magas költsége volt.
2015-ben a szükségesnek vélt, de igénybe nem vett ellátás esélyét statisztikailag
szignifikánsan növelte a roma nemzetiség (215 százalék a nem romákhoz viszonyítva),
csökkentette a felsõfokú végzettség (57 százalék az alapfokú iskolázottsághoz viszonyítva)
és a magas ekvivalens háztartási jövedelem (26 százalék az alsó jövedelmi ötödhöz
viszonyítva). Utóbbiakból következik, hogy az alacsony végzettség és jövedelmi szint
egymástól függetlenül is komoly hátrányos tényezõt jelent. A korlátozottság nem
befolyásolta szignifikánsan az egészségügyi ellátás elmaradásának esélyét.
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GY12.1. ábra: Kielégítetlen orvosi szükségletrõl beszámolók aránya (2011-2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
2014-ben a megkérdezettek hét százaléka számolt be arról, hogy volt kielégítetlen
orvosi szükséglete a megkérdezést megelõzõ 12 hónapban. Ez 2011-hez képest 1,9
százalékponttal alacsonyabb érték.
A válaszadók 2,1 százaléka nyilatkozta, hogy az orvosi ellátást azért nem vette
igénybe, mert várni akart, hátha a probléma magától is elmúlik. Hasonlóan a
megkérdezettek 2,1 százaléka számolt be arról, hogy a kezelés magas költsége miatt
nem fért hozzá az ellátáshoz, 1,6 százalék hivatkozott arra, hogy nem volt ideje az
orvosi ellátás igénybevételére, 0,4 százalék pedig az orvostól, kórháztól, kezeléstõl
vagy vizsgálattól való félelme miatt nem vette igénybe az ellátást. A megkérdezettek
0,2-0,2 százalékának jelentett problémát a várólista, ill. az ellátás helyszínétõl való
távolság, 0,3 százalék pedig egyéb indokra hivatkozott. A válaszadók számára az
ellátáshoz való hozzáférésben nem okozott gondot, hogy nem ismertek jó orvost vagy
szakorvost. A nõk és férfiak által adott válaszok tekintetében számottevõ különbség
nem mutatkozott, habár a férfiak nagyobb arányban jelölték meg indokként a kezeléstõl,
vizsgálattól való félelmet, valamint azt, hogy arra vártak, hogy problémájuk magától
elmúljon, a nõknek pedig nagyobb gondot okoztak az ellátás költségei (GY12.1.
táblázat). E különbségek statisztikai szignifikanciáját nem vizsgáltuk.

Struktúra, elérés

GY12.1. táblázat: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, országosan és nem
szerinti bontásban (2014)
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További bontások
A korcsoport szerinti megoszlást tekintve (GY12.2. ábra), a 16-24 év közötti
megkérdezettek válaszolták legkevesebben (2,4 százalék), hogy volt kielégítetlen orvosi
szükségletük a megelõzõ 12 hónapban, legtöbben pedig a 45-54 év közötti korosztályból
(11,2 százalék).

A 45-54 év közötti korosztályból nyilatkozták a legtöbben (3,5 százalék), hogy azért
nem vették igénybe az orvosi ellátást, mert az túlságosan drága volt, legkevesebben
pedig a 16-24 év közötti korosztályból (0,6 százalék). Az 55-64 év közöttiek közül
válaszolták legtöbben (3,2 százalék), hogy várakozni akartak, amíg a probléma
magától elmúlik, a 75-84 év közöttiek közül pedig a legkevesebben (0,8 százalék).
A 45-54 év közötti korosztályból nyilatkozták a legtöbben, hogy nem volt idejük
igénybe venni az ellátást (3,1 százalék), 65 év felett pedig gyakorlatilag senki. Az
ellátás helyszínétõl való nagyobb távolság leginkább a 85 év fölöttieknek okozott
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GY12.2. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet, indokonként, korcsoport szerinti
bontásban (2014)

gondot (0,8 százalékban), miközben a 45 év alatti válaszadók ezt egyáltalán nem
jelölték meg. A várólista 35 és 84 éves kor között nagyjából egyforma mértékben
(0,2-0,3 százalékban) okozott gondot. Az orvostól, kezeléstõl való félelem, mint ok
leginkább a 45-64 év közöttiek körében volt jellemzõ (0,7 százalék), legkevésbé a 6574 év, valamint a 16-24 év közöttiek esetében (0,2 százalék). Megjegyzendõ, hogy
az ilyen alacsony szintre lebontott adatok az egyes évek között jelentõs volatilitást
mutathatnak.

A GY12.3. ábra alapján kiemelendõ, hogy minél magasabb a válaszadók
jövedelemszintje, annál kisebb arányban jelölték meg kielégítetlen szükségletük
indokaként, hogy túl drága volt az ellátás. Különösen az elsõ kvintilis értéke magas
az összes többihez viszonyítva. Az elsõ és az ötödik kvintilisbe tartozók között 6,6
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GY12.3. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, jövedelmi kvintilis szerinti
bontásban, teljes lakosságra (2014)

százalékpontos különbség volt e mutatót illetõen. A várólista is az elsõ kvintilisbe
tartozók számára bizonyult különösen fontosnak (0,5 százalék); a jövedelem
növekedésével jelentõsége csökkent. Az ellátás helyszínétõl való távolság az elsõ és
a második kvintilisbe tartozók számára bizonyult lényeges szempontnak (rendre 0,3
és 0,4 százalék), az ennél magasabb jövedelmi szinteknél alacsonyabb volt ennek
fontossága. Mindegyik jövedelmi kvintilisben viszonylag magas (0,7 százalék) volt
viszont azon válaszadók aránya, akik várakoztak, hátha a probléma magától is
elmúlik.

Amint a 12.4. ábrából kitûnik, az iskolai végzettséggel párhuzamosan csökkent azon
válaszadók aránya, akik azt nyilatkozták, hogy volt kielégítetlen egészségügyi
szükségletük a megelõzõ 12 hónapban: a diplomás megkérdezettek körében ez az
arány 3,1 százalék volt, szemben a középfokú végzettségûeknél tapasztalt 6,7 százalékkal,
valamint az alapfokú végzettségûeknél mért 10,3 százalékkal.
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GY12.4. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, iskolai végzettség szerinti
bontásban, teljes lakosságra (2014)

Az ábra alapján elmondható az is, hogy az alapfokú végzettségûek közül a legtöbben
az ellátás túlságosan magas költsége miatt nem fértek hozzá a vizsgálathoz vagy
kezeléshez: közülük 2,7 százalékponttal nagyobb arányban válaszolták ezt, mint a
középfokú végzettségûek esetében, és 4,1 százalékponttal többen, mint a felsõfokú
végzettségûek körében. A válaszadók iskolai végzettségtõl függetlenül viszonylag
nagy arányban jelölték meg indokként azt, hogy várakozni akartak, míg elmúlik a
problémájuk: az alapfokú végzettségûek körében ez az arány 2,8 százalék volt, a
középfokú végzettségûeknél 2,1 százalék, a felsõfokú végzettségûek esetében pedig
1,2 százalék. A középfokú végzettségûek viszonylag nagy arányban jelölték meg
indokként azt is, hogy nem volt idejük a kezelésre: 0,8 százalékponttal többen, mint
a felsõfokú, és 1,2 százalékponttal többen, mint az alapfokú végzettségûek esetében.

A GY12.5. ábra alapján jól látható, hogy a munkanélküliek körében válaszolták a
legtöbben, hogy volt kielégítetlen orvosi szükségletük a megelõzõ 12 hónapban (14,4
százalék), a nyugdíjasok közül pedig a legkevesebben (5,2 százalék).
Amint az ábra is mutatja, a munkanélküliek jelölték meg messze legnagyobb arányban
(7,9 százalék), hogy az ellátást annak túlzottan magas költségei miatt nem vették
igénybe, a foglalkoztatottak közül pedig a legkisebb arányban (1 százalék). Szintén
a munkanélküliek közül válaszolták a legtöbben, hogy várakozni akartak, hátha elmúlik
a problémájuk, a nyugdíjasok közül pedig a legkevesebben (3,6, illetve 1,7 százalék).
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GY12.5. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet indokonként, munkaerõpiaci státusz
szerint, teljes lakosságra (2014)

A foglalkoztatottak körében nyilatkozták arányaiban a legtöbben, hogy nem volt
idejük az ellátásra (3 százalék), és a nyugdíjasok közül a legkevesebben (0,1 százalék).
A munkanélküliek 0,9 százaléka válaszolta, hogy félt a vizsgálattól vagy kezeléstõl,
a foglalkoztatottaknak viszont csak 0,3 százaléka. Az ellátás helyszínének távolsága
a nyugdíjasok számára okozott leginkább gondot (0,4 százalék jelölte meg), a
foglalkoztatottak és munkanélküliek számára egyáltalán nem. A várólistát leginkább
a nyugdíjasok az egyéb okból inaktívak értékelték problémaként, 0,6 százalékos
arányban.
Kiegészítõ szempontok
Az ellátás elmaradásának esélyét13 egyes hátrányos helyzetû csoportokra vonatkozóan
a 2014-2015-ös évekre is meg tudtuk vizsgálni, logisztikus regresszió segítségével
esélyhányadost (EH) számolva a válaszolók szocio-demografikus jellemzõi alapján
képzett csoportokra.
Az elmaradás esélye négy vizsgált tényezõre (független változók) lett kiszámolva:
roma származás, iskolai végzettség, korlátozottság, jövedelmi státusz. Az elemzésben
további ún. zavaró tényezõk (független változók) is szerepeltek: nem, életkor, gazdasági
aktivitás, településméret, vélt egészségi állapot. Minden vizsgált és zavaró tényezõre
egy ún. referenciacsoport lett kiválasztva (pl. az alapfokú iskolai végzettség), és az
erre a csoportra számolt esély szerepelt az esélyhányados nevezõjében, míg a
számlálóban a többi csoportra számított esély. Az elemzéshez választott többváltozós
logisztikus regresszió módszere biztosítja, hogy mindegyik vizsgált mutatóra a többitõl
független hatás becsülhetõ legyen.

(Forrás: KSH; saját számítás)

esély=igen/nem válaszok egy adott kérdésben; itt: szükségesnek vélt egészségügyi ellátás elmaradt az
elmúlt 12 hónapban?
13
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GY12.6. ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása a magukat
romának vallók körében a nem romákhoz viszonyítva (2014-2015)

GY12.7. ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása a közép- és a
felsõfokú iskolai végzettségûek körében az alapfokú végzettséghez viszonyítva
(2011-2015)

(Forrás: KSH; saját számítás)

(Forrás: KSH; saját számítás)
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GY12.8.ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása az ekvivalens
háztartási jövedelmi ötödökben a legalacsonyabb jövedelemi ötödhöz viszonyítva
(2011-2015)

GY12.9. ábra: Az egészségügyi ellátás elmaradása esélyének változása a korlátozottak
körében a nem korlátozottakhoz viszonyítva (2011-2015)

(Forrás: KSH; saját számítás)

1. Roma státusz: 2015-ben az, aki saját bevallása alapján roma származású, több,
mint kétszer nagyobb eséllyel nem vette igénybe az általa szükségesnek vélt ellátást
valamilyen okból, azokhoz képest, akik nem vallották magukat roma származásúnak
(Esélyhányados (EH) = 2,15; 95 százalékos megbízhatósági tartomány
(MT95%)=1,45-3,18). 2014-hez viszonyítva ez az érték jelentõsen, 52 százalékkal
emelkedett. (GY12.6. ábra)

3. Jövedelem: A jövedelmi státusz emelkedésével csökken a szükségesnek vélt ellátás
elmaradásának esélye. Az ekvivalens háztartási jövedelmi ötödök szerint az alsó,
vagyis a legszegényebb ötödhöz képest a felsõ ötödnek negyed akkora esélye volt
2015-ben arra, hogy ne vegye igénybe a szükségesnek vélt egészségügyi ellátást
(EH=0,26; MT95%=0,2-0,34). A legszegényebbeknek a mindegyik más jövedelmi
csoporthoz viszonyított helyzete 2011 óta tovább romlott. (GY12.8. ábra)
4. Korlátozottság: A valamilyen betegség vagy egészségprobléma miatt korlátozottak
esélye 2015-ben nem különbözött szignifikánsan a nem korlátozottakéhoz viszonyítva,
vagyis azoknál, akik korlátozottak, nem maradt el nagyobb eséllyel a szükségesnek
vélt egészségügyi ellátás (EH=1,26; MT95%=0,98-0,1,62). A korlátozottságnak
az erre a mutatóra való hatása 2011 óta fokozatosan lecsökkent, és 2015-re
statisztikai szempontból már nem volt jelentõs. (GY12.9. ábra)
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2. Iskolázottság: A felsõfokú végzettséggel rendelkezõk esetében fele akkora eséllyel
maradt el 2015-ben a szükségesnek vélt ellátás, mint az alapfokú végzettségûeknél
(EH=0,57; MT95%=0,34-0,96). 2011 óta az ellátás elmaradásának esélye az
alapfokú végzettségûeknél mind a közép-, mind a felsõfokú végzettségûekhez
viszonyítva megnõtt. (GY12.7. ábra)

Nemzetközi összehasonlítás
GY12.10. ábra: Kielégítetlen orvosi szükségletet nem jelzõk aránya nemzetközi
összehasonlításban (2011-2014)

(Forrás: Eurostat)

Az idõsoros elemzésbõl az állapítható meg, hogy a kielégítetlen orvosi szükségletet
nem jelzõk aránya a vizsgált országok közül Magyarországon volt a legalacsonyabb
2011-2014 között (0,3 százalékponttal alacsonyabb, mint az EU-28 átlag), de a
vizsgált idõszakban növekedett ez az arány.

A vizsgált idõszakban Magyarországon volt a legmagasabb azok aránya, akik a
kezelés túlságosan magas költségei miatt nem vették igénybe az orvosi ellátást: 2014ben 0,3 százalékponttal magasabb, mint az EU-28 átlaga, 1,6 százalékponttal
magasabb, mint Csehországban, és 2 százalékponttal magasabb, mint Ausztriában.
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Az önbevalláson alapuló adatok nemzetközi összehasonlítását jelentõsen megnehezíti
az a tényezõ, hogy az egyes országokban, kultúrákban különbözõ annak megítélése,
hogy mit tartanak optimálisnak az egészségügyi szükségletek kielégítése, az egészségi
állapot megítélése vonatkozásában.

GY12.11. ábra: Kielégítetlen orvosi szükséglet a kezelés túlságosan magas költségei
miatt, nemzetközi összehasonlításban (2011-2014)

(Forrás: Eurostat)

Limitációk
Az adatok mintából származnak, a minta nagysága azonban közel 20 000 fõ, akik
kiválasztása kétszintû rétegzéssel történt.
Az önbevalláson alapuló adatok érvényességét befolyásolhatja az, hogy a
megkérdezettek egyrészt nem emlékeznek pontosan a múltra vonatkozó kérdéseknél,
és emiatt tévesen adnak meg adatokat, másrészt válaszaikat az általuk feltételezett
elvárásokhoz igazíthatják.
A roma státuszra vonatkozó kérdés a 2014-es felmérésben jelent meg elõször, így
ennek hatását csupán két évre volt lehetõségünk elemezni. A 2011-2015 idõtartamra
vonatkozó elemzéseknél az összehasonlíthatóság érdekében az utolsó két évre a
roma státusz nélküli modell volt alkalmazva.

Az elemzésben bemutatott, a kielégítetlen orvosi szükséget elõfordulási arányában
jelentkezõ, jövedelem, munkaerõpiaci helyzet és iskolázottság szerinti különbségek
szisztematikus igazságossági problémák lehetséges meglétére hívják fel a figyelmet.
A jövedelem és az iskolai végzettség közötti összefüggés (K9. indikátor), valamint a
születéskor várható élettartamban (M1. indikátor) az iskolázottság szerint látható
különbségek fényében feltehetõ, hogy az alacsony iskolai végzettség populációs szinten
rosszabb egészségi állapottal párosul. Ennek életmóddal és egészségmagatartással
összefüggõ vonatkozásait mutatja a K1. (túlsúlyosak és elhízottak aránya), a K2.
(rendszeres testmozgást végzõk aránya), a K4. (naponta dohányzók), valamint a K5.
(túlzott alkoholfogyasztók) indikátor. Jelen indikátor adataiból azonban az a feltételezés
adódik, hogy a fenti tényezõk mellett ennek a csoportnak az egészségügyi
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Igazságosság

ellátórendszerhez való hozzáférése is felelõs a rosszabb kimenetekért, ami súlyos
igazságossági problémát jelenthet. A munkanélküliek hátrányos helyzete szintén komoly
odafigyelést érdemel.
A regressziós elemzés megerõsítette ezeket a feltevéseket a jövedelmi és az iskolázottsági
szint vonatkozásában, sõt romló tendenciákra hívta fel a figyelmet. A romák esetében
az adatok ugyan csupán két évre vonatkozóan állnak rendelkezésre, de különösen
aggasztó helyzetre utalnak. Ennek alapján állítható, hogy az ellátórendszernek nagyobb
figyelmet kellene szentelnie e hátrányos helyzetû csoportok esélyegyenlõségének
javítására.

Megbeszélés

Az általunk végzett logisztikus regressziós számítások szerint a romáknak több mint
kétszeres esélyük volt arra 2015-ben a teljes populációhoz képest, hogy kielégítetlen
egészségügyi szükségletük legyen. Jövedelmi szint és iskolai végzettség szerint is nagy
és növekvõ különbségek láthatók. Hangsúlyozni kell, hogy az egyes mutatókra kimutatott
hatások egymástól függetlenek, azaz például a roma származás önmagában, tehát
az iskolázottságtól és a jövedelemtõl függetlenül is növeli az esélyt a szükségesnek vélt
ellátás igénybevételének elmaradására. Mindezek fényében az ellátórendszerhez
való hozzáférés igazságossági kérdései kiemelt figyelmet érdemelnek.
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Magyarországon a felmérésben részt vevõk hét százaléka nyilatkozta, hogy a
megkérdezést megelõzõ 12 hónapban volt kielégítetlen orvosi szükséglete, ami nagyjából
megfelel az EU-28 átlagának. Érdekes, hogy a kielégítetlen orvosi szükséglet okaként
a legtöbb válaszadó azt jelölte meg, hogy várakozni akart, hátha magától is elmúlik
a problémája. A kezelés túlzottan magas költségei a második leggyakoribb indoknak
bizonyultak. Az ellátás helyszínétõl való távolság, illetve a várólista az idõsebb korosztály
körében bizonyult fontos szempontnak. Összességében véve elmondható, hogy az
életkor, a jövedelem, az iskolai végzettség, a munkaerõpiaci státusz egyaránt befolyásolja
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést: a magasabb jövedelmû, magasabb
képzettségû válaszadók nagyobb arányban számoltak be arról, hogy nem volt kielégítetlen
szükségletük a megelõzõ 12 hónapban, valamint kisebb arányban jelölték meg
kielégítetlen szükségletük indokaként, hogy az orvosi ellátást annak magas költségei
miatt nem vették igénybe. A munkaerõpiaci helyzetet tekintve, a munkanélküli
megkérdezettek válaszolták legnagyobb arányban, hogy számukra az orvosi ellátás
túl drága volt.

Függelék

(Forrás: KSH; saját számítás)

540

Struktúra, elérés

GY12.3. táblázat: A 2015-ös adatokra elvégzett logisztikus regressziónak a vizsgált és
a zavaró tényezõkre vonatkozó eredményei
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E. Elérési idõk
Magyarországon a háziorvosi és a sürgõsségi ellátás országos szintû földrajzi
hozzáférése jónak mondható, a regionális különbségek azonban jelentõsek. Viszonylag
magas arányban érvényesül a területi ellátási kötelezettség 2012-ben, az optimális
elérési idõk figyelembe vételével megtervezett rendszere.
Az alapellátás földrajzi hozzáférése (E2. indikátor) jónak mondható. A népesség
88,4 százaléka olyan településen él, ahol van – legalább helyettesítéssel betöltött –
háziorvosi rendelõ. A településszerkezetbõl adódó különbségek jelentõsek: az aprófalvas
dél-dunántúli és nyugat-magyarországi területek lényegesen rosszabb helyzetben vannak,
mint Közép-Magyarország és az Alföld. Ugyanakkor a rendelõ nélküli településeken
élõ népesség is átlagosan 10,1 perc alatt, 57 százalékban pedig 10 percen belül eléri
a legközelebbi háziorvosi rendelõt.
A lakosság 83,2 százaléka él sürgõsségi fekvõbeteg-ellátó intézménytõl 30 percen
belüli távolságban (E3. indikátor), a mentõk kiérési ideje pedig 79,6 százalékban 15
percen belüli (E4. indikátor). Mindazonáltal ebben a tekintetben is jelentõs földrajzi
különbségek érzékelhetõk. Egyrészt a kisebb települések – kisvárosok, községek –
hátrányban vannak az urbanizált területekhez képest, másrészt Dél-Dunántúl, ÉszakAlföld, Észak-Magyarország az ország többi részéhez képest jelentõsen alacsonyabb
értékekkel bír.
Az egészségügyi ellátók területi ellátási kötelezettségének (TEK) rendszere 2012-ben
az elérési idõket nagy súllyal figyelembe vevõ matematikai optimalizációs modell
segítségével került kialakításra (Ruzsa-Borbás, 2014). A lakosság, rövid alkalmazkodási
idõ után, 2013 végétõl kezdve viszonylag magas arányban követi a modellnek megfelelõ
betegutakat, a regionális különbségek azonban itt is jelentõsek. Az E1. indikátor által
mért, a tényleges TEK szerinti ellátást módszertani okokból biztosan alulbecslõ mutató
értéke 2015-ben 69 százalék volt, a Közép-Magyarország régió kiugróan alacsony
értékei (51 százalék) nélkül azonban 78 százalék.

1. Ruzsa Z, Borbás F. 2014. Az ellátási területek újratervezése a közúti elérési
idõk figyelembevételével és több szempontú matematikai modellezéssel.
Egészségügyi Gazdasági Szemle 2014;52(1):42-46.
http://www.weborvos.hu/adat/files/2014_aprilis/egsz.pdf
Letöltve: 2016. 11. 08.
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Felhasznált irodalom

Saját területi ellátási kötelezettségen belül ellátott aktív
fekvõbeteg-esetek aránya, E1
Összefoglaló
2015-ben a magyar lakosság 69,38 százaléka az aktív fekvõbeteg-ellátást a lakóhelye
szerint megállapított intézményben vette igénybe. A nemek közötti megoszlásban
szignifikáns eltérés nem volt tapasztalható. Közép-Magyarország régiót (51,15 százalék)
kivéve jelentõs eltérés nem mutatkozott a régiók szolgáltatói között (74,65 százalék–
81,10 százalék). A lakosság 2013 folyamán látszólag növekvõ arányban vette igénybe
a 2012-ben kialakított betegutakat, de a növekmény jelentõs része néhány megyére
korlátozódott. A 2013. év végén kialakult igénybevételi szokások 2014-2015 folyamán
sem a teljes lakosságra, sem a nemekre vonatkozóan már nem változtak érdemben.
2013-hoz képest 2015-re 12 százalékponttal nagyobb arányban vették igénybe a
lakosok a szolgáltatást a lakóhelyük szerint megállapított intézményekben.
A lakosság a TEK-en belüli ellátást nemenként gyakorlatilag azonos arányban vette
igénybe a vizsgált idõszakban.
A szolgáltatókat megyénként vizsgálva megállapítható, hogy a TEK-en belüli igénybevétel
két megyében (Tolna, Pest) és Budapesten nem érte el az országos átlagot. Öt megyében
(Baranya, Csongrád, Gyõr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas) legalább
15 százalékkal meghaladta az országos átlagot a megyék szolgáltatóinak TEK-en
belüli ellátási aránya.
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E1.1. ábra: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban,
2013-2015 között félévenként, teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (százalék)
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E1.1. táblázat: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya aktív fekvõbeteg ellátásban a
szolgáltatók régió szerinti bontásában (2015, százalék)

E1.1. térkép: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltató megyéje szerint férfiakra vizsgálva (2015, százalék)
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E1.2. térkép: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltató megyéje szerint nõkre vizsgálva (2015, százalék)
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E1.3. térkép: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltató megyéje szerint összesen (2015, százalék)

Elemzés
Általános áttekintés
A TEK a 2012. évben, az optimális elérési idõ figyelembevételével, hatósági eljárás
során megállapított szolgáltatóhoz rendelt illetékesség. Az elemzés megmutatja, hogy
egy adott intézmény adott szakmájának legalacsonyabb progresszivitási szintjén –
kivéve kardiológia, szülészet – a területi ellátási kötelezettségébe tartozó összes aktív
osztályos eset mekkora részét látta el. Az indikátor a lakossági oldalról vizsgálva
megmutatja, hogy a szolgáltató számára meghatározott TEK-et a lakosság milyen
arányban vette igénybe adott szakmában a számára kijelölt szolgáltatónál.

A lakosság a TEK-en belüli ellátást nemenként gyakorlatilag azonos arányban vette
igénybe 2013-2015 folyamán. A lakosság 2013-ban egyre nagyobb arányban vette
igénybe az optimálisan kialakított betegutakat, a növekmény jelentõs része azonban
hat megyére összpontosult, és felmerül, hogy ennek egy része látszólagos: az intézmények
összevonásából fakadhatott. Néhány más megyében eközben kismértékû csökkenés is
megfigyelhetõ volt. Közép-Magyarországon, és különösen Budapesten, a TEK szerinti
ellátás aránya alacsony, és nem is változott érdemben 2012-höz képest.
A betegutak kialakításánál figyelembe vették az adott térség morbiditási, mortalitási
mutatóit, az ellátandó lakosság számát, a szóba jöhetõ intézetek betegforgalmi mutatóit
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2015-ben az ellátók a területükön keletkezett eseteknek átlagosan a 69,38 százalékát
látták el. A nemek közötti megoszlásban szignifikáns eltérés nem volt tapasztalható.

szakmánként és progresszivitási szintenként, illetve a tömegközlekedési elérhetõségi
viszonyokat. A 2013. év végére kialakult igénybevételi szokások 2014 és 2015 folyamán
sem a teljes lakosságra, sem a nemekre vonatkozóan nem változtak. A 2013. évi több
mint 40 százalékos TEK-en kívüli igénybevétel mögött a párhuzamos szolgáltatások
mûködése, vagyis az átfedéses ellátási területek és a szabad választási gyakorlat
állhatott. Hangsúlyos lehet továbbá, hogy 2012-ben az ellátásszervezés szintje a
megyérõl az egészségügyi térségek szintjére helyezõdött.
Közép-Magyarország régiót (51,15 százalék) kivéve szignifikáns eltérés nem látható
a régiók között (74,65-81,10 százalék). A szolgáltatókat megyénként vizsgálva
megállapítható, hogy a TEK-en belüli igénybevétel két megyében (Tolna, Pest) és
Budapesten nem érte el az országos átlagot. Öt megyében (Baranya, Csongrád,
Gyõr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas) legalább 15 százalékkal
meghaladta az országos átlagot a megyék szolgáltatóinak TEK-en belüli ellátási aránya.
Az arányszámok 49,13 százalék (Budapest) és 87,39 százalék (Baranya megye)
között változtak.
A mutató alacsony értékei lényegi eltérést jelentenek a jogszabályban rögzített ellátási
utak betartásától. A 100 százalékos célértéktõl való eltérés korrelál a szolgáltatók
közötti választás lehetõségének fennállásával és annak mértékével. Megfigyelhetõ,
hogy ahol alacsonyabb volt a TEK-en belül ellátottak aránya, ott a szolgáltatók száma
magasabb, és könnyebben megközelíthetõek is. A mutató alakulásában szerepet játszhat
még az adott szolgáltatói paletta szélesebb kínálata. Ezen alapul, hogy Budapesten
a szolgáltatók mindössze 49,13 százalékban látták el TEK-en belül az eseteket. Leginkább
a fõvárosban érvényesül az a jelenség is, hogy a betegek – legalábbis az alacsony
progresszivitási szint vonatkozásában – a specializált országos intézetek helyett a
más ellátások során is látogatott, többszakmás kórházakat részesítik elõnyben.

Az intézményenkénti teljesítményarányos, felsõkorlátos finanszírozás mindkét irányba
befolyásolhatja a szolgáltató vállalását, felmerülõ lakossági igény esetén. Az intézmények
részére megállapított TVK történelmileg az intézkedés bevezetésekor (2003-2004)
általuk nyújtott ellátás volumenéhez, nem pedig a területi ellátási kötelezettségükbõl
eredõ feladataik mennyiségéhez igazodik. Indokolt esetben ennek korrekciója a
késõbbiekben megtörténhet, és részben meg is történt. A kétféle szabályozás eltérõ
logikájából következõen azonban elõfordulhat, hogy alacsony TVK esetén a betegek
kénytelenek egy adott szolgáltatótól elvándorolni, miközben egy, a saját területéhez
képest magas TVK-val rendelkezõ intézmény képes lehet elvonni az eseteket más
szolgáltatók területérõl.
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A hatályos szabályozás szerint hazánkban jelenleg az elõírt betegutak elhagyása
nem jár szankcióval, sem a szolgáltató, sem az igénybevevõ részérõl. A meglévõ
szolgáltatói struktúra választási lehetõséget biztosít szakmai palettájával és telephelyeivel.
A közlekedési infrastruktúra megyénként eltérõ kiépítettsége azonban meghatározza
a megközelíthetõséget.

További bontások
Szakmafõcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a sebészeti
jellegû szakmákban a TEK-en belüli igénybevétel aránya alacsonyabb volt, mint a
belgyógyászati jellegû szakmákban. A belgyógyászat (01), bõrgyógyászat (08),
tüdõgyógyászat (19), pszichiátria (18), fertõzõbeteg-ellátás (16) szakmafõcsoportokban
80 százalék feletti TEK-en belüli ellátást találtunk. Az országos átlag alatti és egyben
a 65 százalékot el nem érõ szakmafõcsoportok: sebészet (02), szülészet-nõgyógyászat
(04), onkológia (12), kardiológia (40). Az invazív, nagyobb kockázattal járó, nagyobb
technikai és manuális igényû ellátások igénybevétele a lakosságot gyakrabban ösztönzi
a kijelölt betegutak felülírására.

Korcsoportos bontásban kismértékben megjelenik a nemenkénti eltérés a TEK-en belüli
ellátás arányát tekintve. A 18 év alatti korosztályban nemenkénti összehasonlításban
nem volt eltérés, ez egy speciális ellátást igénylõ és nagy érzékenységû terület. A 1824 év közötti korosztályt külön vizsgáltuk a felsõoktatásban való részvételük miatt. A
férfiak ebben a korcsoportban voltak legkevésbé TEK-követõk, míg magasabb
korcsoportokban jobban igazodtak a számukra meghatározott szolgáltatóhoz. A nõk
a 25-64 éves korcsoportban választották legtöbbször a TEK-en kívüli szolgáltatót. Az
idõsebb korosztályban egyre inkább elfogadták õk is a kijelölt szolgáltatót.
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E1.2. ábra: TEK-en belül ellátott esetek aránya szakmafõcsoportonként (százalék)

E1.3. ábra: TEK-en belül ellátott esetek aránya korcsoportos és nemenkénti bontásban
(2015, százalék)

Magyarországon a szakellátás egészségszervezési szintje a nyolc egészségügyi térség.
További bontásként vizsgáltuk az egészségügyi térségek szerinti TEK-igénybevétel
alakulását a legalacsonyabb progresszivitási szinten (E1.2. táblázat). A legkisebb
értékek a három közép-magyarországi térségben jelennek meg, miközben a többi
térség között jelentõs eltérés nem mutatkozik.

Az indikátort Közép-Magyarország régió tekintetében külön is megvizsgáltuk. A 20132015 közötti idõszakban az intézmények TEK-en belül ellátott eseteinek aránya KözépMagyarország régióban csupán 1 százalékos változást mutatott. A fõvárosi szolgáltatók
a könnyû hozzáférhetõség, a jó megközelíthetõség, a szolgáltatók magas száma és
széles szakmai palettája miatt széles választási lehetõségeket kínálnak a betegek számára,
amivel az adatok alapján él is a lakosság. A mutató alakulását befolyásolhatja továbbá
az ellátási területek nem megfelelõ kommunikációja a szakma és a lakosság felé
egyaránt.
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E1.2. táblázat: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya az aktív fekvõbeteg-ellátásban
a szolgáltatók egészségügyi térségek szerinti bontásában (2015, százalék)

E1.4. ábra: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya Közép-Magyarország régió külön
vizsgálatában (2013-2015, százalék)

Kiegészítõ szempontok
A TEK szerinti ellátás vizsgálatakor komoly nehézséget okoz, hogy az ellátókkal
ellentétben az esetek progresszivitási szintje nem határozható meg. Ezért egy olyan
szervezeti egységnél, amelynek adott szakmában többféle progresszivitási szintû TEKje is van, választani kell, hogy melyik szintnek megfelelõ TEK szerinti ellátást vizsgálunk.
Az elemzésben vizsgált fõ indikátor csak a legalacsonyabb progresszivitási szintû
TEK-bõl érkezõ eseteket minõsíti megfelelõnek, ezáltal azonban negatív irányba torzítja
az értéket. Ezért kiegészítõ indikátorként megvizsgálható az a számítás, amely a
legmagasabb szintû – ezáltal legkiterjedtebb – ellátási területrõl érkezõ valamennyi
esetet megfelelõként kezel.

E1.3. táblázat: Saját TEK-en belül ellátott esetek aránya aktív fekvõbeteg-ellátásban a
szolgáltatók egészségügyi térségek szerinti bontásában, évközepi TEK-adatok alapján, a
legmagasabb progresszivitási szinttel számolva (2015, százalék)
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Ezzel a módszertannal értelemszerûen kedvezõbb képet kapunk a TEK szerinti
igénybevételi gyakorlatra vonatkozóan (E1.3. táblázat). Meglepõ módon az összes
progresszivitási szintet figyelembe véve a két szélsõérték a közép-magyarországi
egészségügyi térségekben jelenik meg: Dél-Közép-Magyarországon (65,27 százalék),
illetve Észak-Közép-Magyarországon (93,28 százalék).

Limitációk
Az elemzés az aktív fekvõbeteg-ellátási formán belül az adott szakma legalacsonyabb
progresszivitási szintû TEK-jére történt. Egy magas progresszivitási szintû osztály esetében
az adatbázis sajnos nem teszi lehetõvé a távolról érkezõ eseteken belül az alacsonyabb
szintû TEK-et átlépõ, magasabb szintû ellátást igénylõ, a nagyobb progresszivitású
ellátót a szabályoknak megfelelõ módon felkeresõ eseteket.
A fõ indikátor elemzése mindig az adott év legkésõbbi TEK-adatát használta, így az
esetleges év közbeni változásokat figyelmen kívül hagyja. A legmagasabb szintû TEK
felhasználásával készült adatok az év közepi állapotot rögzítik.
Nem kizárt, hogy a TEK szerinti ellátásban megfigyelhetõ idõbeli változások egy
része az intézmények összevonásából eredõ, látszólagos hatás. Nem vizsgáltuk, hogy
egy ellátó TEK-je adott szakmában hány különbözõ telephelyen való ellátásra ad
lehetõséget, és ezek milyen távolságra vannak egymástól.
Az egynapos ellátások esetében az ellátási területek 30 perces szabállyal történõ
lefedése nem teszi lehetõvé a TEK szerinti vizsgálatot. A 30 perces szabály elõírja,
hogy az egynapos sebészeti ellátás keretében mûtét akkor végezhetõ, ha a beteg
tartózkodási helyétõl az ellátó egészségügyi intézmény személygépkocsival (mentõvel)
– átlagos forgalmat figyelembe véve – 30 perc alatt elérhetõ. A 30 perces szabály a
szolgáltatók többségében a fekvõbeteg-ellátási területnek csak egy részét fedi le.
A sürgõsségi és intenzív szakmákban, valamint a nappali kórházi ellátás keretében
ellátott esetek nem képezték a vizsgálat tárgyát. A kúraszerû ellátások esetében a
jelentési szabályok miatt nem állnak rendelkezésre önállóan elemezhetõ adatok. A
teljes kép kialakításához mindezeken túlmenõen a járóbeteg-ellátás eseteit is figyelembe
kellene venni.

Igazságosság

Hazánk földrajzi egységei általában nem mutatnak igazságosság szempontjából
megfigyelhetõ egyenlõtlenségeket, kivéve Közép-Magyarország régiót. Itt az országos
átlagnál alacsonyabb az indikátor értéke, miközben Pest megyében (61,70 százalék)
megközelíti az országos átlagot. Budapesten 49,13 százalék volt a TEK-en belüli
igénybevétel aránya, ami a régió alacsony értékét is magyarázza. A jelenséget feltehetõleg
a szolgáltatók nagyobb száma okozhatja, hiszen az összes szolgáltató közel egyharmada
Közép-Magyarországon található. Továbbá a szolgáltatók jellemzõen széles szakmai
palettával is rendelkeznek, emellett tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetõk.
Korábban már tárgyalásra került a TVK hatása. Az intézményenkénti teljesítményarányos,
felsõkorlátos finanszírozás, a lakossági igényekhez való nem tökéletes illeszkedése
esetén, akadályozhatja a lakóhelyhez közeli ellátás és az optimálisan kialakított betegutak
megvalósulását.
Korcsoportos vizsgálat igazságossági problémára nem utal.
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A lakóhely szerint kijelölt ellátó igénybevételét tekintve nemek közötti szignifikáns
eltérést nem találtunk, így ez igazságosság szempontjából nem releváns.

Megbeszélés
A magyar lakosság 69,38 százalékban a lakóhelye szerint megállapított intézményben
vette igénybe a szolgáltatást 2015-ben. A 2013. év végére kialakult igénybevételi
szokások 2014-2015 folyamán sem a teljes lakosságra, sem a nemekre vonatkozóan
nem változtak.
A szolgáltatókat megyénként vizsgálva megállapítható, hogy a TEK-en belüli igénybevétel
két megyében (Tolna, Pest) és Budapesten nem éri el az országos átlagot. Öt megyében
(Baranya, Csongrád, Gyõr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas) legalább
15 százalékkal meghaladja az országos átlagot a megyék szolgáltatóinak TEK-en
belüli ellátási aránya. A mutató értékei 49,13 százalék (Budapest) és 87,39 százalék
(Baranya megye) között változnak.
A lakóhely szerint kijelölt ellátó igénybevétele tekintetében nemek között szignifikáns
eltérést nem találtunk, igazságosság szempontjából a nemenkénti vizsgálódás nem
releváns. Korcsoportos vizsgálat igazságossági problémára nem utal.
Az alacsony érték a jogszabályban rögzített ellátási utaktól lényegi eltérést jelez, ami
ismerethiányból vagy nem optimális kijelölésbõl is eredhet. A fõvárosban abból is
adódhat az eltérés, hogy ott lehetõség van a szolgáltatók közötti választásra, amit a
kiépült tömegközlekedés is támogat. A mutató alakulásában általában szerepet játszhat
még a szolgáltatói paletta szélesebb kínálata, vagyis az egy helyen igénybe vehetõ
szakmák száma, a multidiszciplinaritás és a beteg kedvezõ tapasztalatai. Jellemzõen
a más szakmában már igénybe vett szolgáltatót részesíti elõnyben a beteg, még ha
az adott szakmában nem is ahhoz az ellátóhoz tartozik.
A szakmafõcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a sebészeti
jellegû szakmákban a TEK-en belüli igénybevétel aránya alacsonyabb, mint a
belgyógyászati jellegûekben. Az invazív, nagyobb kockázattal járó, nagyobb technikai
és manuális igényû ellátások a lakosságot gyakrabban ösztönzik a kijelölt betegutak
felülírására. Az elõírt betegutak elhagyása nem jár szankcióval sem a szolgáltató,
sem az igénybevevõ részérõl, ami gátat szabhatna az indokolatlan területen kívüli
ellátásoknak. Az intézményenkénti teljesítményarányos, felsõkorlátos finanszírozás
mindkét irányba befolyásolhatja a szolgáltató vállalását felmerülõ lakossági igény
esetén.

1. 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
2. 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerûen
végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl
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Felhasznált irodalom
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A háziorvos nélküli településeken a háziorvost 10 perc alatt
elérõk aránya, E2
Összefoglaló
2015-ben Magyarországon 11,63 százalék volt az olyan településeken lakó, 18 év
fölötti lakosság aránya, ahol nincs felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõ. Különösen
magas ez az arány az aprófalvas településszerkezettel rendelkezõ Nyugat- és DélDunántúlon, elsõsorban pedig Vas (21,1 százalék), Zala (18,7 százalék) és Somogy
(16,8 százalék) megyékben.
Jelen indikátor ezeken a településeken vizsgálja meg a legközelebbi felnõtt- vagy
vegyes háziorvosi rendelõ elérési idejét. Az átlagos elérési idõ országos szinten
10,12 perc. A regionális különbségek viszonylag alacsonyak: a legrövidebb átlagos
idõvel jellemezhetõ Közép-Dunántúl (9,73 perc) és a leghosszabbat mutató Dél-Alföld
(11,1 perc) között a differencia mindössze 1,37 perc. A felnõtt lakosság 57,32 százaléka
ér el háziorvost 10 percen belül, és ez az arány csupán egyetlen régióban, a DélDunántúlon esik 50 százalék alá (48,36 százalék).

Elemzés
Általános áttekintés
Az E2 indikátor azoknak a településeknek az alapellátáshoz való hozzáférését vizsgálja,
amelyeken nem található felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõ. Az indikátor az
ezekhez a településekhez legközelebb esõ alapellátási egység megközelítési idejét
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E2.1. táblázat: 10 percen belüli háziorvosi elérési arány: átlagos elérési idõ percben és
felnõtt vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ települések népességaránya
régiók szerinti bontásban (2015)

veszi alapul autóúton, és azt vizsgálja, hogy az ott lakók hány százaléka éri el az
ellátást 10 percen belül. A településeknél nagyobb földrajzi egységek (megyék, régiók
stb.) értékeinek meghatározásához a településekre jellemzõ arányok és idõk az adott
település 18 év feletti lakosainak számával súlyozva kerülnek beszámításra.
2015-ben a 18 év feletti magyar lakosság 11,63 százaléka élt a vizsgálati kritériumnak
megfelelõ, felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ településen. A
mért átlagos elérési idõ országos szinten az érintett településeken a 2015. év adatai
alapján alig haladta meg a 10 percet (10,12 perc). Az érintett települések lakosságának
57 százaléka ér el egy alapellátó intézményt 10 percen belül.
A vizsgált településeken élõ 18 év feletti lakosság részaránya regionális bontásban
igen nagy különbségeket mutat. A nagyfalvakkal és kisvárosokkal jellemezhetõ DélAlföldön az ilyen településen élõ népesség aránya csupán 0,48 százalék, a legnagyobb
arányban urbanizált Közép-Magyarországon pedig 1,08 százalék. Ugyanakkor az
aprófalvas Dél-Dunántúlon ugyanez az arány 14,53 százalék, Nyugat-Dunántúlon
pedig 15,69 százalék (vö. KSH, 2016). Az alföldi tanyák és egyéb külterületi
településrészek helyzetét az elemzés nem vizsgálta.
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E2.1. ábra: Felnõtt- vagy vegyes alapellátási rendelõvel nem rendelkezõ települések
népességaránya megyék szerinti bontásban (2015, százalék)
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A háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ településeken élõ 18 év feletti népesség
aránya megyénként szintén igen eltérõ (E2.2. ábra). Budapest kerületei közt nincs
ilyen, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar és Pest megye esetében
a lakosság kevesebb mint egy százaléka lakik olyan településen, ahol nincsen háziorvos,
Vas megyében ezen lakosok aránya 21 százalék, Zala megyében 19 százalék, Somogy
megyében pedig 17 százalék.
Regionális szinten vizsgálva, a felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ
települések lakosságához viszonyítva a legalacsonyabb arányú 10 percen belüli elérés
Dél-Dunántúlon (48,38 százalék) és Közép-Magyarországon (50,42 százalék) volt
tapasztalható. Érdemes megjegyezni, hogy Budapest és kerületei – tekintve, hogy
minden kerülethez tartozik háziorvosi praxis – kiestek a vizsgált települések körébõl.
A legmagasabb 10 percen belüli elérési arány Észak-Alföldön (62 százalék), KözépDunántúlon (62,32 százalék) és Nyugat-Dunántúlon (61,88 százalék) volt tapasztalható.

Struktúra, elérés

E2.2. ábra: A vizsgált településeken az alapellátást 10 percen belül elérõk aránya és az
átlagos elérési idõ megyék szerinti bontásban (2015, százalék, perc)
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E2.1. térkép: A vizsgált településeken az alapellátást 10 percen belül elérõk aránya
megyék szerinti bontásban (2015, százalék)

Struktúra, elérés

E2.2. térkép: A vizsgált településeken az alapellátás átlagos elérési ideje megyék
szerinti bontásban (2015,perc)
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Megyei szinten vizsgálva (E2.3. ábra) a legalacsonyabb 10 percen belüli elérési
arány az érintett települések esetében Békés megyében volt (27,46 százalék), melyet
Hajdú-Bihar (35,73 százalék) és Tolna megye (35,58 százalék) követett. A legkedvezõbb
elérési arány Csongrád megyében volt tapasztalható (81,78 százalék), ezt követte
Komárom-Esztergom (76,66 százalék), Szabolcs-Szatmár-Bereg (67,08 százalék) és
Zala megye (66,94 százalék).
A saját háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ települések lakossággal súlyozott átlagos
elérési ideje tekintetében a fenti lakosságarányoknak megfelelõ kép rajzolódik ki.
Némi közelítéssel megállapítható, hogy minél nagyobb egy adott területen a 10 percen
belüli elérés aránya, annál kisebb az átlagos elérési idõ. Regionális szinten DélAlföld mutatta a legmagasabb értéket (11,1 perc), melyet Dél-Dunántúl (10,61 perc)
követett. A legrövidebb átlagos elérési idõk Közép-Dunántúlon (9,73 perc) és ÉszakAlföldön (9,77 perc) voltak 2015-ben.
Megyei szinten az érintett településeken Komárom-Esztergom megyében (7,89 perc)
és Csongrád megyében (8,53 perc) volt a legjobb átlagos elérési idõ, a legrosszabb
átlagos elérési idõk Hajdú-Bihar megyében (14,26 perc) és Békés megyében (13,45
perc) mutatkoztak.
További bontások

A saját, felnõtt- vagy vegyes háziorvosi rendelõvel nem rendelkezõ települések aránya
a nem hátrányos helyzetû települések között négy százalék, a hátrányos helyzetû
települések között 23 százalék volt. Ennek egyik oka az lehet, hogy a hátrányos
helyzetû települések között – bár ez nem besorolási kritérium – nagy arányban találhatók
kis falvak (vö. 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklet).
A vizsgált települések esetében a 10 perc alatti elérési idõ aránya a nem hátrányos
helyzetû települések esetében 58,65 százalék, a hátrányos helyzetû települések esetében
54,87 százalék. Ugyanakkor az átlagos elérési idõ a hátrányos helyzetû települések
esetében csak 5,56 perc, míg a nem hátrányos helyzetû települések esetében 10,01
perc volt.
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Struktúra, elérés

E2.2. táblázat: A vizsgált településeken az alapellátást 10 percen belül elérõk aránya
és az átlagos elérési idõ a települések hátrányos helyzete szerinti bontásban

Kiegészítõ szempontok
A kielégítetlen orvosi szükséglet indokainál fontos összehasonlítási alap lehet az
indikátorral kapcsolatban azoknak az aránya a lakosságon belül, akik a távolság
miatt nem jutnak orvosi ellátáshoz. Ez az arány a GY12. indikátor adatai alapján
2014-ben 0,2 százalék volt.
Befolyásoló tényezõk
Az autóúton való közlekedést jelentõsen befolyásolhatja a települések közötti közlekedési
infrastruktúra.
Limitációk
Jelen indikátor csak az autóúton való elérést veszi figyelembe, nem kalkulál azzal,
hogy a lakosság jelentõs aránya tömegközlekedéssel tudja csak megközelíteni az
alapellátási intézményeket. Továbbá a települések elérését az adott település geometriai
középpontjától számoljuk, ami nem mindig esik egybe a ténylegesen lakott területekkel.

Igazságosság
Igazságosság szempontjából az elérés közötti különbségek utalhatnak mind az
egészségügyi szolgáltatói, mind a közlekedési infrastruktúra hiányosságaira. Mivel a
kielégítetlen orvosi szükséglet egyik lehetséges okát az ellátás magas költségei jelentik,
ezért a kedvezõtlenebb anyagi helyzetû lakosok által lakott térségekben a lakosokat
érintõ elszegényítõ kiadások potenciális veszélye nagyobb.

Megbeszélés
A vizsgált adatok alapján a háziorvosi lefedettség még a saját háziorvosi rendelõvel
nem rendelkezõ településeken is jónak mondható, ugyanakkor a lefedettség országos
szinten már nem kiegyenlített, megyei szinten jelentõs különbségek tapasztalhatók. Az
érintett településeken az átlagos elérési idõ országos szinten 10,12 perc, a lakosság
57,32 százaléka éri el a háziorvost 10 percen belül. Területi szinten Hajdú-Bihar
megyében a legnagyobb a háziorvosok átlagos elérési ideje 14,44 perccel, a legkisebb
pedig Komárom-Esztergom megyében 7,88 perccel. 10 perc alatt a lakosság legnagyobb
arányban Csongrád megyében éri el a háziorvost (81,78 százalék) legkisebb arányban
pedig Békés megyében (27,46 százalék).

Struktúra, elérés

Felhasznált irodalom
1. KSH (2016) Területi atlasz – Megyék, régiók.
https://www.ksh.hu/teruleti_atlasz_megyek
Letöltve: 2016. szeptember 12.
2. A Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérõl
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A lakosság azon részének aránya, amelynek 30 percnél
többet kell autóznia a legközelebbi sürgõsségi betegellátó
(SBO) osztályig, E3
Összefoglaló
Országos viszonylatban a 2015-ös adatok alapján a lakosság 83,26 százalékának
lakóhelyétõl legfeljebb 30 perc autóút-távolságra található sürgõsségi betegellátó,
az átlagos elérési idõ pedig 16,87 perc volt.
Regionális szintre aggregálva az elérési idõk viszonylag egységes képet mutatnak. A
legmagasabb arány Közép-Magyarország régióban volt tapasztalható (95,57 százalék),
átlagosan 12 perces elérési idõvel. Ezt követte Közép-Dunántúl 87,40 százalékos
elérési aránnyal és 17 perces átlagos elérési idõvel. A legrosszabb értékeket ÉszakMagyarország régió mutatta 74,50 százalékos elérési aránnyal, 20 perces átlagos
elérési idõvel, valamint Dél-Dunántúl régió 65,37 százalékos elérési aránnyal és
átlagosan 23 perces elérési idõvel.
A sürgõsségi betegellátók elérése terén jellemzõen nagy eltérések voltak tapasztalhatók
mind regionális, mind megyei szinten. Különösen fontos, hogy a hátrányos helyzetû
települések mind az átlagos elérés, mind a 30 perc alatti elérés arányában jelentõsen
elmaradnak a nem hátrányos településektõl.

Struktúra, elérés

E3.1. ábra: A sürgõsségi betegellátást 30 perc alatt elérõk aránya (százalék) és a
sürgõsségi betegellátás elérésének átlagos ideje (perc) megyénkénti bontásban
(2015, százalék)
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E3.1. táblázat: A sürgõsségi betegellátást 30 perc alatt elérõk aránya régiók szerinti
bontásban (2015)

E3.1. térkép: A sürgõsségi betegellátást 30 perc alatt elérõk aránya megyék szerinti
bontásban (2015, százalék)

Struktúra, elérés

E3.2.térkép: A sürgõsségi betegellátás elérésének átlagos ideje (perc) megyénkénti
bontásban (2015, százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az E3 mutató egyrészt azoknak a lakosoknak az arányát méri az egyes területi
egységekben, akik adott idõtartamon belül, autóúton közlekedve elérik a hozzájuk
legközelebb lévõ sürgõsségi betegellátó egységet, másrészt a sürgõsségi ellátók autóúton
való átlagos, lakosságarányos elérési idejét vizsgálja. Az adatok kombinált vizsgálata
azért javallott, mert a legkisebb mért egységeken belül is nagy eltérések lehetnek, így
a két indikátor értékei nem párhuzamosan mozognak.
A hazai sürgõsségi ellátás fejlesztési programjában (Magyar Sürgõsségi Orvostani
Társaság, 2006) leírt – kanadai mintát követõ – triage osztályozás alapján a sürgõs
esetekhez rendelt idõhatár 30 perc. Ezzel összhangban jelen indikátor az egyes térségek
lakosságának a sürgõsségi betegellátó 30 percen belüli megközelítésének lehetséges
arányát vizsgálja.
Országos viszonylatban a 2015-ös adatok alapján a lakosság 83,26 százalékának
lakóhelyétõl volt 30 perc autóút-távolságon belül sürgõsségi betegellátó, az átlagos
elérési idõ pedig 16,87 perc volt.

A 30 perces elérési idõhatárral a megyék között az elérési arány 2015-ös adatai igen
nagy különbségeket mutatnak (E3.1. ábra). Budapesten az elérési arány 100 százalék
körüli volt, az átlagos elérési idõ pedig 7 perc. Csongrád és Komárom-Esztergom
megyékben is magasabb volt az elérési arány, mint 90 százalék, 11, ill. 18 perces
átlagos elérési idõvel. Rosszabbnak bizonyult az elérési arány Tolna megyében 61
százalékos eléréssel, 27 perces átlagos elérési idõvel, Jász-Nagykun-Szolnok megyében
54 százalékos aránnyal, 24 perces átlagos elérési idõvel, valamint Somogy megyében,
52 százalékos elérési aránnyal és 26 perces átlagos elérési idõvel.
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Regionális szintre aggregálva az elérési idõk viszonylag egységes képet mutatnak. A
legmagasabb arány Közép-Magyarország régióban volt mérhetõ (95,57 százalék),
átlagosan 12 perces elérési idõvel; ezt követte Közép-Dunántúl 87,40 százalékos
elérési aránnyal és 17 perces átlagos elérési idõvel. A legrosszabbak az értékek
Észak-Magyarország régióban 74,50 százalékos elérési aránnyal és 20 perces átlagos
elérési idõvel, valamint Dél-Dunántúl régióban 65,37 százalékos elérési aránnyal és
átlagosan 23 perces elérési idõvel.

További bontások
E3.2. táblázat: 30 percen belüli sürgõsségi elérési arány és átlagos elérési idõ
településtípus szerinti bontásban (2015)

Ha az elérési arányokat és idõket településtípus szerint vizsgáljuk, jól látható, hogy
a fõváros, a megyeszékhelyek, valamint a megyei jogú városok teljes lakossága eléri
a legközelebbi sürgõsségi betegellátót 30 percen belül. A községekben,
nagyközségekben és városokban lakóknak csak 69,86-76,7 százaléka éri el a
legközelebbi sürgõsségi betegellátót 30 percen belül. Ez a hátrányos helyzettel
kapcsolatos bontást is jelentõsen befolyásolja, mert a hátrányos helyzetû települések
között csak községek, nagyközségek és városok találhatók.
Kiegészítõ szempontok
2014-ben a népesség 0,2 százaléka nyilatkozott úgy, hogy azért maradt egészségügyi
szükséglete kielégítetlen, mert az adott ellátó egység túl messze van a lakóhelyétõl (ld.
GY12.).
Befolyásoló tényezõk
A mutatóra két fõ infrastruktúraelem van hatással. Az egyik a sürgõsségi betegellátó
osztályok megfelelõ helyen való eloszlása, a másik pedig az ország adott térségének
úthálózata. Ez utóbbi nem egészségüggyel kapcsolatos faktor.

Fontos megjegyezni, hogy az indikátor csupán a sürgõsségi osztályokkal ellátott
intézmények autóval való megközelítését veszi figyelembe, más alternatívára, például
a tömegközlekedéssel való megközelíthetõségre nem tér ki.
Egy másik módszertani probléma, hogy az egyes települések szintjén az elérési idõk
homogenizálásra kerültek, tehát a nagyobb településeken belüli utazási idõk különbségei
torzíthatják az eredményeket. Az indikátorszámítás során a lakosok mozgása
településszinten került vizsgáltra, egy adott település területének középpontját véve
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Limitációk

indulási pontnak, azonban mivel az adott területen a lakosság nem egyenletesen
oszlik el, ez eltérést mutathat a tényleges lakcímek szerinti elérési idõkhöz képest,
melyekkel való számolás az informatikai háttér limitációi miatt nem volt lehetséges.
Továbbá a forgalom által, valamint az infrastruktúra-fejlesztések által indukált
forgalomlassító tényezõkkel ez a modell nem kalkulál.

Igazságosság
A sürgõsségi betegellátók területi egyenlõtlenségei, különösképpen a hátrányos helyzetû
területekre jellemzõ alacsonyabb 30 perc alatti elérési arány és magasabb átlagos
elérési idõ jelentõs további hátrányt okozó tényezõ lehet a leszakadó társadalmi
rétegek számára. Ez annál is fontosabb, mert minél rosszabb anyagi körülmények
között él valaki, annál kevésbé mobilis térben, az utazás költségei annál nagyobb
terhet jelenthetnek.
E3.3. táblázat: 30 percen belüli sürgõsségi elérési arány és átlagos elérési idõ a
települések hátrányos helyzete szerinti bontásban (2015)

A hátrányos helyzetû települések esetében mind az elérési arány (56,6 százalék),
mind az átlagos elérési idõ tekintetében (28 perc) sokkal rosszabb értékek mutatkoznak,
mint a nem hátrányos helyzetû települések esetében, ahol az elérési arány 86 százalék,
az átlagos elérési idõ pedig 15 perc. Ennek egyik oka lehet, hogy a hátrányos helyzetû
települések között – bár ez nem besorolási kritérium – nagy arányban találhatók kis
falvak (vö. 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklet).

A sürgõsségi betegellátók elérése terén az elérési arány változó képet mutatott. Jellemzõen
nagy eltérések voltak tapasztalhatók mind regionális, mind megyei szinten. Különösen
fontos, hogy a hátrányos helyzetû települések mind az átlagos elérés, mind a 30
percen belüli elérés arányában jelentõsen elmaradnak a nem hátrányos településektõl.
Az eltérések erõsen utalnak a sürgõsségi betegellátó hálózat infrastruktúrájának
egyenlõtlenségeire.

Felhasznált irodalom
1. Magyar Sürgõsségi Orvostani Társaság: A hazai sürgõsségi ellátás fejlesztési
programja, 2006. http://www.msotke.hu/downloads/szakmai/
surgossegi_program_2006.pdf Letöltve: 2016. 09. 27.
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15 percen belüli kiérkezés aránya mentõknél, E4
Összefoglaló
Számos európai ország példája alapján a leggyakoribb kiérkezési elvárás az, hogy
a segítségkérést követõen a mentõautó 15 percen belül a helyszínre érkezzen, és
megkezdje a beteg ellátását. Bár Magyarországon nincs explicit módon meghatározott,
elvárt kiérkezési idõ, a mentõk idõbeni kiérkezésének életmentõ jelentõsége lehet,
ezért az ellátórendszerhez való hozzáférés egy lényeges mutatójáról van szó.
2014-ben országos szinten a mentõk az esetek 79,56 százalékában teljesítették a 15
perc alatti kiérkezést. A nem hátrányos helyzetû településeken ez az arány magasabb,
82,78 százalék, a hátrányos helyzetû településeken viszont jelentõsen alacsonyabb,
55,55 százalék volt.
A legalacsonyabb 15 percen belüli kiérési arány Dél-Dunántúlon volt 73,52 százalékkal,
a legmagasabb arányú 15 perc alatti kiérkezés pedig Nyugat-Dunántúlon, az esetek
84,78 százalékával. Megyei bontásokban vizsgálva, a legalacsonyabb 15 perc
alatti kiérkezési arány 68,52 százalékkal Tolna megyében volt. A legmagasabb kiérkezési
arány Budapestet jellemezte, 92,05 százalékkal.

E4.1.táblázat: 15 perc alatti kiérkezési arány régiónként átlagosan (2014, százalék)
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E4.1. ábra: 15 perc alatti kiérkezési arány régiónként átlagosan
(2013 és 2014, százalék)

E4.2. ábra: Mentõk 15 perc alatti kiérkezési aránya megyénként átlagosan
(2014, százalék)

Struktúra, elérés

E4.1.térkép: Mentõk 15 perc alatti kiérkezési aránya megyénként átlagosan
(2014, százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Bár a konkrét nemzeti szabályozások változatos képet mutatnak, egy gyakran hivatkozott
mentési célérték szerint a mentõautónak a segítségkérést követõen 15 percen belül kell
kiérkeznie a helyszínre, és a személyzetnek meg kell kezdenie a beteg ellátását
(Ambulancezorg Nedeland, 2010). A mentõk idõbeni kiérkezésének életmentõ jelentõsége
lehet, ezért az ellátórendszerhez való hozzáférés egy lényeges mutatójáról van szó.
Az E4 indikátor annak arányát méri, hogy az egyes területeken a mentõk helyszínre
való kiérkezési ideje az esetek hány százalékában van 15 percen belül.
A mentésrõl szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. §-a szerint a mentés a sürgõsség
igénye szerint lehet:
a) azonnali,
b) 1 órán belüli,
c) a mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás esetén 1 órán túli.
A kiérkezési idõ azonnali (ún. ’’A’’ jelzésû) sürgõs eseteknél 2013-ban az alábbiak
szerint alakult:
A teljes esetszámot vizsgálva 2013-ban országos szinten a mentõk az esetek 80,01
százalékában teljesítették a 15 percen belüli kiérkezést, 2014-ben pedig az esetek
79,56 százalékában. A nem hátrányos helyzetû településeken ez az arány magasabb
volt 2013-ban (83,20 százalék) és 2014-ben (82,78 százalék) is. A hátrányos helyzetû
településeken viszont jelentõsen alacsonyabb volt, 2013-ban (55,22 százalék) és 2014ben (55,55 százalék) is.

A 2014-es évre a 15 percen belüli kiérkezés arányának sorrendje hasonló volt: a
kiérkezési arány a Dél-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (75,56 százalék), melyet
Észak-Alföld (75,95 százalék) követett. A 15 percen belüli kiérkezés Nyugat-Dunántúlon
fordult elõ a legmagasabb arányban (84,78 százalék), ezt követte Közép-Magyarország
(84,48 százalék).
Megyei bontásokban vizsgálva a legalacsonyabb 15 percen belüli kiérkezési arány
(68,52 százalék) Tolna megyében volt tapasztalható, ez után következett Somogy
megye (71,54 százalék). A legmagasabb kiérkezési arány Budapesten volt (92,05
százalék), melyet Gyõr-Moson-Sopron (85,69 százalék), Vas (85,65 százalék) és
Komárom-Esztergom megyék (85,37 százalék) követtek.
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Regionális szinten vizsgálva, 2013-ban a 15 percen belüli kiérkezés Dél-Dunántúlon
sikerült a legalacsonyabb arányban (73,87 százalék), melyet Észak-Alföld (76,93
százalék) követett. A 15 percen belüli kiérkezés 2013-ban Közép-Magyarországon
fordult elõ a legmagasabb arányban (85,07 százalék), ez után következett NyugatDunántúl (84,73 százalék).

Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi összehasonlítás jelentõs akadálya, hogy jelenleg nem érhetõ el hivatalos
nemzetközi adatgyûjtés a mentõk átlagos kiérkezési idejérõl, továbbá a kiérkezéshez
kötött standardok országonként változóak lehetnek. Csehországban a 20 percen belüli
kiérkezést az ország területének 96 százalékán tudják biztosítani. A városokban az
átlagos kiérkezési idõ 10 percen belüli, Prágában 7-8 perc közötti. Ausztriában a
legnagyobb osztrák szolgáltató (Osztrák Vöröskereszt) belsõ standardja szerint a
mentõknek a mentés helyszínére éves szinten az esetek 95 százalékában a hívást
követõ 15 percen belül ki kell érni (GYEMSZI IRF, 2014).
Befolyásoló tényezõk
Az értékek alakulását befolyásolhatják a forgalmi viszonyok, a lakossági bejelentés
pontossága és részletezettsége, illetve a mentõszolgálat kapacitásainak leterheltsége.
Limitációk
Az adatok gyûjtése a mentõellátást végzõk által kitöltött menetlevél-adatlapok mûveleti
kódja alapján történik. Az adatlapot gyakran nincs mód a helyszínen kitölteni, így az
utólagos idõmeghatározás pontatlanságokat tartalmazhat.

Igazságosság
Érdekes tényezõ lehet, hogy a mentõk kiérkezése a fõvárosban mutatta a legjobb
értékeket. Ebben nem csak az útviszonyok játszanak szerepet, hanem a hívásokhoz
kapcsolódó pontos helymeghatározás is. A mentõszolgálat kapacitásának, technikai
felkészültségének ellensúlyoznia kell ezeket a tényezõket, melyek a nagyobb
betegségkockázatot viselõ elmaradott régiókban jelentõsebb hatásfokkal érvényesülnek.

Megbeszélés

A legalacsonyabb 15 percen belüli kiérkezés a Dél-Dunántúlon volt 73,52 százalékkal,
a legmagasabb arányú 15 percen belüli kiérkezés pedig a Nyugat-Dunántúlon az
esetek 84,78 százalékával. Megyei bontásokban vizsgálva, a legalacsonyabb 15
percen belüli kiérkezési arány 68,52 százalékkal Tolna megyében volt, a legmagasabb
pedig Budapesten 92,05 százalékkal.
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2014-ben országos szinten a mentõk az esetek 79,56 százalékában teljesítették a 15
percen belüli kiérkezést.

Felhasznált irodalom
1. 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet a mentésrõl
2. Ambulancezorg Nedeland. Ambulance care in Europe 2010.
http://www.eena.org/uploads/gallery/files/pdf/report-ambulancecare-ineurope-jan-2010%20%281%29.pdf
Letöltve: 2016. 09. 27.
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3. GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési
Fõosztály. Az EU tagországok mentési rendszereinek jellemzõi, 2014.
http://www.irf.gyemszi.hu/new3/kutatas/zip_doc/2014/
EU_mentesi_rendszerek_v1.pdf
Letöltve: 2016. 09. 27.
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H. Egészségügyi ágazati humánerõforrás kapacitás
– 2011-hez képest 2015-re az egészségügyi dolgozók valamennyi kategóriájában
nõtt az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõk létszáma
– A legtöbb orvos, gyógyszerész és klinikai végzettségû egészségügyi dolgozó
az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben található. A fogorvosok
lakosságszámra vetített létszámában ugyanezen megyék mellett Gyõr-Moson-Sopron
megye emelkedik ki.
– Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók lakosságszámra vetített aránya Nógrád megyében a legalacsonyabb,
ráadásul a megyében élõ szakemberek átlagéletkora országosan a legmagasabb.
– Az egészségügyi dolgozók körében is általános az idõsödés problémája, az
orvosok átlagéletkora 49,31 év, minden második orvos 50 év feletti; a szakdolgozók
átlagéletkora 44,08 év.
– Az orvosoknál és fogorvosoknál a középkorúak (35-49 évesek) csökkenõ aránya,
a szakdolgozóknál a fiatalok (18-34 évesek) arányának csökkenése valószínûsíthet
hosszabb távon munkaerõ-problémákat
– Az egészségügyi dolgozók bruttó havi keresete nagyjából a nemzetgazdasági
átlagos kereset szintjén áll. 2013-ban a szakorvosok vásárlóerõ paritáson kevesebb,
mint harmadát keresték, mint a migráció szempontjából fontos célországnak tekinthetõ
Németország szakorvosai, és kevesebb, mint felét az angol szakorvosi kereseteknek.
A magyar szakorvos keresetek a Visegrádi országok közül adatot szolgáltató cseh
szakorvos kereseteknél is kevéssel alacsonyabbak voltak, hasonlóan a szakdolgozók
lengyel, cseh és szlovák keresetek alatti béreihez.
Létszám

2015-ben az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ egészségügyi
dolgozók létszáma 140 212 volt, közülük az orvosok (30 063 fõ) és az egészségügyi
szakdolgozók (96 356) képezik a két legnagyobb kategóriát. A létszám 2015-ben
valamennyi nyilvántartási típusban meghaladta a 2011-es létszámokat. A növekedés
a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók és a fogorvosok esetében számottevõ
(32,5 illetve 17 százalék), orvosok esetében 3 százalék, szakdolgozóknál 0,6 százalék.
Ugyanakkor a 2015-ös létszám a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók kivételével
minden kategóriában 4,5 (szakdolgozók) és 8 százalék (gyógyszerészek) közötti
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Az egészségügyben dolgozók létszámának, szakmai és korcsoportos összetételének,
regionális megoszlásának alakulásáról az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési
Központ ágazati humánerõforrás-monitoringrendszerébõl nyertünk információkat, amely
az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek, klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek
legfontosabb adatait tartalmazza.

mértékben csökkent az elõzõ évhez képest. A csökkenés tényét befolyásolhatja, hogy
a mûködési nyilvántartási ciklus öt éves idõtartama 2015-ben tömegesen járt le és
indult azok megújítása.
A lakosságszámra vetített létszámadatok nemzetközi összehasonlításban az EU átlag
közelében helyezkednek el. Egyedül az ápolóknál tapasztalható az EU átlagától kb.
25 százalékos lemaradás.
Regionális egyenlõtlenségek
Az egészségügyi dolgozók regionális eloszlását egyenlõtlenségek jellemzik. Az orvosok,
gyógyszerészek, klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók lakosságszámra vetített
létszáma az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben a legmagasabb, egyértelmûen
a kapacitásokhoz igazodik. A fogorvosok létszáma a fenti megyék mellett GyõrMoson-Sopron megyében a legmagasabb, ezt a megye Ausztriához való közelsége,
a külföldi páciensek ellátására épülõ praxisok nagy száma magyarázza. A
lakosságarányosan legmagasabb szakemberlétszámú Budapesten (gyógyszerészeknél
Csongrád megyében) háromszor, négyszer több orvos, fogorvos illetve gyógyszerész
jut 10 000 lakosra, mint a legkevesebb szakemberrel rendelkezõ Nógrád megyében.
A klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók fele (515 fõ) Budapesten él, így ebben
a kategóriában a lakosságszámra jutó dolgozói létszám megyék közötti különbségei
több mint tízszeresre is rúghatnak, több megyében tíz alatti klinikai végzettségû
egészségügyi dolgozó él. Az egészségügyi szakdolgozók területi megoszlásában is
vannak egyenlõtlenségek, de kisebb mértékûek (maximum 1,4 szeres különbségek), és
nem teljesen a többi kategória mintázatát követik (a legmagasabb arányok Baranya
és Zala megyékben, a legalacsonyabbak pedig Komárom-Esztergom megyében
találhatók).

Az egészségügyi dolgozók elöregedését jól jelzi átlagéletkoruk és korcsoportos
összetételük. Az orvosok átlagéletkora a legmagasabb (49,31 év), több, mint 5 évvel
haladja meg a legalacsonyabb mutatószámmal rendelkezõ szakdolgozók átlagéletkorát,
az 50 év feletti orvosok aránya 51 százalék. Ötéves korcsoportokat vizsgálva az
orvosok legnépesebb korcsoportját az 55-59-évesek alkotják. 2015-ben ebbe a
korcsoportba tartozott a létszám 13 százaléka. Szélesebb korcsoportok alapján a
legnépesebb korcsoport az 50-64 éveseké, az orvosok közel 36 százalékát teszik ki.
A 35-49 évesek korcsoportjának aránya csökkenõ mértékû, 28 százalékos, viszont
növekvõ a fiatal, 18-34 éves korcsoport aránya (21 százalék), amely a munkaerõgondok
hosszú távú kezelésében jelenthet segítséget, ha sikerül a korosztályt a magyar
ellátórendszerben tartani.
A fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók körében
az 50 év alatti korosztály dominál 61-62 százalékos aránnyal. A fogorvosok és
gyógyszerészek is jelentõs arányú fiatal korosztállyal rendelkeznek, amely az
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Korösszetétel

utánpótlásnak ad biztos alapokat. A klinikai végzettségû egészségügyi dolgozóknál
a 35-39 évesek képezik a legnagyobb gyakoriságú korcsoportot, amelynek magyarázata
abban kereshetõ, hogy a tipikusan nem egészségügyi – alapképesítésûek regisztrációja
az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítés megszerzésekor történik.
A szakdolgozók gerincét a negyvenes éveikben járók teszik ki. A fiatalok (18-34
évesek) arányának csökkenése hosszabb távon munkaerõ problémákat valószínûsít.
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók
esetében Nógrád megye szakembereinek magas átlagéletkora emelhetõ ki, míg HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megye szakembereinek átlagéletkora a
legalacsonyabb, a különbségek a legalacsonyabb és a legmagasabb átlagéletkorú
megyék között 10-12 évig is terjedhetnek. A szakdolgozók átlagéletkora esetében
nincsenek a megyék között markáns különbségek.
Keresetek

Struktúra, elérés

A humánerõforrás-politika fontos célja a magyar egészségügyi ellátórendszerben
dolgozók megtartása, a külföldi munkavállalás visszaszorítása. Ennek érdekében 2011tõl Rezidens Támogatási Program indult, 2012-tõl pedig ágazati bérkiegészítésekre
és béremelésekre került sor. A béremelések hatására 2014-ben a kórházakban és
önálló járóbeteg-szakrendelõkben foglalkoztatott dolgozók egy fõre jutó havi bruttó
keresete – 236 083 Ft - megközelítette a nemzetgazdasági átlagkeresetet (237 695
Ft), 2010-hez képest 28 százalékkal magasabb volt (a nettó keresetekben ez 31
százalékos növekedést jelentett). A legmagasabb emelkedés (40 százalék) az orvosok
bruttó kereseteiben következett be (nettó keresetnövekedésük 57 százalék). 2013-ban
a hazai szakorvosok vásárlóerõ paritásos keresete kevesebb, mint harmada a migráció
szempontjából célterületnek számító Németország kereseteinek; és orvosok és
szakdolgozók esetében egyaránt a felét sem éri el az angliai kereseteknek. A magyar
szakorvos keresetek a V4 országok közül adatot szolgáltató cseh szakorvos kereseteknél
is kevéssel alacsonyabbak voltak, hasonlóan a szakdolgozók lengyel, cseh és szlovák
keresetek alatti béreihez.
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Érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ
egészségügyi dolgozók létszáma nyilvántartási típusok
szerint, H1
Összefoglaló
Az érvényes mûködési nyilvántartási ciklussal rendelkezõ egészségügyi dolgozók létszáma
2015-ben valamennyi nyilvántartási típusban meghaladta a 2011-es létszámokat.
Ugyanakkor 2015-ben minden kategóriában csökkent a létszám, mintegy 4,5-8
százalékkal. A 2015. évi létszámváltozásoknál figyelmet érdemel, hogy a mûködési
nyilvántartási ciklus öt éves idõtartama 2015-ben tömegesen járt le, és indult a megújításuk.
Az orvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók
lakosságszámra vetített létszáma az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben a
legmagasabb. A fogorvosok létszáma a fenti megyék mellett Gyõr-Moson-Sopron
megyében a legmagasabb, melyet az Ausztriához való közelség indokolhat. Az
egészségügyi szakdolgozók területi megoszlásában is vannak egyenlõtlenségek, de
kisebb mértékûek, és nem teljesen a többi kategória mintázatát követik (a legmagasabb
arányok Baranya megyében tapasztalhatók, amelyet Zala követ, és Hajdú-Bihar,
Csongrád megyék mellett Tolna, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék arányszámai
vannak a legmagasabbak között).
A legtöbb orvos háziorvostan és belgyógyászat szakvizsgával rendelkezik.
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország az egészségügyi dolgozók
lakosságszámra vetített arányát illetõen az EU-átlag közelében helyezkedik el. Egyedül
az ápolóknál tapasztalható az EU-átlagtól való kb. 25 százalékos lemaradás.
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H1.1a. ábra: Orvosok száma (80 év alatt), idõsor összesen és nemek szerinti bontásban
(2011-2015)
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H1.1b. ábra: Fogorvosok száma (80 év alatt), idõsor összesen és nem szerinti bontásban
(2011-2015)
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H1.1c. ábra: Gyógyszerészek száma (80 év alatt), idõsor összesen, és nem szerinti
bontásban (2011-2015)
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H1.1d. ábra: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók száma (80 év alatt), idõsor
összesen és nem szerinti bontásban (2011-2015)
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H1.1e. ábra: Egészségügyi szakdolgozók száma, idõsor összesen és nem szerinti
bontásban (2011-2015)
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H1.1. táblázat: A 10 000 lakosra jutó 80 év alatti egészségügyi dolgozók száma régió
szerinti bontásban (2015. december 31-i állapot szerint)
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H1.1. térkép: Orvosok létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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H1.2. térkép: Fogorvosok létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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H1.3. térkép: Gyógyszerészek létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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H1.4. térkép: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszáma 10 000 lakosra,
megyénként (2015. december 31-i állapot)
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H1.5. térkép: Egészségügyi szakdolgozók létszáma 10 000 lakosra, megyénként
(2015. december 31-i állapot)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az egészségügyi ágazati humánerõforrás-fejlesztés céljait és prioritásait meghatározó
Kormányprogram „3.8. Emberi erõforrás” pontja, valamint a Semmelweis Tervben
foglaltak alapján az egészségügyi ágazati humánerõforrás-politika elsõdleges célja
(a hazai egészségügyi szolgáltatások megfelelõ színvonalon történõ elérése érdekében)
a hazai egészségügyi ellátórendszerben dolgozók megtartása, a külföldi munkavállalás
visszaszorítása. Az egészségügyben dolgozók létszámának alakulásáról, így – közvetett
módon – az egészségügyi szolgáltatások elérhetõségérõl ad képet az érvényes mûködési
nyilvántartási ciklussal rendelkezõk számának alakulása.

Nyilvántartási típusok szerinti bontásban az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ
orvosok száma 2015-ben 7,6 százalékkal (2 480 fõvel), a gyógyszerészek száma 5,1
százalékkal (314 fõvel), a fogorvosok száma 8,0 százalékkal (600 fõvel), az egészségügyi
szakdolgozók száma 4,5 százalékkal (4 516 fõvel) csökkent az elõzõ évhez képest.
Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók száma viszont 6,4 százalékkal (64 fõvel) emelkedett az elõzõ évhez képest.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2015. évi létszámváltozások értékelésekor figyelembe
kell venni a mûködési nyilvántartási ciklus ötéves idõtartamát, mely a 2015. évi adatokat
lefelé torzítja (lásd Limitációk). Tendenciáját tekintve mindenesetre mérvadó, hogy az
érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõk 2015. évi létszáma még így is valamennyi
nyilvántartási típusban meghaladta a 2011-es létszámokat: orvosok esetében 874
fõvel, fogorvosok esetében 844 fõvel, gyógyszerészek esetében 39 fõvel, klinikai
végzettségû egészségügyi dolgozók esetében 261 fõvel, egészségügyi szakdolgozók
esetében 607 fõvel. (H1.1.a-e. ábrák)
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Egészségügyi tevékenység Magyarországon kizárólag egészségügyi szakképesítés
birtokában végezhetõ. Az egészségügyi szakképesítéseket az oklevél vagy bizonyítvány
megszerzését – vagy Magyarországon történõ honosítását, elismerését – követõen
egységes nyilvántartásba kell venni (lásd az egységes és zárt nyilvántartás az
egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV törvény (a továbbiakban: Eütv.) 111. §-a által
szabályozott egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása). Az
alapnyilvántartásban szereplõ személy abban az esetben végezhet önállóan egészségügyi
tevékenységet Magyarországon, ha szerepel az egészségügyi dolgozók mûködési
nyilvántartásában, és érvényes mûködési ciklussal rendelkezik (lásd Eütv 112. §). Õk
azok az egészségügyi szakemberek, akik az általuk megszerzett szakképesítésre
vonatkozóan teljesítették továbbképzési kötelezettségüket, és kérték mûködési
nyilvántartásuk megújítását.

További bontások
Területi bontásban a 10 ezer fõre jutó orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
egészségügyi szakdolgozók, illetve klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók
számadatait közöljük. A területi megoszlást elsõdlegesen a tartózkodási hely,
másodlagosan az állandó lakcím alapján vizsgáljuk. Az egészségügyi humánerõforrás
szempontjából kétségkívül Budapest a legjobban ellátott terület, 2015-ben 10 000
lakosra 50 orvos, 11 fogorvos, 9 gyógyszerész és 96 egészségügyi szakdolgozó, 3
klinikai végzettségû egészségügyi dolgozó jutott.
Budapest után az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben kimagasló az orvosok
száma: 2015-ben Csongrád megyében 45, Baranya megyében 43, Hajdú-Bihar
megyében 42 orvos jutott 10 000 lakosra. A legkevesebb érvényes mûködési
nyilvántartással rendelkezõ orvos Nógrád megyében volt (18 orvos / 10 000 lakos).
Budapest után a legtöbb érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ fogorvos
Gyõr-Moson-Sopron volt (11 fõ / 10 000 lakos), amelyet részben a megye osztrák
határhoz való közelsége indokolhat. Az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben
kiugróan magas a fogorvosok száma is: 2015-ben Csongrád megyében és HajdúBihar megyében hét, Baranya megyében hat fogorvos jutott 10 000 lakosra. Az
arány a fogorvosok esetén is Nógrád megyében a legkisebb (két fõ / 10 000 lakos).
A gyógyszerészek aránya is az orvosi egyetemeknek otthont adó megyékben a
legmagasabb, e tekintetben Csongrád megye vezeti a rangsort (12 fõ / 10 000
lakos), ezt követi Budapest és Hajdú-Bihar megye (kilenc fõ / 10 000 lakos), majd
Baranya megye (hét fõ / 10 000 lakos). Érdekes módon, lakosságszámához képest
viszonylag magas Bács-Kiskun megyében is a gyógyszerészek száma (nyolc fõ /
10 000 lakos), viszont Nógrád megye a gyógyszerészdolgozók ellátottságában is
hátrányos helyzetben van (négy fõ / 10 000 lakos).

Az egészségügyi szakdolgozók területi megoszlásában azonban nem tapasztalható
az egyenlõtlenségek olyan szórása és mintázata, mint az orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek vagy a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók esetében. A listavezetõ
Baranya megyében 123 egészségügyi szakdolgozó jutott 10 000 lakosra, de Zala,
Tolna, Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben is 100 fölött volt az arányszám.
Másik oldalról, 10 000 lakosra 86 egészségügyi szakdolgozó jutott Komárom-
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A fent bemutatott területi egyenlõtlenségi séma a klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók esetében is megfigyelhetõ. Budapestet követõen az orvosi egyetemeknek
otthont adó megyék vezetik a rangsort: Hajdú-Bihar megyében 1,6, Baranya megyében
1,2, Csongrád megyében 0,8 klinikai végzettségû egészségügyi dolgozó jutott 10 000
lakosra 2015-ben. A másik véglet ebben az esetben is Nógrád megye (0,26 fõ /
10 000 lakos).

Esztergom, Gyõr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, Nógrád megye
pedig 98 fõs rátájával az országos átlaghoz tartozik. (H1.1-5. térképek)
Az orvosok és szakdolgozók egymáshoz viszonyított arányában jellemzõ az orvosi
egyetemeknek otthont adó megyék - Budapest, valamint Baranya, Csongrád, HajdúBihar megyék – egy orvosra jutó szakdolgozó számának alacsony értéke: 1,9-2,87,
miközben országosan egy orvosra 3,2 szakdolgozó jut. (ENKK, 2016).
2015-ben az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ orvosok közül a legtöbben
háziorvostan és belgyógyászat szakvizsgával rendelkeztek. Ezt követi a csecsemõ- és
gyermekgyógyászat, a foglalkozás-orvostan, az aneszteziológia és intenzív terápia,
a sebészet, majd a szülészet-nõgyógyászat és a pszichiátria szakvizsgával rendelkezõk
száma.
A szakdolgozók körében a legnagyobb számban jelenlévõ szakképesítési csoport a
„Felnõtt ápolás és gondozás szakmacsoport”, melybe 66 szakképesítés tartozik. (ENKK,
2016)
Az egészségügyi dolgozók korcsoportos megoszlására kategóriánként más jellemzõk
érvényesek. Nagyjából 15 éves korcsoportos bontást tekintve az orvosoknál a legnagyobb
arányban az 50-64 évesek szerepelnek a nyilvántartásban (35,8 százalék), a többi
foglalkozási kategóriában a 35-49 évesek alkotják a legnagyobb arányú korcsoportot
(bár a fogorvosoknál csökkent az arányuk).

A fiatal felnõttek (18-34 évesek) korosztályának aránya legnagyobb arányban a
fogorvosoknál emelkedett, közel 9 százalékponttal 29,2 százalékra, így megközelítette
a gyógyszerészek ezen korcsoportjának 30,6 százalékos arányát (a gyógyszerészek
szerepelnek a legnagyobb arányban ebben a korcsoportban az összes kategória
tekintetében). Az orvosok esetében is növekedett a 18-34 évesek kategóriája, azonban
csökkent a 35-49 éves korosztályé, és valamivel kisebb mértékben az 50-64 éves
korosztályé, azon belül is az 50-59 éves korosztályé. Az orvosoknál és fogorvosoknál
a középkorúak (35-49 évesek) csökkenõ aránya, a szakdolgozóknál a fiatalok (18-34
évesek) arányának csökkenése valószínûsíthet hosszabb távon munkaerõ-problémákat.
(H1.2. ábra)
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Az orvosok körében a legkisebb a 49 év alatti korcsoportok aránya (49 százalék), és
a legnagyobb a 65 év felettieké, a szakdolgozók esetében ez fordítottan igaz:
legmagasabb a 49 év alattiak, és legalacsonyabb a 65 év felettiek aránya (68 és 32
százalék). A 49 év alattiak aránya 2011-2015 között a szakdolgozók kivételével
minden kategóriában emelkedett.

A kormegoszlás megyénkénti alakulását mutatják be a H1.3a-e. ábrák. Az orvosoknál
a 19-34 év közötti és a 35-49 év közötti korosztály aránya Hajdú-Bihar, Csongrád és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a legmagasabb, Nógrád megyében pedig a
legalacsonyabb. Nógrád megyében a legmagasabb a 65 év feletti orvosok aránya,
ami a közeljövõben már munkaerõ-gondokat vetíthet elõre. Jász-Nagykun-Szolnok,
valamint Tolna megye is az idõsebb orvosok magas arányával jellemezhetõ. Az 50
év feletti orvosok vannak túlsúlyban (arányuk 52,6 százalék) Budapesten is, ami az
országos átlaghoz (a 49 év alattiak aránya 63, az 50 év felettieké 47 százalék) képest
rosszabb kormegoszlás.
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H1.2. ábra: Egészségügyi dolgozók kategóriák szerinti kormegoszlása
(2011 és 2015, százalék)

H1.3a. ábra: Orvosok kormegoszlása megyénként (2015, százalék)
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H1.3b. ábra: Fogorvosok kormegoszlása megyénként (2015, százalék)
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A fogorvosok szintén Hajdú-Bihar megyében a legfiatalabbak, több mint 80 százalékuk
49 év alatti. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád és Gyõr-Moson-Sopron megyék
fogorvosai nagy arányban kerülnek ki a 49 év alatti korosztályból, míg Tolna, Nógrád
és Veszprém megyékben az 50 év feletti fogorvosok túlsúlya jellemzõ.
H1.3c. ábra: Gyógyszerészek kormegoszlása megyénként (2015, százalék)
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A gyógyszerészek megyéken belüli korcsoportos megoszlásában nincsenek a megyék
között jelentõs különbségek, arányaiban a legtöbb 49 év alatti Szabolcs-SzatmárBereg, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben található, a fiatalabb gyógyszerészek
legkisebb arányban pedig Nógrád, Zala és Tolna megyékben élnek.
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H1.3d. ábra: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók kormegoszlása megyénként
(2015, százalék)
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A 49 év alatti klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók aránya Baranya és JászNagykun-Szolnok megyékben a legmagasabb. Figyelemre méltó, hogy ismét Nógrád
megye munkaerõ-helyzetét ronthatja, hogy a 65 év feletti klinikai dolgozók aránya a
megyében 20 százalék.
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H1.3e. ábra: Egészségügyi szakdolgozók kormegoszlása megyénként (2015, százalék)

A mûködési nyilvántartásuk megújítását nem kérõ egészségügyi dolgozók csoportját
az inaktívvá vált korosztály, a pályaelhagyók, valamint a külföldre távozott szakemberek
alkotják. A külföldre távozók számának vizsgálatához támpontként szolgálhat az
ENKK (jogelõdje az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) által 2004
óta készített kimutatás az egészségügyi szakképesítés külföldön történõ elismeréséhez
kiállított hatósági bizonyítványok számáról. A kimutatásban egy személy egy év adatában
többször is szerepelhetett akkor, ha az adott év elsõ és második félévében is kiállításra
került számára a hatósági bizonyítvány. Hasonlóképpen a különbözõ években ismételten
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Az egészségügyi szakdolgozók kormegoszlása az egyes megyékben egymáshoz
közelebb álló, az átlagtól való eltérés kisebb, mint a többi kategóriában. Budapesten
azonban, ahol a legtöbb szakdolgozó él, az 50 év feletti szakdolgozók aránya Heves
megye után a legmagasabb, és még inkább igaz ez a 60 év fölöttiekre, ami azt jelenti,
hogy jelenleg Budapesten közel 2000 szakdolgozó dolgozik nyugdíjhoz nagyon közeli
vagy azt meghaladó korban.

bizonyítványt kérõk minden érintett évben megjelennek a statisztikában. A migrációs
szándék hosszú távon az adatsorból nem vizsgálható. Az ENKK 2015-rõl készített
HMR beszámolója (ENKK, 2016) az adatok célirányos vizsgálata (2010 után elsõ
alkalommal bizonyítványt kérõ magyar állampolgárokra történõ szûkítés, külön vizsgálva
azokat, akik 2015-ben vényt írtak fel) alapján megállapítja: „az elsõ alkalommal
hatósági bizonyítványt kérõ orvosok száma évente körülbelül 500 fõ, akik közül
nagyságrendileg 300-350 fõ hagyja el ténylegesen az országot”. Az adatok alapján
elmondható, hogy 2013-tól csökkent a hatósági bizonyítvány kiállítását kérvényezõ
orvosok száma.
Limitációk
A mûködési nyilvántartási ciklus fõszabály szerint öt évig tart, mely idõszak alatt kell
az egészségügyi dolgozónak összegyûjteni a megújításhoz a megfelelõ számú elméleti
és gyakorlati pontokat. Erre az ötéves ciklikusságra különösen az orvosok, a fogorvosok
és a gyógyszerészek éves adatainak vizsgálatakor kell figyelemmel lenni. Esetükben
ugyanis a mûködési nyilvántartás intézményének bevezetését követõen az érvényes
nyilvántartási ciklusok egyszerre, nagy számban, egy idõpontban kezdõdtek, és így
természetesen hasonlóan nagy számban, egy idõpontban is járnak le. Az érvényes
mûködési nyilvántartási ciklusoknak ilyen tömeges lejárati évei voltak a 2005-ös, a
2010-es és a 2015-ös évek. Ennek megfelelõen lényegesen többen kérték a nyilvántartásuk
érvényességének megújítását 2015-ben a korábbi évekhez képest, de természetesen
magasabb azoknak száma, akik nem kérték a megújítást (melynek jellemzõ okai az
inaktívvá válás, a pályaelhagyás, vagy a külföldre távozás lehetnek).
Nemzetközi összehasonlítás
Az egészségügyben dolgozók lakosságszámra vetített létszámadatait 2014-re
vonatkozóan tudjuk összehasonlítani. Az összehasonlítást a WHO HFA adatbázisa
alapján végeztük el.

*2013-as adat

(Forrás, WHO HFA Database)
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H1.2. táblázat: 10 000 lakosra jutó egészségügyi dolgozók száma nemzetközi
összehasonlításban (2014)

Magyarország a lakosságszámra jutó egészségügyi dolgozói létszámot illetõen az
orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kategóriákban az EU középmezõnyében,
vagy annál kevéssel lejjebb helyezkedik el. Az EU-átlagához viszonyítva az ápolóknál
tapasztalható a legnagyobb arányú lemaradás. Míg a többi kategóriában az EUátlag 90 százaléka fölötti a magyar adat, az ápolók esetében az EU-átlag 75
százalékával rendelkezünk. Az orvosok, ápolók magyar arányszámai is rosszabbak,
mint Ausztriáé vagy Csehországé, fogorvosból arányosan nálunk dolgozik több, mint
Ausztriában (ezt a fogászati turizmus is magyarázhatja), gyógyszerészbõl pedig
Ausztria és Csehország arányszámait is meghaladjuk.

Igazságosság
Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi dolgozók
lakosságszámhoz viszonyított területi megoszlása alapján általánosságban
megállapítható, hogy az egészségügyi szakemberek ellátottsága tekintetében az
orvostudományi egyetemeknek otthont adó megyék helyzete a legkedvezõbb. (Az
elemzés a tényleges szükségletek és a kapacitás viszonyát nem vizsgálta.) Az egészségügyi
szakdolgozókat nem tekintve a leghátrányosabb megyének Nógrád megye tekinthetõ.
Az egészségügyi szakdolgozók aránya Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom
és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a legkevesebb. Utóbbi két megye esetében
figyelemre méltó, hogy esetükben az orvosok aránya is alacsony az ország többi
megyéjéhez viszonyítva.

Megbeszélés

Annak megállapításához, hogy egy adott területen jelentkezik-e ténylegesen
szakemberhiány, azt a lakosságszámhoz viszonyított létszám mutatóján túl az érintett
területen lévõ egészségügyi ellátórendszer struktúrája is jelentõsen befolyásolja.

Felhasznált irodalom
– ENKK: BESZÁMOLÓ az egészségügyi ágazati humánerõforrás 2015. évi
helyzetérõl az egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoring rendszer
alapján, ENKK, 2016
– WHO European Health for All database (HFA-DB):
http://data.euro.who.int/hfadb/
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Az elemzésben az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi
szakemberek területi egyenlõtlenségeinek vizsgálata került a középpontba. A jelenlegi
módszertan alapján a megyék egymáshoz viszonyított aránya került bemutatásra.
Ennek alapján a lakosságszámra jutó orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai
végzettségû egészségügyi dolgozók tekintetében az orvosi egyetemeknek otthont adó
megyék fölénye látható (fogorvosok esetében még a határ menti Gyõr-Moson-Sopron
megye magas létszámadata rajzolódik ki). Az egészségügyi szakdolgozók területi
megoszlásában vannak ugyan egyenlõtlenségek, de kisebb méretûek, és nem teljesen
a többi kategória mintázatát követik.
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Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelõk teljes
munkaidõs foglalkoztatottjainak egy fõre jutó havi átlagos
bruttó keresete foglalkoztatási csoportonként, H2
Összefoglaló
Miként azt az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi dolgozók
létszámának elemzésekor jeleztük, az egészségügyi ágazati humánerõforrás-fejlesztés
céljait és prioritásait meghatározó Kormányprogram „3.8. Emberi erõforrás” pontja,
valamint a Semmelweis Tervben foglaltak alapján az egészségügyi ágazati
humánerõforrás-politika elsõdleges célja (a hazai egészségügyi szolgáltatások megfelelõ
színvonalon történõ elérése érdekében) a hazai egészségügyi ellátórendszerben dolgozók
megtartása, a külföldi munkavállalás visszaszorítása.
A fenti célok megvalósításának érdekében 2011-tõl elindult a Rezidens Támogatási
Program, 2012-2013-ban ágazati bérkiegészítésre, béremelésre került sor, 2013-tól
pedig a nyugdíjas korú egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítésben részesülnek.
Az ágazati bérpolitikai intézkedések hatására 2014-ben a kórházakban és
járóbetegellátó intézetekben foglalkoztatott dolgozók egy fõre jutó havi bruttó keresete
– 236 083 Ft - megközelítette ugyan a KSH által közölt 2014. évi nemzetgazdasági
átlagkeresetet (237 695 Ft), de a hazai szakorvosok, ill. egészségügyi szakdolgozók
vásárlóerõ-paritásos keresete felét sem éri el a migráció szempontjából célterületnek
számító németországi vagy angliai kereseteknek.
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H2.1a. ábra: Orvosok havi bruttó keresete, idõsor összesen és nemek szerinti
bontásban (2010-2014)
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H2.1b. ábra: Egészségügyi szakdolgozók havi bruttó keresete, idõsor összesen és
nemek szerinti bontásban (2010-2014)

MGJ: A nõi szakdolgozók létszámmal súlyozott keresete az átlagos szakdolgozói keresetre illeszkedik.

H2.1c. ábra: Egyéb egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete, idõsor összesen és
nemek szerinti bontásban (2010-2014)
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H2.1. táblázat: Egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete régiók szerinti bontásban
(2014, Ft)
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H2. 2. táblázat: Orvosok havi bruttó keresete megyénként összesen, illetve nemek
szerinti bontásban (2014)
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H2. 1 térkép: Orvosok havi bruttó keresete megyénként összesen (2014)
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H2. 3. táblázat: Szakdolgozók havi bruttó keresete megyénként összesen, illetve nemek
szerinti bontásban (2014)
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H2.2. térkép: Szakdolgozók havi bruttó keresete megyénként összesen (2014)
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H2.4. táblázat: Egyéb egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete megyénként
összesen, illetve nemek szerinti bontásban (2014)
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H2.3. térkép: Egyéb egészségügyi dolgozók havi bruttó keresete megyénként összesen,
illetve nem szerinti bontásban (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az egészségügyi dolgozók (kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk foglalkoztatottjai)
korábbi béremelésének fedezetére a 2014. évben 53 490 millió Ft került elkülönítésre,
melybõl 16 000 orvos, 76 500 egészségügyi szakdolgozó, 1 250 felsõfokú végzettségû
és 500 gyógyszerész bértöbblete került kifizetésre. Az orvosok és egészségügyi
szakdolgozók bértöbbletét önálló bértáblák rögzítik, a felsõfokú végzettségû egészségügyi
dolgozók és a gyógyszerészek esetében pedig a KJT bértáblára épülõ fix összegû
bérkiegészítésre került sor.
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók
vonatkozásában történõ érvényesítésérõl és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.
26.) Korm. Rendelet értelmében a nyugdíjas korú egészségügyi dolgozók 2013-tól
ún. pénzellátást helyettesítõ jövedelem kiegészítésben részesülhetnek. A nyugdíjasok
pénzellátást helyettesítõ jövedelem-kiegészítésére a 2014. évben 7 876,1 millió forint
állt rendelkezésre az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében.
Az ágazati béremelés, valamint a nyugdíjasok pénzellátást helyettesítõ jövedelem
kiegészítésének köszönhetõen a kórházakban és a járóbeteg-ellátó intézetekben
foglalkoztatott dolgozók egy fõre jutó havi bruttó átlagos keresete 2010-hez képest
28 százalékkal, 184 486 Ft-ról 236 083 Ft-ra emelkedett 2014-re. A nettó keresetek
2010-hez képest 31 százalékkal, 125 344 Ft-ról 163 606 Ft-ra emelkedtek 2014-re.
A kereset tartalmazza a „mozgó bérnek” tekinthetõ ügyeleti, készenléti és túlmunkadíjakat
is, ezek változása azonban 2015. július 1-ig független az ágazati béremeléstõl. A
kereset nem tartalmazza a rezidensek 2011-tõl igényelhetõ ösztöndíjait (Markusovszky
Lajos, Than Károly, Méhes Károly, Gábor Aurél Ösztöndíj), melynek mértéke –
ösztöndíjtípustól függõen – nettó 100 – 200 ezer Ft/fõ/hó összegû. A különbözõ
típusú rezidens ösztöndíjakban 2014. év végéig mintegy 1 700 fõ részesült. (A Rezidens
Támogatási Programról további információk az Egészségpolitika 2013-2015 fejezetben
találhatók.)
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Az ágazati bérpolitikai intézkedések hatására 2014-re a kórházak és járóbetegellátó intézetek foglalkoztatottjainak egy fõre jutó havi bruttó keresete megközelítette
a KSH által közölt 2014. évi nemzetgazdasági átlagos keresetet (237 695 Ft).
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H2.2. ábra A kórházak és járóbeteg-ellátó intézetek dolgozóinak bruttó keresete a
nemzetgazdasági keresetek összehasonlításában (2010-2014)

*Forrás: KSH STADAT, 2.1.35. Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban
(2000–), valamint 2.1.44. Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban
(2008–)* Frissítve: 2016.04.11.

A keresetek mindhárom munkaköri csoportban emelkedtek az évtized elejéhez képest,
legjelentõsebb mértékben az orvosok körében:
Az orvosok egy fõre jutó havi bruttó keresete 2010-ben 340 294 Ft volt (nettó 205 828
Ft), mely 2014-re 476 823 Ft-ra (nettó 323 182 Ft) emelkedett, a bruttó keresetek
növekedése 40 százalékos, a nettó keresetek emelkedése 57 százalékos mértékû;

Az egyéb egészségügyi dolgozók egy fõre jutó havi bruttó keresete 2010-ben 144
916 Ft volt (nettó 102 425 Ft), mely 2014-re 176 369 Ft-ra (nettó 121 856 Ft) emelkedett,
a bruttó keresetek növekedése 22 százalékos, a nettó keresetek emelkedése 19 százalékos
mértékû;
A H2.3a-c ábrákon korcsoportos bontásban látható, hogy a nyugdíjas korú orvosok
továbbfoglalkoztatási szándékának eredményeként legnagyobb mértékben a legalább
40 év szakmai tapasztalattal rendelkezõ orvosok keresete emelkedett, ugyanakkor –
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Az egészségügyi szakdolgozók egy fõre jutó havi bruttó keresete 2010-ben 169 209
Ft volt (nettó 119 227 Ft), mely 2014-re 210 210 Ft-ra (nettó 147 652 Ft) emelkedett,
a bruttó és nettó keresetek növekedése egyaránt 24 százalékos mértékû;

legalábbis az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezõ egészségügyi szakdolgozók
és egyéb egészségügyi dolgozók esetében – a keresetek kevésbé differenciáltak a
pályán eltöltött idõ tekintetében. Mindez annak köszönhetõ, hogy az alacsonyabb
iskolai végzettséggel rendelkezõ pályakezdõk, valamint idõsebb kollégáik (kb. 10-20
éves szakmai tapasztalatig) egyaránt minimálbérre, ill. garantált bérminimumra
kiegészített alapilletményre jogosultak. A fizetési fokozatok minimálbérben történõ
összeolvadása az elõmeneteli szabályok hatálya alá nem tartozó dolgozók esetében
még kifejezettebb, pl. KJT bértábla „A” besorolási osztályába tartozó munkavállalók
pályán eltöltött idõtõl, szakmai tapasztalattól függetlenül bérminimumra kiegészített
alapilletményre jogosultak. Az összegzésben bemutatásra kerülõ keresetek az
alapilletményen kívül tartalmazzák az illetménykiegészítéseket, illetménypótlékokat,
a mozgó bérelemeket stb.
H2.3a. ábra: Teljes munkaidõben foglalkoztatott orvosok egy fõre jutó havi átlagos
bruttó keresete (2010 és 2014)
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H2.3b. ábra: Teljes munkaidõben foglalkoztatott szakdolgozók egy fõre jutó havi
átlagos bruttó keresete (2010 és 2014)
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H2.3c. ábra: Teljes munkaidõben foglalkoztatott egyéb egészségügyi dolgozók egy fõre
jutó havi átlagos bruttó keresete (2010 és 2014)

Mindhárom munkaköri csoportban a férfiak keresete meghaladja a nõk keresetét:
2014-ben az orvosok körében 20,14 százalékkal, az egészségügyi szakdolgozók
esetében 5,80 százalékkal, az egyéb egészségügyi dolgozók körében 9,18 százalékkal
kerestek többet a férfiak, mint a nõk. Az ágazati béremeléssel a nemek közötti
keresetkülönbségek forintban kifejezett értéke az orvosok körében jelentõs mértékben
emelkedett: a két nem közti keresetkülönbség 2010-ben 54 794 Ft volt, 2014-ben
87 540 Ft.
Regionális bontásban látható (H2.1. táblázat), hogy a kórházakban és járóbetegellátó
intézetekben foglalkoztatott dolgozók keresete Közép-Magyarország régióban a
legkedvezõbb, 2010-ben 9 százalékkal (17 256 Ft-tal), 2014-ben 7 százalékkal (15
928 Ft-tal) haladta meg az egy fõre jutó bruttó kereset az országos átlagot. Regionális
bontást tekintve az Észak-Magyarország régióbeli kórházak és járóbetegellátó intézetek
vannak a legkedvezõtlenebb helyzetben: 2010-ben 11 százalékkal (20 795 Ft-tal),
2014-ben nyolc százalékkal (17 808 Ft-tal) volt alacsonyabb az egészségügyi dolgozók
keresete, mint az országos átlag. Észak-Magyarországhoz hasonlóan igen kedvezõtlen
a Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókbeli kórházakban és járóbetegellátó
intézetekben foglalkoztatottak keresete.

A visegrádi országok közül Csehország közölt az OECD felé nemzetközi összehasonlításra
alkalmas szakorvosi kereseteket: Csehországban a szakorvosok egy fõre jutó vásárlóerõparitásos (PPP) éves keresete 2013-ban 49 354 US dollár volt, míg hazánkban 46 015
US dollár. Összehasonlítás végett: az OECD adatai szerint 2013-ban a migráció
szempontjából célországnak tekinthetõ Németországban 160 622 US dollár, az Egyesült
Királyságban 112 053 US dollár volt a szakorvosok egy fõre jutó vásárlóerõ-paritásos
(PPP) éves keresete.
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Nemzetközi összehasonlítás

A bérpolitikai intézkedések ellenére a hazai kórházi ápolók keresete 2013-ban sem
haladta meg a visegrádi országok hasonló munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
szakemberek vásárlóerõ-paritásos (PPP) keresetét. Az OECD adatai szerint a kórházi
szakdolgozók egy fõre jutó vásárlóerõ-paritásos (PPP) éves keresete mind Szlovákiában
(21 401 US dollár), mind Csehországban (23 872 US dollár) magasabb volt, mint
hazánkban (20 223 US dollár), de Lengyelország 2012-re közölt keresete (23 886
US dollár) is meghaladja a 2013-as hazai szintet. Összehasonlítás végett: 2013-ban
a migráció szempontjából célterületnek számító országok közül az Egyesült Királyságban
48 649 US dollár volt a kórházi szakdolgozók egy fõre jutó vásárlóerõ-paritásos
(PPP) éves keresete. A kórházi ápolókra vonatkozóan Németország nem közölt 2013as adatokat.
Limitációk
A közölt adatok nem tartalmazzák az alapellátási intézmények, az OMSZ és OVSZ,
a közremûködõi szerzõdéssel foglalkoztatott dolgozók, valamint azon vállalkozások
adatait, melyek nem nyújtanak járó- vagy fekvõbeteg ellátást. A kereset kizárólag a
bérszámfejtett illetményeket tartalmazza, béren kívüli juttatások nélkül.

Igazságosság
Miként a fentiekben rámutattunk, az adózási szabályok változásainak, fõként az
egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésének köszönhetõen, 2010-2014 között
a magasabb keresetû orvosok nettó keresete nagyobb arányban emelkedett, mint
bruttó keresetük (esetükben a bruttó kereset növekedése 40 százalékos, a nettó kereseté
57,5 százalékos volt). Az alacsonyabb keresetû egészségügyi szakdolgozók, vagy
az egyéb egészségügyi dolgozók esetében a nettó keresetek kisebb arányban emelkedtek,
mint a bruttó keresetek.
Generációk közötti bérfeszültséget jelentett az alacsonyabb iskolai végzettségûek esetében
a keresetek pályán eltöltött idõ szerinti differenciálásának hiányossága, a pályakezdõk
és az idõsebbek egyaránt minimálbérre, illetve garantált bérminimumra kiegészített
alapilletményre voltak jogosultak. Ez a probléma 2016-ban rendezésre került.

Az egészségügyben foglalkoztatottak keresetei jelentõs mértékben emelkedtek 20102014 között, mégis különösen hátrányos helyzetben vannak azok az alacsonyabb
iskolai végzettségû munkavállalók, akik keresete nem differenciált a pályán eltöltött
idõ tekintetében. Bizakodásra ad okot, hogy az egészségügyi szakdolgozók új bértábla
tervezetében a fenti anomáliák kiküszöbölésre kerülhetnek, ugyanakkor fel kell hívni
a figyelmet arra, hogy továbbra is jelentõs létszámmal vannak jelen az egészségügyben
olyan dolgozók, akiknek KJT bértábla alapján számfejtett alapilletménye a pályán
eltöltött idõ tekintetében nem differenciált.
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Megbeszélés
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Betöltetlen védõnõi körzetek aránya, területi megoszlása, H3
Összefoglaló
A betöltetlen összes (területi és „fõállású” iskolai) védõnõi állások aránya 2014-2015
között 7,2 százalékról 7,9 százalékra emelkedett. 2015-ben a betöltetlen területi
védõnõi állások aránya regionális szinten Észak-Magyarországon (15,2 százalék),
megyei szinten Nógrád megyében (23,7 százalék), járási szinten pedig a Berettyóújfalui
járásban (46,2 százalék) volt a legmagasabb. A betöltetlen „fõállású” iskolai védõnõi
állások aránya regionális szinten Dél-Dunántúl régióban (8,2 százalék), megyei szinten
Komárom-Esztergom megyében (17,2 százalék), járási szinten pedig Lenti és Siklósi
járásokban (100százalék) volt a legmagasabb.
Betöltetlen állások esetén az ellátandó célcsoport hozzáférése a védõnõi ellátáshoz
csökken, mivel az ilyen körzeteket egy másik körzet védõnõje helyettesítéssel látja el.
Így a szükségletnek megfelelõ védõnõi ellátás igénybevétele, illetve biztosítása a
szükségesnél kevesebb idõtartamban teljesül. A korai észlelés és jelzés egészségi,
szociális és gyermekvédelmi szempontból egyaránt késhet vagy elmaradhat, ami az
ellátandó felnõtt és gyermek esetében súlyos következménnyel járhat (egészségi állapot
romlása, fejlõdésbeli elmaradás, veszélyeztetés, beiskolázhatósági esélyek csökkenése).
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H3.1. ábra: Betöltetlen védõnõi állások aránya (2013-2015, százalék)
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H3.1. táblázat: Betöltetlen védõnõi állások aránya régió szerinti bontásban (2015)

H3.1. térkép: Területi védõnõi állások aránya megyei bontásban
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H3.2. térkép: „Fõállású” iskolai védõnõi állások aránya megyei bontásban
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H3.3. térkép: Összes védõnõi állás aránya megyei bontásban

Elemzés
Általános áttekintés

A 7901-es szakmakóddal rendelkezõ területi védõnõk (a továbbiakban: területi védõnõk)
a nõk, a várandós anyák, az otthon gondozott gyermekek (0-18 évesek) és családjuk,
valamint az óvodások ellátását végzik. A területi védõnõk 51,7 százaléka az iskolások
ellátásában is részt vesz. A 7902-es szakmakóddal rendelkezõ iskolai védõnõk a
beiskolázott 7-18 éves tanulók megelõzõ egészségügyi ellátásában vesznek részt. A
duplikáció elkerülése érdekében ebbe a csoportba csak a „fõállású” iskolai védõnõket
soroljuk (a továbbiakban: fõállású iskolai védõnõk). A védõnõ ellátási területe a védõnõi
körzet. A területi védõnõi és az iskola-egészségügyi ellátásról a települési önkormányzat
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik. A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet a területi védõnõi ellátást, a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi
ellátást szabályozza.
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A betöltetlen védõnõi körzetekkel kapcsolatos indikátor esetében a területi védõnõi
állásokat és a „fõállású” iskolai védõnõi állásokat vettük alapul, mert a védõnõi rendszer
96 százalékát õk alkotják, és mindkét szakterület tevékenysége meghatározó a jövõ
generáció egészségi állapotának alakulásában, továbbá a körzetükhöz tartozó lakosság
egészség-magatartásának befolyásolásában.

Betöltetlen védõnõi szolgálatoknak nevezzük azokat a szervezett körzeteket, amelyek
mûködési engedéllyel rendelkeznek, de a személyi feltétel hiányzik. A körzetben nincs
kinevezett vagy megbízott védõnõ, és a mûködési engedélyben meghatározott
munkaidõben a körzet ellátása teljes mértékben nem biztosított. Betöltetlen állás esetén
a körzetet jellemzõen egy másik körzet védõnõje helyettesítéssel látja el. Így a
szükségletnek megfelelõ védõnõi ellátás igénybevétele, illetve biztosítása a szükségesnél
kevesebb idõtartamban valósul meg.
A H3.1. ábrán a betöltetlen védõnõi állások aránya látható szakma szerinti bontásban
2013-2015 között. Az összes betöltetlen védõnõi állás aránya 2013-ban 7,3 százalék,
2014-ben 7,2 százalék, 2015-ben pedig 7,9 százalék volt. A betöltetlen területi védõnõi
állások aránya 2013-ban 8,1 százalék, 2014-ben 8,0 százalék, 2015-ben pedig 8,7
százalék volt. A betöltetlen „fõállású” iskolai védõnõi állások aránya 2013-ban 4,6
százalék, 2014-ben 4,2 százalék, 2015-ben pedig 5,0 százalék volt. Mindhárom
csoportosítás szerint 2013-2014 között csökkent, míg 2014-2015 között emelkedett a
betöltetlen védõnõi állások aránya.
A H3.2. ábrán látható, hogy a betöltetlen védõnõi állások aránya Észak-Magyarország
régióban volt a legmagasabb az összes (13,3 százalék) és a területi védõnõi
kategóriában (15,2 százalék), míg a „fõállású” iskolai védõnõi állások vonatkozásában
Dél-Dunántúl régióban (8,2 százalék) volt a legmagasabb ez az arány.
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H3.2. ábra: A betöltetlen védõnõi szolgálatok aránya regionális bontásban
(2015, százalék)
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Megyei bontásban 2015-ben (H3.3. ábra, H3.1-3 térképek) az összes betöltetlen
védõnõi állás aránya Nógrád (20,4 százalék), Heves (16,5 százalék) és Jász-NagykunSzolnok megyékben (16,1 százalék) volt a legmagasabb. A betöltetlen területi védõnõi
állások aránya Nógrád (23,7 százalék), Jász-Nagykun-Szolnok (19,5 százalék) és
Heves megyékben (19,3 százalék) volt a legmagasabb. A betöltetlen „fõállású” iskolai
védõnõi állások aránya Komárom-Esztergom (17,2 százalék), Pest (14,6 százalék) és
Baranya megyékben (13,2 százalék) volt a legmagasabb.
H3.3. ábra: A betöltetlen védõnõi szolgálatok aránya megyei bontásban (2015,
százalék)

Az anya- és gyermek-egészségügyi megelõzõ alapellátásban és védelemben
közremûködõ területi védõnõi gondozás egyik fontos kapcsolódó mutatója a
csecsemõhalandóság aránya. A csecsemõk, különösen a fokozott gondozást igénylõk
ellátása kiemelt prioritású helyettesítés esetén is. Érdemes megjegyezni, hogy 2015ben tíz megyében volt magasabb a csecsemõhalandóság aránya az országos arányhoz
viszonyítva. Ezek közül öt megyében (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunSzolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád) a betöltetlen területi védõnõi állások aránya
is magasabb volt, mint az országos arány. A két mutató megyei eloszlásai között
gyenge, -0,1 értékû Pearson-féle korreláció mutatható ki.
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Kiegészítõ szempontok

A másik fontos kapcsolódó mutató a gyermekek átoltottságának alakulása. Az életkorhoz
kötött, kötelezõ védõoltások szervezése a területi és a „fõállású” iskolai védõnõi ellátásnak
egyaránt feladata, ami helyettesítés esetén is kiemelt prioritású. Ez az életkorhoz
kötött, kötelezõ védõoltások teljesítési arányában is látszik, ami 2013-ban 99,1-99,9
százalék, 2014-ben 99,3-99,9 százalék és 2015-ben 99,3-99,9 százalék között teljesült.
Befolyásoló tényezõk
A betöltetlen állások alakulását számos tényezõ befolyásolhatja. A körzet településének
társadalmi-gazdasági helyzete, a humán erõforrás hiánya, a településszerkezet, az
önkormányzatok hozzáállása, a védõnõ letelepedését támogató lehetõségek (pl.
szolgálati lakás, bér, juttatások), a munkakörülmények, a közlekedési lehetõségek, a
körzet mérete, jellege, az ellátandó települések száma, az ellátandó gondozottak,
fokozott gondozást igénylõk száma stb.
Limitációk
A betöltetlen állások számát a szervezett és a betöltött állások különbségébõl számítjuk.
Ugyanakkor a betöltött állás értelmezése is problémát vet fel abban az esetben, ha
ugyan betöltött az állás, de a megengedettnél (személyi minimumfeltételnél) jóval
magasabb létszámot vagy több települést (3-8 vagy még többet) kénytelen ellátni a
védõnõ, így a munkaidõ jelentõs részét közlekedésre fordítja, és nem szakmai munkára.
Ilyen esetekben a megfelelõ ellátás biztosítására a betöltetlen védõnõi álláshoz hasonlóan
a szükségesnél kevesebb idõ áll rendelkezésre.

A betöltetlen védõnõi állások aránya regionálisan, megyénként és járásonként is jelentõs
eltéréseket mutat. A betöltetlen állások esetén az ellátandó célcsoport hozzáférése a
védõnõi ellátáshoz csökken, mivel az ilyen körzeteket egy másik körzet védõnõje
jellemzõen helyettesítéssel látja el. Így a megfelelõ védõnõi ellátás igénybevételére,
illetve biztosítására a szükségesnél kevesebb idõ jut. A korai észlelés és jelzés egészségi,
szociális és gyermekvédelmi szempontból egyaránt késhet vagy elmaradhat, ami az
ellátandó felnõttek és gyermekek esetében súlyos következménnyel járhat (egészségi
állapot romlása, fejlõdésbeli elmaradás, beiskolázhatósági esélyek csökkenése,
veszélyeztetés).
A H3. 4. ábrán az összes betöltetlen védõnõi állás arányának alakulása látható a
hátrányos és nem hátrányos helyzetû járások vonatkozásában (2013-2015).
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Igazságosság

H3.4. ábra: Az összes betöltetlen védõnõi szolgálat aránya a hátrányos és nem
hátrányos helyzetû járásokban (2013-2015, százalék)

2015-ben a hátrányos helyzetû járásokban az összes betöltetlen védõnõi állás aránya
több mint 80 százalékkal volt magasabb, mint a nem hátrányos helyzetû járásokban.
A legmagasabb a Cigándi (45,5 százalék), a Berettyóújfalui (42,9 százalék), valamint
az Encsi járásban (23,5 százalék) volt. A nem hátrányos helyzetû járások vonatkozásában
a legmagasabb a Szobi, a Bélapátfalvai járásokban (42,9-42,9 százalék) és a
Sárospataki járásban (41,2 százalék) volt.

Struktúra, elérés

A H3.5. ábrán a betöltetlen (7901-es szakmakódú) területi védõnõi állások arányának
alakulása látható a járások vonatkozásában (2013-2015).
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H3.5. ábra: A betöltetlen területi védõnõi szolgálatok aránya a hátrányos és nem
hátrányos helyzetû járásokban (2013-2015, százalék)

2015-ben a hátrányos helyzetû járásokban egy „fõállású” iskolai védõnõi állás volt
betöltetlen a Mezõkovácsházai járásban (33,3 százalék). A nem hátrányos helyzetû
járások tekintetében a Lenti járásban 1 állás, a Siklósi járásban 2 állás volt betöltetlen
(100százalék).

Megbeszélés
A védõnõi rendszer (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi szolgálat, vezetõ védõnõ)
szerepe kiemelten fontos a magzatok és a gyermekek egészséges fejlõdésének
támogatásában, a családok gondozásában, óvodások, iskolások megelõzõ ellátásában,
az egészségtudatosság növelésében, az egészséget károsító szokások befolyásolásában,
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2015-ben a hátrányos helyzetû járásokban a betöltetlen területi védõnõi állások aránya
a legkedvezõtlenebb a Berettyóújfalui (46,2 százalék), a Cigándi (45,5 százalék) és
a Sellyei járásban (27,3 százalék) volt. A nem hátrányos helyzetû járások tekintetében
a legkedvezõtlenebb a Sárospataki (46,7 százalék), a Bélapátfalvai (42,9 százalék)
és a Kisbéri járásban (36,4 százalék) volt.

így a lakóhelyhez közeli népegészségügyi feladatok megvalósításában. Az egészségügyi
alapellátásban mûködnek, egészségi és környezeti szempontból a korai észlelõ- és
jelzõrendszerhez tartoznak.
Az összes betöltetlen védõnõi szolgálat aránya országosan magasabb a hátrányos
helyzetû járásokban, azonban járási szinten elemezve az adatokat jelentõs eltérések
tapasztalhatók függetlenül attól, hogy a körzet települése hátrányos vagy nem hátrányos
helyzetû járásban van-e. 2014-hez képest emelkedett a betöltetlen védõnõi állások
aránya az összes, valamint a területi és a „fõállású” iskolai védõnõi szakmakódok
vonatkozásában egyaránt. A betöltetlen állások arányának növekedésével egyre kevésbé
biztosítható a megfelelõ védõnõi ellátás. A védõnõi jelenlét, támogatás, családlátogatás,
csoportos foglalkozás biztosítása csökken, így a korai észlelés, jelzés is késhet vagy
elmaradhat, amelynek súlyos, egészségi állapotra ható következményei lehetnek.

Struktúra, elérés

A betöltetlen védõnõi szolgálatra eddig nem volt külön adatgyûjtés. Az egyes,
személyazonosításra alkalmatlan, ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó, részletes szabályokról szóló
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet keretében az adatszolgáltatás a szervezett
védõnõi állásokra és a betöltött védõnõi állásokra vonatkozik.
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Egészségügyi dolgozók életkor szerinti megoszlása
nyilvántartási típusok szerint, H4
Összefoglaló
Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók és egészségügyi szakdolgozók közül az
orvosok átlagéletkora a legmagasabb (49,31 év), több mint öt évvel haladja meg a
legalacsonyabb mutatószámmal rendelkezõ szakdolgozók átlagéletkorát. Megyék
szerint vizsgálva az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai végzettségû
egészségügyi dolgozók esetében Nógrád megye szakembereinek magas átlagéletkora
emelhetõ ki, míg Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megye
szakembereinek átlagéletkora a legalacsonyabb. A különbségek a legalacsonyabb
és a legmagasabb átlagéletkorú megyék között 10-12 évig is terjedhetnek. A szakdolgozók
átlagéletkora esetében nincsenek a megyék között markáns különbségek. (H4.1-15
térképek) A fejezetben bemutatásra kerülõ „korfák” megvilágítják a korstruktúrák
sajátosságait, az egyes korcsoportok utánpótlásában megfigyelhetõ hiányosságokat.

Struktúra, elérés

H4.1a. táblázat: Egészségügyi dolgozók átlagéletkora nyilvántartási típusok szerint,
nemek szerint (2015)
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H4.1. térkép: Férfi orvosok átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.2. térkép: Nõi orvosok átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.3. térkép: Orvosok átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.4.térkép: Férfi fogorvosok átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.5.térkép: Nõi fogorvosok átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.6.térkép: Fogorvosok átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.7.térkép: Férfi gyógyszerészek átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.8.térkép: Nõi gyógyszerészek átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.9.térkép: Gyógyszerészek átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.10.térkép: Klinikai végzettségû férfi egészségügyi dolgozók átlagéletkora
megyénként (2015)
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H4.11.térkép: Klinikai végzettségû nõi egészségügyi dolgozók átlagéletkora
megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.12.térkép: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók átlagéletkora megyénként
(2015)
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H4.13. térkép: Férfi egészségügyi szakdolgozók átlagéletkora megyénként (2015)

Struktúra, elérés

H4.14. térkép: Nõi egészségügyi szakdolgozók átlagéletkora megyénként (2015)
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H4.15. térkép: Egészségügyi szakdolgozók átlagéletkora megyénként (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

Ki kell emelni ugyanakkor, hogy az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ
orvosok körében a harmadik legnagyobb gyakoriságú korcsoportot 2015-ben a 2529 év közöttiek képezték (12 százalék), így bizakodásra ad okot, hogy az elöregedés
jeleit mutató korfában a fiatalabb korosztály viszonylag széles alappal van jelen. A
következõ évek kérdése, hogy a fiatalabbak hány százaléka marad a magyar
ellátórendszerben, ill., hogy a külföldre távozott szakorvosok hány százaléka kerül
vissza a magyar ellátórendszerbe.
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Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ orvosok vezetõ gyakoriságú
korcsoportját az 55-59 év közöttiek alkotják: 2015-ben ebbe a korcsoportba tartozott
a teljes létszám 13 százaléka. Továbbra is meghatározó az 50-54 év (11 százalék)
és 60-64 év (12 százalék) közöttiek száma is, viszont az 50 év alatti korcsoportok a
korfa-diagramot lefelé karcsúsítják, ami az orvosi humánerõforrás tekintetében az 50
év fölöttiek utánpótláshiányára hívja fel a figyelmet.

H4.1a. ábra: Orvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1a. táblázat: Orvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2a. táblázat: Orvosok létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

Az orvosok átlagéletkora 2015-ben 49,31 év, legmagasabb Nógrád, legalacsonyabb
pedig Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyékben. A legmagasabb
és legalacsonyabb értékek között a különbség 9,2 év a két nemet együttesen vizsgálva,
a férfiaknál több mint 10 év.

Struktúra, elérés

A fogorvosok korfája ránézésre is sokkal szabályosabb, mint az orvosoké, igaz a 3034, 35-39 és 40-44 év közöttiek relatív gyakorisága ez esetben is lekarcsúsítja a korfa
alsó harmadának közepét, de bizakodásra ad okot, hogy a fiatalok korcsoportja
stabil alapot ad az utánpótlásnak.
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H4.1b. ábra: Fogorvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1b. táblázat: Fogorvosok létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2b. táblázat: Fogorvosok létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

A fogorvosok átlagéletkora 2015-ben 45,43 év, legmagasabb Tolna, Nógrád és
Veszprém megyékben, legalacsonyabb Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Csongrád megyékben. A legmagasabb és legalacsonyabb értékek között több mint
13 év a különbség.

Struktúra, elérés

Gyógyszerészek: Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ gyógyszerészek
között a nõk dominálnak, a korfa nõi oldala szabályos, magas a fiatal korosztályok
aránya.
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H4.1c. ábra: Gyógyszerészek létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1c. táblázat: Gyógyszerészek létszáma korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2c. táblázat: Gyógyszerészek létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ klinikai végzettségû egészségügyi
dolgozók korfája azért nem áll széles alapú fiatal korcsoportokon, mert ebbe a
nyilvántartási típusba nem az alapvégzettség megszerzésekor, hanem a – tipikusan
nem egészségügyi – alapképesítés megszerzését követõen, az egészségügyi tevékenység
végzésére jogosító szakképesítés megszerzésekor regisztrálják a dolgozót. A klinikai
végzettségû egészségügyi dolgozók vezetõ gyakoriságú korcsoportját a 35-39 év
közöttiek teszik ki, 2015-ben a teljes létszám 19 százaléka ebbe a korcsoportba
tartozott. Férfi oldalon a korfa szabályos lefutásúnak mondható, nõi oldalon viszont
kiesõ létszámokkal szabdalt, ami adódhat az egészségügyi tevékenység végzésére
jogosító szakképesítés megszerzésének – családalapítást követõ – kitolódásából is.
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A gyógyszerészek átlagéletkora 45,52 év, legmagasabb Zala, Nógrád és Somogy
megyékben, legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Csongrád
megyékben. A két szélsõérték közötti különbség a szakmában domináns nõknél közel
nyolc év.

H4.1d. ábra: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszáma korcsoportos
bontásban (2015. december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1d. táblázat: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszáma korcsoportos
bontásban (2015. december 31-i állapot szerint, fõ)

644

H4.2d. táblázat: Klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók létszámaránya
korcsoportos bontásban (2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

A klinikai végzettségû egészségügyi dolgozók átlagéletkora 47,19 év, legmagasabb
Nógrád megyében, legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A nõk körében,
akik a kategória zömét teszik ki, a különbség több mint 11 év.

Struktúra, elérés

Az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ szakdolgozók gerincét a negyvenes
éveikben járók teszik ki, innen mindkét nem esetében szabályos a korfa lefutása az
idõsebb generációk felé. Hasonlóan a klinikai végzettségû egészségügyi dolgozókhoz,
az egészségügyi szakdolgozók sem feltétlenül a korfa legalsó korcsoportjában lépnek
be a rendszerbe, így a korfa ez esetben sem kizárólag az alsó korcsoportból építkezik.
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H4.1e. ábra: Egészségügyi szakdolgozók létszáma korcsoportos bontásban (2015.
december 31-i állapot szerint)

Struktúra, elérés

H4.1e. táblázat: Egészségügyi szakdolgozók létszáma korcsoportos bontásban (2015.
december 31-i állapot szerint, fõ)
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H4.2e. táblázat: Egészségügyi szakdolgozók létszámaránya korcsoportos bontásban
(2015. december 31-i állapot szerint, százalék)

A szakdolgozók átlagéletkora országosan 44,8 év, a megyék között a szakdolgozók
átlagéletkorában nincsenek lényeges különbségek.

Miként az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi dolgozók
létszámát bemutató fejezetben kiemeltük, a mûködési nyilvántartási ciklus fõszabály
szerint öt évig tart, mely idõszak alatt kell az egészségügyi dolgozónak összegyûjteni
a megújításhoz a megfelelõ számú elméleti és gyakorlati pontokat. Erre az ötéves
ciklikusságra különösen az orvosok, a fogorvosok és a gyógyszerészek éves adatainak
vizsgálatakor kell figyelemmel lenni, esetükben ugyanis a mûködési nyilvántartás
intézményének bevezetését követõen az érvényes nyilvántartási ciklusok egyszerre,
nagy számban, egy idõpontban kezdõdtek, és így természetesen hasonlóan nagy
számban, egy idõpontban is járnak le. Az érvényes mûködési nyilvántartási ciklusoknak
ilyen tömeges lejárati évei voltak a 2005-ös, a 2010-es és a 2015-ös évek. Ennek
megfelelõen lényegesen többen kérték a nyilvántartásuk érvényességének megújítását
2015-ben a korábbi évekhez képest, de természetesen magasabb azoknak száma,
akik nem kérték a megújítást (melynek jellemzõ okai az inaktívvá válás, a pályaelhagyás,
vagy a külföldre távozás lehetnek).
A korcsoportos bontás létszámadatai a HMR rendszer továbbfejlesztett változata
alapján kerülnek bemutatásra.
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Limitációk

Igazságosság
Az orvosok esetében 50 éves kor alatt, a fogorvosok esetében 40 éves kor alatt a
korfák lefelé karcsúsodnak. Mindez az idõsebb korosztályokhoz tartozók
utánpótláshiányára hívja fel a figyelmet. Tekintettel arra, hogy orvosi ellátást akár
másokat pótolva is el kell látni, a külföldre távozottak munkáját is az itthon maradottak
látják el. Hasonló szempontból igazságossági kérdéseket vet az egészségügyi
szakdolgozók túlterheltsége is.

Megbeszélés

Struktúra, elérés

Az egészségügyi végzettséggel rendelkezõk életkor szerinti megoszlásának elemzésekor
rámutatunk arra, hogy az egészségügyi nyilvántartási típusok szerint nagyban
különböznek az egyes korfa struktúrák: orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek esetében
a „korfa” alapját adó fiatalabb generációk lépnek elõbbre évrõl-évre, míg a klinikai
végzettséggel rendelkezõ egészségügyi dolgozók és szakdolgozók esetében a „korfák”
oldalról nyitottak, vagyis a rendszerbe idõsebb korban könnyebb belépni, mint az
orvosok, fogorvosok vagy gyógyszerészek esetében. Fentiek miatt mûködési nyilvántartási
típusok szerint tipikusnak mondható „korfa” struktúrák felállítása indokolt, az
összehasonlításokban pedig a tipikus korfastruktúrához viszonyítva érdemes pl. a
területi vagy szakképesítések szerinti különbségek bemutatása.
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A Pénzügyi védelem fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
Fõbb megállapítások
–

2011-2014 között a háztartások összes kiadásán belül az egészségügyre fordított
közvetlen kiadások aránya folyamatos növekedést mutatott.

–

2014-ben a háztartások 86,15 százalékának volt közvetlen egészségügyi kiadása.
A szegény háztartások körében ez az arány feleakkora.

–

2014-ben a háztartások kevéssel több, mint ötöde szenvedett el katasztrofális
kiadásokat.

–

2011-2015 között a legtöbb beteg szív-érrendszeri gyógyszert, tápcsatornaanyagcsere gyógyszert (döntõen diabéteszkezelésre) és fertõzõ betegségek
kezelésére szolgáló készítményt váltott ki.

–

A pénzügyi védelem fejezetbe olyan indikátorok kerültek, melyek egyrészt a lakosságot
terhelõ egészségügyi kiadásokat, másrészt az egészségügyi kiadások, ill. a megromlott
egészség okán kiesett bevétel indukálta rossz anyagi helyzet elleni védõrendszereket
vizsgálják. A teljesítményértékelés során a háztartások közvetlen egészségügyi kiadásait,
a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások arányát, az
ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámokat, valamint az egy táppénzes
napra jutó táppénzösszegeket elemeztük. Az igazságosság finanszírozásban való
megjelenése a háztartások számára is védelmet jelenthet a katasztrofális kiadásokkal
szemben, amiket egy-egy betegség okozhat.
2014-ben a háztartások kiadásaik 5,51 százalékát fordították out-of-pocket egészségügyi
kiadásokra. 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
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A táppénz nemenkénti és területi értékeiben a keresetek esetében ismert
különbségek tükrözõdnek vissza. 2011-2015 között a táppénz alapja az esetek
közel 85 százalékában az adott évre jellemzõ átlagkereset alatti jövedelem
volt.
Az egészségügy finanszírozásának igazságossága az egészségügyi rendszerek céljainak
egyik fontos összetevõje (a jó egészség és a rendszer betegközpontúsága mellett). A
pénzügyi hozzájárulások igazságossága két kritikus aspektusban jelenik meg: az
egészségesek és betegek közötti kockázatközösségben, valamint a különbözõ jövedelmi,
vagyoni szintek közötti kockázat megosztásában. A kockázatközösségben az egészségesek
által fizetett hozzájárulások, járulékok a betegek egészségügyi ellátását fedezik,
ugyanakkor, ha valaki beteggé válik, maga is profitál a kockázatközösség pénzügyi
védelmébõl. A kockázatmegosztásban az igazságosság nem egyenlõ hozzájárulásokat
jelent, hanem a jobb anyagi helyzetben lévõk magasabb hozzájárulásait. (Xu, 2005)

társadalombiztosítás fedezi. Bizonyos egészségügyi szolgáltatások ugyanakkor kiegészítõ
térítési díj mellett vehetõek igénybe (284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet). A receptre
felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõ-szolgáltatások részben
támogatottak.
Az egészségügyi kiadások a háztartások 21,58 százaléka számára jelentettek
katasztrofális kiadást. (Katasztrofális egészségügyi kiadása azoknak a háztartásoknak
volt, amelyek közvetlen egészségügyi kiadásai a létfenntartási küszöb feletti kiadásaiknak
legalább 40 százalékát tették ki, amelyek a kiadások által a szegénységi küszöb alá
kerültek, vagy amelyek már eleve a szegénységi küszöb alatt álltak.)
A katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya szintén nagyban függ egy
adott országban az egészségügy finanszírozási módszereitõl. Azokban az országokban,
ahol a kiadások nagy részét kötelezõ társadalombiztosításból, vagy adóból fedezik,
és a közvetlen kiadások nem haladják meg az összes egészségügyi kiadás 15 százalékát,
a katasztrofális kiadásokkal sújtott háztartások aránya is alacsonyabb. (Xu K, Evans
DB, 2005) Magyarországon az out-of-pocket kiadások ennél a mértéknél lényegesen
magasabbak.
Az ártámogatási kiadásokat fizetõ betegek száma két szempontból érdekes. Egyrészt
bemutatja azokat a betegcsoportokat, akik a gyógyszerek ártámogatásával gyakran
párhuzamosan fellépõ co-payment fizetésével terheltek, továbbá konkrét ártámogatási
összeg- adatokkal (F5 indikátor) kombinálva az is vizsgálható, hogy a gyógyszert
kiváltó beteget átlagosan hány forinttal támogatja az állam, és ez hogyan illeszkedik
az adott térségben a szegénységgel és a katasztrofális kiadásokkal kapcsolatos
indikátorokhoz.
2014-ben 10 000 lakosból 7 432 váltott ki államilag támogatott gyógyszert, átlagosan
évi 42 883 forint ártámogatással.
Az egy napra jutó táppénz összege átlagosan 3 284 forint volt.
Területi eloszlás

A katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya 2014-ben Észak-Alföldön
volt a legnagyobb (28,93) százalék, Nyugat-Dunántúlon pedig a legkisebb (16,87)
százalék.
Az egy táppénzes napra jutó táppénz összege Közép-Magyarországon volt a
legmagasabb (3 687 forint), Dél-Alföldön pedig a legalacsonyabb (2 980 forint).
Az indikátor területi értékeiben a keresetek és jövedelmek esetében ismert különbségek
tükrözõdnek vissza. A gazdaságilag fejlettebb régiókban magasabb az egy táppénzes
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A lakosság közvetlen egészségügyi kiadásainak aránya a háztartások összes kiadásán
belül 5-6 százalék között ingadozott az egyes régiókban. Ezen kiadások százalékos
aránya a Közép-Dunántúlon volt a legnagyobb (5,91 százalék), Észak-Magyarországon
pedig a legalacsonyabb (4,98 százalék).

napra jutó táppénz összege (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).
Az ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó 10 000 lakosra jutó betegszámok DélAlföldön voltak a legmagasabbak (7 600 gyógyszerkiváltó/ 10 000 lakos), a
legalacsonyabbak pedig Közép-Magyarországon (6 918 gyógyszerkiváltó/10 000
lakos).
Trendvonalak
Az out-of-pocket kiadások százalékos aránya 2011 és 2014 között folyamatos emelkedést
mutat. Hasonlóképpen nõtt azon háztartások aránya is, amelyek katasztrofális kiadásokat
szenvedtek el.
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-est közelítette, az egy gyógyszerkiváltóra jutó állami támogatás
2015-ben a 2011-es érték 87 százaléka volt.
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, 2012)

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, 2012)
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 V4 indikátor alapján
elmondható, hogy a magasabb jövedelmûek kevésbé veszik igénybe a táppénzellátást.
A vizsgált idõszakon belül a táppénz alapja az esetek közel 85 százalékában az
adott évre jellemzõ átlagkereset alatti jövedelem volt.
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A jelen fejezetben vizsgált indikátorok egyik hiányossága, hogy csak a szükségletet
elszenvedõk által ténylegesen kifizetett költségeket veszik figyelembe, az elmaradt,
elhalasztott orvosi szükségletek költségeit nem képesek számszerûsíteni. Az elmaradt
szükségletekre következtethetünk a kielégítetlen egészségügyi szükségleteket vizsgáló
indikátorból (GY12), amely szerint 2014-ben a megkérdezettek két százaléka számolt
be olyan egészségügyi szükségletrõl, amit 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.
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A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a
rendelkezésre álló jövedelem arányában, V1
Összefoglaló
2014-ben a háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük átlagosan 5,51 százalékát
fordították közvetlen egészségügyi kiadásokra. Az indikátor értéke Közép-Dunántúlon
volt a legnagyobb (5,91 százalék), Észak-Magyarországon pedig a legkisebb (4,98
százalék). Az indikátor értéke kb. 1,5 százalékponttal magasabb a szegénységi küszöb
feletti háztartásokban, mint a szegény háztartásokban (5,71 százalék és 4,26 százalék).
Ez a különbség nagyjából fele ekkora, ha kihagyjuk a számításból a közvetlen egészségügyi
kiadásokkal nem rendelkezõ háztartásokat (6,49 százalék és 5,70 százalék), ami
arra engedhet következtetni, hogy a szegény háztartásokat a közvetlen kiadások
feltételezhetõen visszatartják a szolgáltatások igénybevételétõl. 2011 és 2014 között
az indikátor mind a teljes lakosságra nézve, mind a szegénységi küszöb feletti
háztartásokra nézve folyamatos emelkedést mutat, a szegény háztartások esetében
pedig 2011-rõl 2012-re nõtt, utána csökkent.

Pénzügyi védelem

V1.1.ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, idõsor teljes lakosságra és szegénység szerinti bontásban
(2011-2014, százalék)
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V1.1. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, régiók szerinti bontásban (2011-2014, százalék)

V1.1.térkép: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, megyénként összesen (2014, százalék)

Elemzés
2014-ben a háztartások rendelkezésre álló jövedelmük átlagosan 5,51 százalékát
fordították közvetlen (out-of-pocket: oop) egészségügyi kiadásokra (V1.1. ábra).
Az indikátor régiónként számított értéke 2014-ben az Észak-Magyarországon látható
minimális 4,98 százalék és a Közép-Dunántúlon megfigyelhetõ maximális 5,91 százalék
között változott (V1.1. táblázat).
Az indikátor teljes lakosságra számított értéke 2011 és 2014 között kismértékû, de
folyamatos emelkedést mutatott: 2011-ben még 5,23 százalék volt (V1.1ábra), 2014ben pedig 5,51 százalék.
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Általános áttekintés

A szegénységi küszöb feletti háztartások esetében folyamatos az indikátor értékének
növekedése a 2011-es 5,41 százalékról a 2014-es 5,71 százalékra, a szegénységi
küszöb alatt élõ háztartások esetében azonban a 2011 és 2012 közötti 0,5 százalékos
növekedés után évente 0,1 százalékpontos csökkenés látható.
Az indikátor megyei bontásban számított értéke a régiós bontásnál látottnál valamivel
nagyobb területi ingadozást mutat (V1.1. térkép). Legalacsonyabb Nógrád megyében,
4,39 százalékkal, legmagasabb pedig Veszprém megyében, 6,35 százalékkal. A
szegénységi küszöb feletti háztartások esetében ugyanezekben a megyékben fordulnak
elõ az szélsõséges értékek: Nógrád megyében a legalacsonyabb 4,56 százalékkal,
és Veszprém megyében a legmagasabb 6,67 százalékkal. A szegénységi küszöb
alatt élõ családok esetében a legalacsonyabb értéket Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
mutatta 3,22 százalékkal, a legmagasabbat pedig a Jász-Nagykun-Szolnok megye
6,28 százalékkal (V1.2. táblázat).
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V1.2.táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, megyénként összesen, illetve szegénység szerinti bontásban
(2014, százalék)

661

További bontások
Az indikátor értékében a régiók közötti különbségek a vizsgált idõszakban változnak
(ld. V1.1. táblázat), s szemben az indikátor egész országra számított értékének 2011tõl látható folyamatos emelkedésével, az egyes régiók értékei az egyik évrõl a másikra
hol nõnek, hol csökkennek (kivéve Dél-Dunántúlt és Közép-Dunántúlt, ahol végig emelkedés
látható).
Az indikátor 2011 és 2014 között felvett értékeinek átlaga Közép-Dunántúlon, valamint
Közép-Magyarországon volt a legmagasabb, Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon
pedig a legalacsonyabb (ld. V1.2. ábra).

Az indikátor megyénként számolt értékeinek évrõl évre való ingadozását mutatja a
V1.3. táblázat. Szemben az indikátor egész országra számított értékének 2011-tõl
látható folyamatos emelkedésével, az egyes megyék értékei az egyik évrõl a másikra
hol nõnek, hol csökkennek (csak Somogy megyében látható végig növekedés).
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V1.2.ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, átlagos érték, minimum és maximum régiónként, az átlag
szerint csökkenõ sorrendben (2011-2014, százalék)

V1.3. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásainak aránya a
rendelkezésre álló jövedelem arányában, megyék szerinti bontásban
(2011-2014, százalék)
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Az indikátor 2011 és 2014 között felvett értékeinek átlaga legmagasabb Fejér, KomáromEsztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, legalacsonyabb pedig Borsod-AbaújZemplén és Vas megye után Nógrád megyében (ld. V1.3. ábra).
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V1.3. ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, átlagos érték, minimum és maximum megyénként, az átlag
szerint csökkenõ sorrendben (2011-2014)

Kiegészítõ szempontok

A V1.4. táblázatból leolvasható, hogy 2014-ben az indikátor összes háztartásra
számított értéke a Közép-Dunántúl régióban volt a legmagasabb (5,91 százalék),
Észak-Magyarországon pedig a legalacsonyabb (4,98 százalék). A közvetlen
egészségügyi kiadásokat nem fizetõ háztartásokat a számításból kihagyva, a legmagasabb
a Dél-Dunántúl régióban (6,95 százalék), legalacsonyabb pedig Észak-Magyarországon
(6,01 százalék). A közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ háztartások részaránya
Közép-Dunántúl régióban maximális (90,30 százalék), és Észak-Magyarországon
minimális (82,93 százalék).
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Az indikátor 2014-es 5,51 százalékos értékének számításában az összes háztartás
szerepel, tehát azok is, amelyeknek nem volt közvetlen egészségügyi kiadásuk. 2014ben azonban a háztartások 13,85 százalékának nem volt közvetlen egészségügyi
kiadása. Ha az indikátort azokra a háztartásokra számítjuk, amelyeknek volt (tehát
oop > 0), akkor az érték 6,40 százalék.

V1.4. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, az összes és az oop > 0 háztartásokra, valamint ezek
részaránya régió szerinti bontásban (2014, százalék)

A régiós bontásban tapasztalhatónál nagyobb területi ingadozások mutatkoznak
megyénként. A V1.5. táblázatból leolvasható, hogy az indikátor összes háztartásra
számított értéke legmagasabb Veszprém megyében (6,35 százalék), legalacsonyabb
Nógrád megyében (4,39 százalék). A közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ
háztartásokra számítva legmagasabb Baranya megyében (7,22 százalék),
legalacsonyabb Nógrád megyében (5,09 százalék). A közvetlen egészségügyi kiadásokat
fizetõ háztartások részaránya Fejér megyében maximális (91,95 százalék), és BorsodAbaúj-Zemplén megyében minimális (79,23 százalék).

Pénzügyi védelem

V1.5. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, az összes és az oop > 0 háztartásokra, valamint ezek
részaránya megyénként (2014, százalék)
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2014-ben a háztartások 13,62 százaléka élt a háztartásstatisztikából számított fogyasztási
alapú nemzeti szegénységi küszöb alatt. Az indikátor értéke a nem szegény háztartásokra
5,71 százalék, a szegényekre pedig 4,26 százalék. Azoknak a háztartásoknak a
részaránya, amelyeknek nem volt közvetlen egészségügyi kiadásuk, a nem szegény
háztartások esetében 12,05 százalék, míg a szegény háztartások esetében 25,25
százalék. Tehát a szegény háztartásoknak több mint kétszer akkora hányada nem vett
igénybe közvetlen kiadással járó egészségügyi szolgáltatást, mint a nem szegény
háztartásoknak. Ez a különbség arról tanúskodik, hogy a közvetlen egészségügyi
kiadások visszatarthatják a szegény háztartásokat a szolgáltatások igénybevételétõl.
Ha azokra a háztartásokra számítjuk ki az indikátort, amelyeknek volt közvetlen
egészségügyi kiadásuk, akkor a nem szegény háztartások esetében 6,49 százalékot,
a szegény háztartások esetében pedig 5,70 százalékot kapunk, tehát az indikátor
értékében a szegény és nem szegény háztartások között kisebb (közel feleakkora) a
különbség, mint az összes háztartásra számított esetben.

V1.6. táblázat: A szegény háztartások és oop=0 háztartások részaránya az összes
háztartás százalékában (2011 2014)
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A fenti adatok 2011 és 2014 közötti alakulását szemlélteti a V1.6. táblázat, illetve a
V1.4. V1.5. ábrák.

V1.4. ábra: Az oop = 0 háztartások a teljes lakosság, valamint a nem szegény és a
szegény háztartások százalékos arányában (2011 2014)

A szegény háztartások részaránya 2012 és 2014 között 12,88 százalékról 13,62
százalékra nõtt.
A közvetlen egészségügyi kiadást nem fizetõ háztartások részaránya 2011 és 2014
között csökkent, mind a szegény, mind a nem szegény háztartások esetében (kivéve a
nem szegény háztartásokat 2012 és 2013 között). Az egész idõszakban a szegény
háztartások esetében ez a százalékos arány több mint kétszerese a nem szegény
háztartások esetében láthatónak.

Pénzügyi védelem

V1.5. ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, az összes nem szegény és szegény, ill. az oop > 0 nem
szegény és szegény háztartásokra (2011 2014, százalék)
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2011 és 2014 között a nem szegény háztartások rendelkezésre álló jövedelmük évrõl
évre átlagosan 0,1 százalékpontos nagyságrendben nagyobb részét fordították közvetlen
egészségügyi kiadásokra. Azon nem szegény háztartások esetében, amelyeknek volt
közvetlen egészségügyi kiadásuk, ez a növekedés kevéssé egyenletes, de összességében
hasonló mértékû. A szegény háztartások esetében a közvetlen egészségügyi kiadások
fogyasztási kiadásokból való átlagos részesedése 2011 és 2012 között 0,5
százalékpontos nagyságrendben növekedett, 2012 és 2014 között viszont csökkent
(noha ennél kisebb nagyságrendben), mind az összes nem szegény háztartásra, mind
pedig a közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõkre számítottan.
A háztartások relatív anyagi helyzetét jellemezhetjük azzal, hogy a háztartások összesített
kiadásainak melyik kvintilisébe tartoznak.
V1.7. táblázat: Az oop > 0 háztartások részaránya kiadási kvintilisenként (2014,
százalék)

A V1.7. táblázatból és a V1.6. ábrából kivehetõ, hogy a legalsó kiadási kvintilisbe
esõ, tehát legszegényebb háztartások kiadásaiknak átlagosan 4,58 százalékát fordítják
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V1.6. ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában,, az összes és az oop > 0 háztartásokra kiadási kvintilisenként
(2014)

közvetlen egészségügyi kiadásokra. Az indikátor értéke a középsõ kvintilisig (6,12
százalék) emelkedik, majd csökken a legfelsõ kvintilis 5,11 százalékos értékéig. Ezekben
az átlagértékekben benne szerepelnek a közvetlen egészségügyi kiadásokat nem fizetõ
háztartások is. A közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ háztartások százalékos
részaránya a legalsó kvintilisbeli 76,56 százalékról a negyedik kvintilisre 91,30 százalékra
nõ (a legfelsõben már kisebb), ami arról tanúskodik, hogy az alsó négy kvintilisben
minél szegényebb egy háztartás, annál kevésbé vesz igénybe közvetlen egészségügyi
kiadásokkal járó szolgáltatásokat.
Limitációk
Az indikátort a KSH HKÉF (Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel)
adataiból számítottuk. A kapott eredmények megbízhatóságával és reprezentativitásával
kapcsolatban tehát ugyanazok a limitációk érvényesek, mint általában a HKÉF adataival
kapcsolatban.

Igazságosság
Az indikátor értéke és a szegénység közötti összefüggéssel kapcsolatban látottak azt
mutatják, hogy a területek közötti egyenlõtlenségek meghatározó tényezõje a területek
szegénységi helyzete.

Megbeszélés
Az indikátor értékei a vizsgált idõszakban folyamatos emelkedést mutatnak a teljes
lakosság és a szegénységi küszöb feletti lakosság tekintetében. Az indikátor értéke
területi szinten jelentõs különbséget mutat, és a korábbi évek értékei is nagy
változékonyságot mutatnak területi megoszlás tekintetében.

Az indikátor értéke kb. 1,5 százalékponttal magasabb a szegénységi küszöb feletti
háztartásokban, mint a szegény háztartásokban. A közvetlen egészségügyi kiadásokkal
nem rendelkezõ háztartások aránya a nem szegény háztartások esetében 12,05 százalék,
míg a szegény háztartások esetében 25,25 százalék. Ezzel egybevág, hogy a jövedelmi
kvintilisekben felfelé haladva az out-of-pocket kiadásokat nem fizetõ háztartások aránya
jelentõsen csökken (az elsõ kivintilisben az arányuk 23,44 százalék, a negyedik kvintilisban
viszont már csak 8,7 százalék, az ötödikben pedig 12,07).
Az oop=0 háztartások elhagyásával a szegény és nem szegény háztartások közötti
különbség jelentõsen csökken.
Az out-of-pocket kiadással járó szolgáltatások igénybevételét tehát jelentõsen csökkenti
a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások rossz anyagi helyzete. Ugyanakkor a jobb
anyagi helyzetben lévõk saját kiadásaikhoz képest is nagyobb értékben költenek ezekre
a szolgáltatásokra.
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2011 és 2014 között az indikátor mind a teljes lakosságra nézve, mind a szegénységi
küszöb feletti háztartásokra nézve folyamatos emelkedést mutatott, a szegény háztartások
esetében azonban 2012 után csökkent.
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Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások aránya, V2
Összefoglaló
A 2014. évben a háztartások 21,58 százaléka szenvedett el katasztrofális egészségügyi
kiadásokat. A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások regionális
részaránya a Nyugat-Dunántúlon látható minimális 16,87 százalék és az Észak-Alföldön
megfigyelhetõ maximális 28,93 százalék között változik.
Az indikátornak és komponenseinek megyei bontásban számított értékei a regionális
bontásnál látottnál nagyobb területi ingadozásokat mutatnak. A katasztrofális
egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Budapesten a
legalacsonyabb: 11,74 százalék, szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
tapasztalható maximális értékkel, ami 33,53 százalék.
Az indikátor három komponense (nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ, elszegényítõ,
továbbszegényítõ) közötti arány a 2011 2014-es idõszakban nagyjából 4:1:5.
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V2.1. ábra: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat, ill. annak komponenseit elszenvedõ
háztartások aránya, idõsor teljes lakosságra (2011-2014)
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V2.1. táblázat: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya
régió szerinti bontásban (2014, százalék)

V2.1. térkép: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya
megyénként (2014)
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V2.2. térkép: Nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ katasztrofális egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya megyénként (2014)
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V2.3. térkép: Elszegényítõ katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások aránya megyénként (2014)
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V2.4. térkép: Továbbszegényítõ katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások aránya megyénként (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
A „Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya” indikátor
azt adja meg, hogy a háztartások hány százaléka esetében értek el katasztrofális
mértéket a közvetlen egészségügyi kiadások. Ez a háztartások kiadásszerkezetének a
fogyasztási alapú nemzeti szegénységi küszöbhöz való viszonyától függõen három
esetben fordulhat elõ: 1.) amikor a közvetlen egészségügyi kiadások megfizetése után
a háztartás még nem kerül a szegénységi küszöb alá; 2.) amikor a közvetlen egészségügyi
kiadások következtében a háztartás a szegénységi küszöb alá kerül; illetve 3) amikor
már eleve a szegénység küszöb alatt élõ háztartásnak adódik közvetlen egészségügyi
kiadása.
A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ katasztrofális kiadásokat elszenvedõ
háztartások közé azon háztartások tartoznak, amelyek a közvetlen egészségügyi
kiadások megfizetése elõtt és után is a szegénységi küszöb felett voltak, de közvetlen
egészségügyi kiadásaik a létfenntartási küszöb feletti kiadásaiknak legalább 40 százalékát
tették ki.
Elszegényítõ kiadás azon egészségügyi kiadás, mely által az adott háztartás a szegénységi
küszöb alá kerül. Továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
azon közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ háztartások, amelyek már az egészségügyi
kiadások megfizetése elõtt is a szegénységi küszöb alatt álltak.
A nemzeti szegénységi küszöb az ekvivalens fogyasztási kiadások mediánjának 60
százaléka. A létfenntartási küszöb (az indikátor során használt szegénységi küszöb),
vagyis a létfenntartáshoz szükséges kiadás értéke egyenlõ a nemzeti szegénységi
küszöb és az ekvivalens háztartásméret szorzatával (ld. az adatlapon).

Az indikátor három komponense (nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ, elszegényítõ,
továbbszegényítõ) közötti arány a 2011 2014-es idõszakban nagyjából 4:1:5. Az
egyes komponensek évente 1 százalékpontnál kevesebbel változnak (V2.1. ábra). Az
elszegényítõ és a továbbszegényítõ komponensek 2012 és 2014 közötti néhány tized
mértékû százalékpontos növekedésének eredményeként az indikátor országos értéke
a 2011-es 19,89 százalékról 2014-re a 21,58 százalékos értékre nõtt.
Az indikátornak és komponenseinek megyei bontásban számított értékei a regionális
bontásnál látottnál nagyobb területi ingadozásokat mutatnak (V2.1-4. térképek). A
katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Budapesten
a legalacsonyabb: 11,74 százalék, szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
tapasztalható maximális értékkel, ami 33,53 százalék.
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A katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások regionális részaránya a NyugatDunántúlon látható minimális 16,87 százalék és az Észak-Alföldön megfigyelhetõ
maximális 28,93 százaléka között változik (V2.1. táblázat).

A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat szenvedõ
háztartások részaránya megyénként a Vas megyei 4,03 százalékos minimum és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 12,76 százalékos maximum között mozgott. Az
elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya megyénként
a Tolna megyei 0,26 százalékos minimum és a Bács-Kiskun megyei 5,21 százalékos
maximum közt mozgott. A továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat szenvedõ
háztartások részaránya a budapesti 3,90 százalékos minimum és a Hajdú-Bihar megyei
19,00 százalékos maximum között ingadozott megyénként.
További bontások
A V2.2. táblázatból leolvasható, hogy 2014-ben az indikátor értéke, tehát a katasztrofális
egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Észak-Alföld régióban
volt a legmagasabb (28,9 százalék), Nyugat-Dunántúl régióban pedig a legalacsonyabb
(16,9 százalék). A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ katasztrofális egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya legmagasabb Dél-Alföldön (11 százalék),
legalacsonyabb pedig Nyugat-Dunántúlon (6,2 százalék). Az elszegényítõ egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya legmagasabb a Dél-Alföldön (4,5
százalék), s legalacsonyabb Közép-Magyarország régióban (2 százalék). A
továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya
legmagasabb Észak Alföldön (15,24 százalék), s legalacsonyabb Közép-Magyarország
régióban (7,65 százalék).

Az indikátor és komponenseinek értékében régiók között mutatkozó különbségek 2011
és 2014 közötti alakulását szemléltetik a V2.2. V2.5. ábrák, melyek régiónként mutatják
az érték idõszakra vonatkozó átlagát, minimumát és maximumát az átlag szerint
csökkenõ sorrendbe rendezve.
Az idõszakban a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részaránya végig Észak-Alföld régióban volt a legmagasabb, 26,37 százalék és
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V2.2. táblázat: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat, ill. annak komponenseit
elszenvedõ háztartások aránya régió szerinti bontásban (2014)

30,33 százalék közötti értékekkel (V.2.2. ábra). A legalacsonyabb érték KözépMagyarország régióban fordult elõ: 13,95 százalék. Az idõszakra vonatkozó
minimumokat és maximumokat tekintve láthatjuk, hogy egyes régiókban nagy ingadozások
vannak az egyes évek között. A vizsgált idõszakban az indikátor átlagértéke ÉszakAlföld régióban (28,47 százalék) lényegében duplája a Közép-Magyarországon
tapasztalható minimális értéknek (15,5 százalék).
A régiónkénti értékek 2011 és 2014 között vett átlagát tekintve az indikátor mindhárom
komponensénél azt látjuk, hogy a maximális érték Észak-Alföldön, a minimális pedig
Közép-Magyarországon volt tapasztalható.
A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ katasztrofális kiadásokat elszenvedõ
háztartások részaránya 6,22 százalék és 10,96 százalék között (V2.3. ábra), az
elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya 1,92 százalék
és 4,94 százalék között (V2.4. ábra), a továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat
szenvedõ háztartások részaránya pedig 5,60 százalék és 16,40 százalék között
alakult (V2.5. ábra). Régiónként az egyes évek közötti ingadozás a továbbszegényítõ
kiadások esetében volt a legkisebb.
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V2.2. ábra: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint
csökkenõ sorrendben (2011-2014)
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V2.3. ábra: A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat
elszenvedõ háztartások részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma
régiónként, az átlag szerint csökkenõ sorrendben (2011-2014)
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V2.4. ábra: Az elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint
csökkenõ sorrendben (2011-2014)
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V2.5. ábra: A továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint
csökkenõ sorrendben (2011-2014)

Az indikátor értékeire befolyással lehet a vizsgált célpopulációnak a kiadást megelõzõ
anyagi helyzete.

A V2.2. ábrát a V2.6. ábrával összehasonlítva azt találjuk, hogy a katasztrofális
kiadásokat elszenvedõ háztartások százaléka 2011 és 2014 között vett átlagának
nagysága, valamint a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások százaléka átlagának
nagysága alapján ugyanazt a sorrendet kapjuk a régiók között. A régiókat az
elszegényítõ egészségügyi kiadások átlaga szerint rendezõ V.2.4. ábrát a V.2.6.
ábrával összehasonlítva szintén majdnem ugyanazt a sorrendet látjuk, míg a V.2.3.
és a V.2.6. ábrák esetén ilyen egybevágás nem tapasztalható. Tehát a katasztrofális
egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részarányát döntõen a szegény
háztartások részaránya határozza meg. A jelenség magyarázata az, hogy az indikátor
három komponense közül a legnagyobb részt a továbbszegényítõ egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya teszi ki, amelyek eleve a szegény
háztartások közül kerülnek ki. Az elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõk
pedig azon háztartások közül, amelyek közel vannak a szegénységi küszöbhöz.
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A V2.6. ábrán a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások részarányának 2011 és
2014 között vett átlagértéke, minimuma és maximuma látható régiónként és megyénként.

V2.6. ábra: A szegénységi küszöb alatt élõ háztartások részarányának átlagértéke,
minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint csökkenõ sorrendben
(2011-2014)

Ha a háztartások relatív anyagi helyzetét azzal jellemezzük, hogy a háztartások
összesített kiadásainak melyik kvintilisébe tartoznak, akkor a relatív anyagi helyzet és
az indikátor, ill. komponensei viszonyát a V2.3. és V2.4. táblázatok mutatják.

Pénzügyi védelem

V2.3. táblázat: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat és azok komponenseit
elszenvedõ háztartások százalékos részaránya az egyes kiadási kvintiliseken belül
(2014)
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A V2.3. táblázat adatai azt mutatják, hogy a legalsó kvintilisben a legmagasabb a
katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya (92,13
százalék), s ez a kvintilisekben felfelé haladva lényegesen csökken: a másodikban
28,97 százalék, a legfelsõben már csupán 1,72 százalék. A legalsó kvintilisben, tehát
a legszegényebb háztartások esetében 2014-ben ezek 92,13 százaléka szenvedett el
katasztrofális egészségügyi kiadást, aminek többsége - 66,5 százaléka - továbbszegényítõ
kiadás volt, 15,49 százaléka elszegényítõ, és csak 10,13 százaléka nem elszegényítõ
és nem továbbszegényítõ. Minthogy a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások
mindegyike a legalsó kvintilisben van, továbbszegényítõ kiadást elszenvedõk csak a
legalsó kvintilisben találhatók. A második kvintilisbeli katasztrofális kiadást elszenvedõ
28,97 százalék nagy többsége nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ (26,07
százalék), s csupán 2,9 százalék az elszegényítõ. A felsõ két kvintilisben található pár
százalék katasztrofális kiadás mindegyike nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ.

A V2.4. táblázatból leolvasható, hogy a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások közel kétharmada (65,38 százalék) a legalsó kiadási kvintilisben van,
22,94 százaléka másodikban, s kvintilisenként tovább csökkenve a legfelsõben csupán
1,40 százalék. A nem elszegényítõ és a nem továbbszegényítõ kiadásokat elszenvedõ
háztartásoknak több mint fele (52,42 százalék) a második kvintilisben, majd 18 százalék
körüli részük a legalsó és a harmadik kvintilisben található, s csak a maradék 11
százalék van a két legfelsõ kvintilisben. Az elszegényítõ kiadásokat szenvedõ háztartások
harmadik kvintilisbe esõ 1 százalékát leszámítva mind az elsõ, mind a második kvintilisben
van, többségük (81,87 százalék) a legalsóban. Az összes továbbszegényítõ kiadást
elszenvedõ háztartás a legalsó kvintilisbe tartozott.
Kiegészítõ szempontok
Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája vizsgálatot folytat a
katasztrofális kiadások különbözõ definícióinak összevetésével. A vizsgálat célja a
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V2.4. táblázat: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat és azok komponenseit
elszenvedõ háztartások százalékos megoszlása kiadási kvintilisenként (2014)

katasztrofális egészségügyi kiadások európai országok helyzetére adekvát definíciójának
megválasztása. A vizsgálatban négyféle definíciót elemeznek a definícióban szereplõ
paraméterek többféle megválasztása mellett. A négy definíció a szegénységi küszöb
értelmezésében különbözik. Az elsõ két indikátor esetében (WHO élelmiszer katasztrofális
kiadás, WHO módosított élelmiszer katasztrofális kiadás) esetében a szegénységi
küszöb a WHO élelemalapú szegénységi küszöbe (azoknak a háztartásoknak az
ekvivalens élelmezési kiadásának nagysága, amelyek összes fogyasztási kiadásaik
felét élelmezési kiadásokra fordítják). A WHO módosított élelmiszer katasztrofális
kiadás esetében az ekvivalens háztartásméretet egy, a háztartásban levõ gyermekek
számától független képlettel számítják, a többiben pedig az OECD ekvivalencia-skála
képlete alapján. A lakbér és rezsi figyelembevételével kalkulált WHO
élelmiszer+lakbér+rezsi katasztrofális kiadás esetében a szegénységi küszöb
számításában figyelembe veszik az élelmezési kiadások mellett a lakhatásra és a víz, gáz, elektromosáram-fogyasztásra fordított kiadásokat is (azoknak a háztartásoknak
a megfelelõ fogyasztási kiadásai alapján, amelyeknek az ekvivalens fogyasztása a 30
százalékos percentilis szintjén van). A WHO nemzeti küszöb katasztrofális kiadás
(ami megegyezik a V2 indikátorral) esetében a szegénységi küszöb a fogyasztási
alapú nemzeti szegénységi küszöb.
A V2.5. táblázatban látható a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások országos részaránya 2014-ben. A csak az élelmezési kiadásokat figyelembe
vevõ számbavétel szerint ezek részaránya valamivel több, mint 1 százalék. Ha az
élelmezési kiadások mellett a lakhatásra, ill. a víz-, gáz- és elektromosáram-fogyasztásra
fordított kiadásokat is figyelembe vesszük, akkor már 7,39 százalék a katasztrofális
kiadásokat szenvedõ háztartások részaránya, s a fogyasztási alapú nemzeti szegénységi
küszöb alapján számolva pedig már 21,58 százalék.

A négyféle módszer szerint számított értékek 2011 és 2014 közötti alakulását mutatja
a V2.7. ábra.

683

Pénzügyi védelem

V2.5. táblázat: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
országos részaránya négyféle számítás szerint (2014)

V2.7. ábra: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások országos
részaránya négyféle számítás szerint (2011 2014)

A csak az élelmezési kiadásokra alapozott számítások (WHO élelmiszer és módosított
élelmiszer) szerint a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részaránya 1 és 2 százalék között ingadozott 2011 és 2014 között. Az élelmezési
kiadások mellett a lakhatást és a víz-, gáz-, elektromosáram-fogyasztást is figyelembe
vevõ számítás (WHO élelmiszer+lakhatás+rezsi) szerint a katasztrofális kiadásokat
elszenvedõ háztartások részaránya 2011 és 2012 között nõtt, 2012 és 2014 között
viszont évente csökkent. A nemzeti szegénységi küszöb alapján számított indikátor
(WHO nemzeti szegénységi küszöb) értéke viszont a 2011 és 2012 közötti minimális
csökkenés után évente emelkedett.

Az indikátort a KSH HKÉF (Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel)
adataiból számítottuk. A kapott eredmények megbízhatóságával és reprezentativitásával
kapcsolatban tehát ugyanazok a limitációk érvényesek, mint általában a HKÉF adataival
kapcsolatban.

Igazságosság
Az indikátor és komponensei nagyságát, mint láttuk, döntõen az adott terület szegénységi
viszonyai határozzák meg, ami azt mutatja, hogy ezekben a mutatókban az egyes
területek közötti anyagi helyzetbeli különbségek a fõ meghatározó tényezõk.
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Limitációk

Megbeszélés
Az indikátor értékei a vizsgált idõszakban (2011-2014) növekvõ tendenciát mutatnak.
A katasztrofális egészségügyi kiadások mértéke a 2011-es 19,89 százalékról 21,58
százalékra nõtt. A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
regionális részaránya a Nyugat-Dunántúlon látható minimális 16,87 százalék és az
Észak-Alföldön látható maximális 28,93 százalék között változik (V2.1. táblázat).
Az indikátor és komponenseinek megyei bontásban számított értékei a regionális
bontásnál látottnál nagyobb területi ingadozásokat mutatnak (V2.1-4. térképek). A
katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Budapesten a
legalacsonyabb: 11,74 százalék szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében látható
maximális értékkel, ami 33,53 százalék.
Az indikátor három komponense (nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ, elszegényítõ,
továbbszegényítõ) közötti arány a 2011 2014-es idõszakban nagyjából 4:1:5.

Pénzügyi védelem

A továbbszegényítõ kiadások regionális eloszlásával egybevág a szegénységi küszöb
alatt élõk területi eloszlása, a katasztrofális kiadások egészének régiós eloszlása. A
kiadási kvintilisek hasonló tendenciát mutatnak. A katasztrofális kiadások 65,38 százaléka
a legalsó kiadási kvintilisben történik (az oda tartozó háztartások 92,13 százaléka
érintett), de csak 1,40 történik a legfelsõ kvintilisben (az oda tartozó háztartások 1,72
százaléka érintett). Jelen módszertan a WHO módszertanai közül a legnagyobb
arányt méri a katasztrofális kiadásokra.
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Gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó
betegszámok 10 000 fõre, V3
Összefoglaló
A mutató viszonylagos állandóságot mutat a vizsgált idõszakban, mind országos,
mind megyei bontásban, a korcsoportok és a nemek szerinti megoszlásban. A vizsgált
csoportok közötti különbségek is idõben állandónak mondhatóak, mivel fõként nagyobb
társadalmi jelenségeket képeznek le.
A legtöbb beteg gyógyszerkiváltásai a szív-érrendszeri gyógyszerek (~22 százalék),
a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszerei (14 százalék; döntõen diabétesz kezelése) és
a fertõzéses betegségek kezelésére szolgáló készítmények (~16 százalék) közül történtek.
A korcsoportok vizsgálata során szem elõtt kell tartani, hogy az egyes életkorokban
jelentõsen más gyógyszerek iránti igény merül fel, ami érdemben befolyásolja a kiváltók
számát is. Megfigyelhetõ, hogy a lakosság 0 és 1-4 éves korcsoportjaiban közel olyan
magas a gyógyszerkiváltók aránya, mint 65-69 évesek között. Ez a mutató a
legalacsonyabb a 18-24 év közötti korosztályban, a legmagasabb pedig a 75 év
feletti korcsoportokban.
Az indikátor értékének nemek szerinti vizsgálata során lényeges különbség tapasztalható
a nemek között. A nõk értékei rendre magasabbak, 10 000 fõre közel 30 százalékkal
több nõi gyógyszerkiváltó jut, mint férfi.
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V3.1. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok a teljes
lakosságra és nemek szerinti bontásban
(2011-2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.1. táblázat: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok régió
szerinti bontásban (10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.1.térkép: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
megyénként, férfiakra (2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.2.térkép: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
megyénként, nõkre (2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.3.térkép: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
megyénként, összesen (2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)

692

V3.2. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
korcsoportonként összesen, illetve nemek szerinti bontásban
(100 lakosra jutó kiváltó betegek száma, 2015)
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V3.3. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
korcsoport szerinti bontásban
(2011-2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.4. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok értéke
korcsoport szerinti bontásban, országos átlag és a különbözõ korcsoportok
szélsõértékeit generáló megyék
(2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)

Elemzés
Általános áttekintés
Elemzésünkben a gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó, 10 000 lakosra
jutó kiváltó betegek számának alakulását vizsgáljuk a 2011 és 2015 közötti idõszakban,
megyei és korcsoportos bontásban. A megyei és korcsoportos bontás alapján kapott
kiugró értéket tovább elemezzük terápiás területenként, hatástani csoportonként (ATC5)
és BNO3 kódok alapján.

A 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek számának vizsgálatakor elsõsorban a megyei,
regionális, valamint a nemek közötti eltérések bemutatására fókuszálunk, mivel magától
értetõdõ, hogy az egyes életkorokban a betegek más-más típusú és mértékû gyógyszeres
kezelésre szorulnak.
A vizsgált idõszakban a kiváltó betegszámok nem változtak jelentõsebben (V3.1.
ábra, V3.1.táblázat). A befogadott új terápiák, melyek esetleg új betegeket vontak be
az ellátórendszerbe, csak szûk betegkört érintettek, ezáltal csak kismértékben hatottak
az indikátor értékére. Az indikátor értékének több mint felét a népbetegségek (a szívés érrendszeri betegségek (~22 százalék), az anyagcserével kapcsolatos betegségek
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Az elemzés a járóbeteg gyógyszerellátás (vényes, patikai gyógyszerek) körét öleli
fel, nem foglalkozik a kórházakban felhasznált - a HBCS keretében, valamint a tételes
elszámolású gyógyszerek körében finanszírozott -gyógyszerek forgalmával.

(~14 százalék, köztük a cukorbetegség) és a fertõzéses betegségek (~16 százalék))
kezelésére használt gyógyszereket kiváltó betegek száma határozta meg.
Magyarországon az egészségügyi rendszer fejlõdésének köszönhetõen a betegek
hozzáférése a gyógyszerekhez kiegyenlítõdött az ország egész területén, ezért az
indikátor értékeinek területi differenciáltsága nem számottevõ. Az elmúlt öt évben
országosan és régiónkénti bontásban a korcsoportok értékében már nem történt
számottevõ változás, a mutatók értéke abszolút értékben és egymáshoz viszonyítva is
állandónak mondható.
A 10 000 lakosra jutó 2015. évi kiváltó betegszám nemek szerinti megoszlásának
vizsgálata során lényeges különbség tapasztalható a nemek között (V3.1-2. ábra). A
15-75 év közötti nõk értékei rendre magasabbak, 10 000 fõre közel 30 százalékkal
több nõi kiváltó beteg jut, mint férfi. Valószínûsíthetõ, hogy a nõk gyakrabban járnak
orvosi vizsgálatra, és nagyobb valószínûséggel váltják ki a felírt készítményt, mint a
férfiak.
Területi alapon felfedezhetõ egy kelet-nyugat irányú tagozódás, mivel a nyugati
megyékben és Budapesten, illetve Pest megyében némileg alacsonyabb a 10 000
lakosra vetített kiváltó betegszám, mint a keleti megyékben (V3.1-3. térképek).
További bontások
A korcsoportok vizsgálata során (V3.2-3. ábrák) szem elõtt kell tartani, hogy az
egyes életkorokban jelentõsen más gyógyszerek iránti igény merül fel, ami érdemben
befolyásolja a kiváltó betegek számát.

Megfigyelhetõ, hogy a lakosság 0 és 1-4 éves korcsoportjaiban közel ugyanolyan
magas a gyógyszerkiváltók aránya, mint a 65-69 év közötti korosztályban. Ez a
mutató a legalacsonyabb a 18-24 év közöttiek körében (5000-6000 kiváltó beteg /
10 000 lakos), legmagasabb pedig a 75 év feletti korcsoportokban (közel 10 000
kiváltó beteg / 10 000 lakos).
A megyék és korosztályok kiváltó betegszámainak az országos átlagtól való eltérését
ezt követõen segédindikátorok segítségével elemeztük tovább.
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A korcsoportos felosztás V3.2-3. ábrái alapján láthatjuk, hogy újszülött- és
kisgyermekkorban nagyobb a gyógyszerfelhasználók aránya a lakossághoz viszonyítva,
majd ez kamaszkorban és fiatal felnõttkorban csökken, végül az idõsebb korcsoportokban
újra egyre magasabbak ezek az értékek. Pontosabban az indikátorban tapasztalható
nemek közötti különbség a 15 év fölötti korosztályoknál jelenik meg, és 65 év felett
egyenlítõdik ki újra. A különbség a 18-24 év közötti korcsoportban a legnagyobb, itt
10 000 lakosra vetítve több mint 1500 fõvel több nõi beteg jelenik meg az
ellátórendszerben, mint férfi.

Kiegészítõ szempontok
A gyógyszerár-támogatás kiadásaihoz kapcsolódó betegszámok elemzése során
segédindikátorként a terápiás csoportok (ATC5) szerinti bontást használtuk.
Az elmúlt években a legtöbb beteg gyógyszerkiváltásai a szív-érrendszeri gyógyszerek,
a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszerei (döntõen diabétesz kezelése) és a fertõzéses
betegségek kezelésére szolgáló készítmények közül történtek. A szív-érrendszer
gyógyszereinél az 55 éves korcsoportoktól, a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszerei
esetében a 60 éves korcsoportoktól, a neurológiai-pszichiátriai készítményeknél pedig
a 80 éves korcsoporttól kezdõdõen mind a két nemnél 5000 fõ fölé emelkedik a 10
000 lakosra jutó gyógyszerkiváltók száma, ugyanakkor az onkológiai készítményeknél,
amelyek az összkiadások tekintetében listavezetõek, csupán 300-500 fõ a 10 000
lakosra esõ kiváltó betegszám.
Az országos átlagtól való eltérések vizsgálata során megkerestük azokat a terápiás
csoportokat, ahol az indikátor értéke kiugró volt az adott korcsoportban, a többi
megyéhez viszonyítva.
Az anyagcserével kapcsolatos készítményeknél a budapesti és Heves megyei nõk és
férfiak egyaránt mintegy 25 százalékkal többen váltanak ki gyógyszert
lakosságarányosan, mint az országos átlag. A fertõzés elleni szerekbõl a Csongrád
megyei lakosok közel 20 százalékkal, a légzõszervrendszerrel kapcsolatos
készítményekbõl pedig a Gyõr-Moson-Sopron és a Vas megyei lakosok hozzávetõlegesen
25 százalékkal többen váltanak ki gyógyszert, mint az ország többi megyéjének
lakosai.

Lakosságarányosan a szív-érrendszerrel kapcsolatos készítmények felhasználása a
legkiegyenlítettebb, megyénként és nemenként vizsgálva 35 év alatt elenyészõ a kiváltó
betegszám, ezt követõen a kor elõrehaladtával intenzíven növekszik egészen a 75 év
feletti korosztályokig, ahol közel 10 000 kiváltó beteg/ 10 000 lakos az arány.
A BNO kódok alapján végzett elemzések kevésbé differenciált eredményt adtak, mint
a terápiás csoportok alapján végzett vizsgálatok, így ezek eredménye nem kerül
bemutatásra.
A konkrét ártámogatási összeg adatokat (F4) az indikátor adatai szerint újraosztva
az is vizsgálható, hogy egy tényleges gyógyszert kiváltó beteget átlagosan hány
forinttal támogat az állam.
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A nemi tagoltság legjellemzõbben az urogenitális készítményeknél és nemi hormonoknál
jelentkezik, ahol a nõk a 15-55 év közötti korosztályokban váltanak ki gyógyszert
lakosságarányosan jóval többen, míg ez a férfiak esetében 60 év felett következik be.
A parazita elleni készítményekbõl a 15-60 év közötti nõk lényegesen többen váltanak
ki készítményeket, mint a hasonló korú férfiak.

V3.2.táblázat: Egy gyógyszerkiváltóra jutó állami támogatás összege nemek szerinti
bontva és teljes lakosságra (2014 és 2015, forint)

A 2015-ös évben egy gyógyszerkiváltóra 42 883 forint, ezen belül egy nõi gyógyszer
kiváltóra 41 102 forint, egy férfi gyógyszerkiváltóra pedig 45 168 forint ártámogatás
jutott.
Az ártámogatási kiadásokhoz tartozó betegszámok a legalacsonyabbak a 18-24
éves korosztályban voltak 2015-ben erre a korosztályra 22 474 forint ártámogatás
jutott, és a legmagasabbak arányú kiváltókra a 80 év feletti korcsoportokban 68 011
forint ártámogatás jutott. Az egy betegre jutó ártámogatási kiadás a legalacsonyabb
az 5-14 éves korosztályban volt 11 845 forint támogatással legmagasabb pedig a
70-74 éves korosztályban átlagosan 90 424 forint támogatással.
Befolyásoló tényezõk
Az indikátor értékének alakulását viszonylag kevés tényezõ változtatja. A szabályozói
intézkedések, jogszabályváltozások, ill. a finanszírozási rendszer változásai csak
kismértékben befolyásolják az egy év alatt a gyógyszerellátásban legalább egyszer
megjelenõ betegek számát. Az intézkedések az adott betegségkörök támogatási módját,
mértékét változtatják meg, de nem vonják ki teljes mértékben a betegségek kezelésére
használt gyógyszereket a támogatásból, így a betegek mindenképpen váltanak ki
készítményeket.

Változásokat okozhat még a mutató éves értékében a fertõzõ betegségek, járványok
intenzitása, mivel ezek miatt esetlegesen több olyan ember is válthat ki készítményeket,
akik általában egy évnél ritkábban jelennek meg az ellátórendszerben. Hasonlóan az
egyes kormányzati programok, a prevenciós eljárásokat és szûrõvizsgálatokat elõtérbe
helyezõ, a társadalom nagy részét érintõ intézkedések szintén növelhetik a gyógyszereket
kiváltók számát, így a mutató értékét.
Fontos megjegyezni, hogy az ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó 10 000 lakosra
jutó kiváltó betegek számának alakulását érdemes más indikátorokkal együtt értelmezni,
mivel önmagában nem eldönthetõ, hogy a mutató értékének bármilyen irányú változása
egyértelmûen pozitív vagy negatív változásnak tekinthetõ-e.
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A megyék közötti jövedelem eloszlási különbségek, illetve ezek megváltozása is
magyarázhat bizonyos fokú eltéréseket a mutató értékében. Ugyanakkor a rosszabb
életkörülmények egészségügyi kockázatokkal járnak, ez pedig növeli az alacsony
jövedelmû területeken a gyógyszert is kiváltó betegek számát.

Limitációk
Az elemzés során kizárólag a járóbeteg ellátás keretében, vényre felírt, patikában
kiváltott gyógyszerkört vizsgáltuk. Az elemzés nem terjed ki a C jogcímen elszámolt,
ún. különkeretes gyógyszerekre (hemofília-, hepatitis- kezelés). Nem része az elemzésnek
a kórházakban alkalmazott, ún. tételes elszámolású gyógyszerkör sem. Ezek a nagy
értékû gyógyszerek ugyanakkor egy kis betegkört érintenek, tehát a lakosságszámhoz
viszonyított arányuk kicsi, így csak kismértékben befolyásolják az indikátor értékét,
szemben a népbetegségekkel.
A 80 év feletti korcsoport esetében néhány kimutatásban 10 000 fölé emelkedett a 10
000 lakosra jutó gyógyszerkiváltók száma. Ennek oka, hogy a KSH lakossági adatokban
és az OEP adatbázisában eltérõ szemléletben van kezelve az életkor, és a KSH adatbázisai
adott év január 1-i állapotot tükröznek, míg az OEP betegekre vonatkozó személyes
adatai december 31-re vannak elõállítva.
Évente átlagosan 120 ezer olyan gyógyszerkiváltó beteg van, akit nem lehet egyértelmûen
besorolni lakóhely alapján megyéhez és/vagy korcsoporthoz. Ennek több oka is
lehet: ideiglenes TAJ-számokra történt elszámolás, külföldi állampolgárok magyarországi
kiváltásai, hiányzó adatok, adatbázishibák. Ez a teljes lakosságra nézve, 10 000
lakosra vetítve évente átlagosan 110-130 fõt jelent.

Igazságosság
A 10 000 lakosra jutó kiváltó betegszámok földrajzi eloszlásában felfedezhetõ némi
eltérés: míg a nyugati országrészben és Pest megyében, illetve Budapesten ez a szám
alacsonyabb, addig keleten magasabb, de az eltérés nem számottevõ.
Az indikátor nemenkénti eloszlása azt mutatja, hogy a két nem 10 000 lakosra
vonatkoztatott kiváltó betegek száma együtt mozog, de a 15-70 év közötti férfiaknál
van egy negatív szinteltolás a nõk hasonló értékéhez képest. A nemek gyógyszerhasználata
közötti különbségek okának és lehetséges következményeinek meghatározásához további
vizsgálatok szükségesek.
Az egyes korosztályok között található eltérések eredete természetes, tehát igazságossági
kérdések nem merülnek fel.

Elemzésünkben a vényköteles támogatott gyógyszereket kiváltó betegek számát vizsgáltuk
a lakosság arányában, a 2011-2015 közötti idõszakban. Az elemzés alapján
elmondható, hogy ez a mutató viszonylagos állandóságot mutat az elmúlt öt évben,
mind országos, mind megyei bontásban, a korcsoportok és a nemek közötti megoszlásban.
A vizsgált csoportok közötti különbségek is idõben állandónak mondhatóak, mivel
fõként nagyobb társadalmi jelenségeket képeznek le.
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Egy táppénzes napra jutó táppénz összege, V4
Összefoglaló
Az egy táppénzes napra jutó táppénz összegének abszolút értéke a vizsgált idõszakban
2 702 forintról 3 284 forintra emelkedett, amely 21,5 százalékos növekedést jelent.
Ez 5,3 százalékponttal haladta meg a KSH által közölt bruttó átlagkeresetek növekedését
az idõszakon belül. E növekedés abból adódott, hogy a táppénzt jellemzõen az
alacsonyabb jövedelmûek vették igénybe. A magasabb jövedelmûek kevésbé veszik
igénybe ezt az ellátást.
A vizsgált idõszakon belül a táppénz alapja az esetek közel 85 százalékában az
adott évre jellemzõ átlagkereset alatti jövedelem volt. Mivel a vizsgált idõszakban a
minimálbér az átlagjövedelemnél több, mint kétszer akkora mértékben nõtt, ezért az
alacsonyabb jövedelemmel rendelkezõk esetében is az átlagot meghaladó mértékben
növekedett a táppénz alapjául szolgáló jövedelem, így összességében az indikátor
értéke (egy napra jutó táppénz összege) is.
Az indikátor nemenkénti és területi értékeiben a keresetek és jövedelmek esetében
ismert különbségek tükrözõdnek vissza, tehát az, hogy a férfiak átlagosan többet
keresnek a nõknél, illetve az, hogy az ország bizonyos részein magasabbak a jövedelmek.
A férfiak egy táppénzes napra jutó táppénz összege az idõszakban végig meghaladta
a nõk hasonló értékét, sõt a különbség közel nyolc százalékponttal emelkedett is
2015-re.
A területi adatokat vizsgálva láthatjuk, hogy az indikátor értéke a gazdaságilag fejlett
régiókban (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) magasabb.
Az indikátor értéke Észak-Alföld régióban volt a legalacsonyabb 2015-ben, ahol nem
érte el a háromezer forintot.

Pénzügyi védelem

V4.1. ábra: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege teljes lakosságra és nemek
szerinti bontásban (2011-2015, forint)
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V4.1. táblázat: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege régió szerinti bontásban
(2015, forint)

V4.1. térkép: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege megyénként, férfiak esetében
(2015, forint)
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V4.2. térkép: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege megyénként, nõk esetében
(2015, forint)
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V4.3. térkép: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege megyénként összesen
(2015, forint)

Elemzés
Általános áttekintés
A táppénz (beleértve a baleseti táppénzt is) a keresõképtelenség esetén, a kiesõ
keresetet részben pótló, biztosítási jogviszonyhoz kötött egészségbiztosítási ellátás. A
táppénz összegét több tényezõ befolyásolja: egyrészt az a jövedelem határozza
meg, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett,
hiszen e jövedelem naptári napi átlaga képezi a táppénz alapját, másrészt a táppénz
százalékos mértéke, illetve az egy napra járó táppénz maximalizált összege.

Az indikátor értékének 2012-es stagnálása mögött a 2011. május 1-tõl bevezetésre
kerülõ jogszabályváltozás állt, amely a táppénz napi összegének a maximumát a
minimálbér kétszeresének harmincad részére csökkentette a korábbi négyszeresének
harmincada helyett.
Az idõszakon belül a két nem esetében az indikátor értéke eltérõ volt. A férfiak egy
táppénzes napra jutó táppénz összegei végig magasabbak a nõk esetében megfigyelhetõ
értékeknél. A különbség a két nem között az idõszak alatt emelkedett. 2011-ben az
indikátor értéke a férfiaknál 2 745, a nõknél 2 674 forint, míg 2015-ben 3 478 és
3 157 forint volt. A nemek szerinti eltérés egyrészt abból adódik, hogy a férfiak
esetében a táppénz „átlagos” mértéke 2011-et kivéve több mint két százalékponttal
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Az egy táppénzes napra jutó táppénz összege a vizsgált idõszak alatt 21,5 százalékkal
növekedett úgy, hogy 2012-ben az értéke stagnált. Országos értéke 2015-ben 3 284
forint volt. Az indikátor értékének emelkedése több mint öt százalékponttal meghaladta
a bruttó átlagkereset idõszakon belüli növekedését. Ennek oka az lehet, hogy az
alacsonyabb jövedelmûek nagyobb arányban veszik igénybe a táppénzt, és az õ
jövedelmük – többek közt a minimálbér bruttó összege jelentõs (34,6 százalékos)
emelésének következtében is – az átlagot meghaladó mértékben emelkedett.

magasabb, mint a nõk esetében (férfiak H” 59 százalék, nõk H” 57 százalék). Ennek
oka, hogy a baleseti táppénz (a baleseti táppénz mértéke 100, illetve 90 százalék)
aránya az igénybe vett táppénzes napokon belül a férfiak esetében jóval nagyobb,
kilenc százalék körüli, amely több mint a kétszerese a nõknél megfigyelhetõ aránynak.
Ez nyilvánvalóan a férfiak esetlegesen nagyobb arányú veszélyesebb munkakörére
vezethetõ vissza (pl. építõipar stb.).
A nõk táppénzének alacsonyabb értéke azzal is magyarázható, hogy az elemzési
idõszakban az ellátás alapjául szolgáló jövedelmek a férfiak esetében a nõket meghaladó
mértékben növekedtek, annak ellenére, hogy az idõszak elején még közel azonosak
voltak.
Az indikátor értékei regionális szinten eltérnek. A gazdaságilag fejlettebb régiókban
magasabb az egy táppénzes napra jutó táppénz összege (Közép-Magyarország,
Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). A legmagasabb értékkel rendelkezõ KözépMagyarország régió (2015-ben 3 687 forint) és a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ
Észak-Alföld régió (2015-ben 2 980 forint) 23,7 százalékkal tér el egymástól. A
regionális sorrend az idõszakon belül lényegében nem változott. Megyei bontásban
vizsgálva a mutató értéke 2 864 forint (Békés megye) és 3 895 forint (Budapest)
között mozog 2015-ben. Budapesten, Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom
megyékben a legnagyobb az értéke, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben
pedig a legalacsonyabb. Néhány megye indikátorérték szerinti sorrendje jelentõsen
változott a vizsgált idõszakon belül. Békés megye 2011-ben a tizenkettedik volt (2 651
forint), 2015-ben a huszadik. Zala megye esetében volt ebben a tekintetben a legnagyobb
javulás: 2011-ben a tizenkilencedik, míg 2015-ben a tizenharmadik értékkel rendelkezett
a megyék között.
A mutató elõállításához felhasznált adatok egy része adminisztratív, más része statisztikai
célú adatgyûjtésbõl származik. A társadalombiztosítási kifizetõhelyek által kifizetett
táppénz ellátásokról 2001 óta van személyre bontott kötelezõ statisztikai adatgyûjtés
(OSAP), ezért az indikátor korábbi évekre nem állítható elõ teljes körûen. Mivel a
statisztikai adatgyûjtés csak az adott évben befejezõdött, lezárult táppénzes esetekre
vonatkozik, az indikátor elõállítása során kimaradtak a tárgyév végén még folyamatban
lévõ táppénzes esetek. A folyamatos esetek kihagyása minimális, egy-két százalékpontos
hibát okozhat a mutató értékében. A táppénzes adatok nem tartalmazzák a Magyar
Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyûlési Õrség, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kifizetõhelyeinek a hivatásos, a Független
Rendészeti Panasztestület, valamint a Magyar Honvédség szerzõdéses állományához
tartozók, továbbá a katonai szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák statisztikai
adatait.
Az indikátor regionális és megyei szintû vizsgálatánál a besorolás az igénybevevõk
OEP nyilvántartásában szereplõ lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján
történt.
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Limitációk

Igazságosság
A pénzbeli ellátások bizonyos tekintetben az egészségügy határterületének számítanak.
Igénybevételük alapja ugyan az egészségi állapottal függ össze, teljesítésük elvei
azonban sok szempontból inkább pl. a nyugdíjrendszerrel mutatnak hasonlóságot.
Ennek megfelelõen megjelenik a kiesõ jövedelemmel arányos térítés elve, amely különbözik
a természetbeni egészségügyi szolgáltatások esetén érvényesülõ, szinte kizárólag a
szükségleteket figyelembe vevõ elosztási mechanizmustól. Az igazságosság értelmezése
így a jelen indikátor esetében az összes többi indikátor elemzésekor használt
igazságosságfogalmon túlmutató, speciális kérdéseket vet fel.
Az indikátor értéke nemenként és területileg is eltér egymástól (lásd Elemzés fejezet).
Ezek a különbségek azonban nem a táppénzes szabályokból adódnak elsõdlegesen,
hanem a meglévõ jövedelmi különbségeket képezik le.
A 2009. augusztus 1-tõl bevezetésre került „táppénzplafon”, amely szerint az igénybe
vett táppénz napi összege nem haladhatja meg a minimálbér négyszeresének harmincad
részét, 2011. május 1-tõl pedig a minimálbér kétszeresének harmincad részét, a
magasabb jövedelmûek részére egyértelmûen hátrányos. Vagyis 2015-ben a minimálbér
105 000 forint, így a plafon 7 000 forint volt, ami azt jelenti, hogy 30 napos hónap
esetében, 60 százalék mértékû táppénz mellett bruttó 350 000 forintos jövedelem
felett már belépett a plafon.
A plafon bevezetése csökkentette a táppénz „tényleges” mértékét a magasabb
jövedelemmel rendelkezõk esetében. 2015-ben a táppénzt igénybe vevõk a táppénz
alapjaként figyelembe vehetõ, kiesõ jövedelmüknek átlagosan 58,1 százalékát kapták
meg táppénzként. A plafon feletti jövedelemmel rendelkezõk esetében ez az arány
csak 42,8 százalék volt.
A plafonnal érintett igénylõk száma is jelentõsen csökkent a plafon bevezetése óta,
arányaiban megközelítõleg a felére esett vissza. Figyelembe véve ezt, valamint azt,
hogy a pénzbeli ellátásokra fizetendõ egyéni egészségbiztosítási járuléknak nincs
felsõ határa, felvethetõ, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezõket bizonyos
szempontból igazságtalanul sújtja a „táppénzplafon”.

A táppénz összege a vizsgált idõszakban emelkedett, meghaladva a bruttó átlagkereset
KSH által rögzített növekedését. A táppénz mértékében a nemenkénti és területi
különbségeket a keresetek közötti különbségek befolyásolják leginkább. Az esetek 85
százalékában a táppénzek alapja az adott évre vonatkozó átlagkereset alatt volt. A
táppénzplafon jelentõs módon befolyásolta az érintettek számára az egy napra jutó
táppénz értékét, a plafonnal érintett igénylõk száma megközelítõleg felére esett vissza
a plafon bevezetése óta.

706

Pénzügyi védelem

Megbeszélés

707

Pénzügyi védelem

708

Pénzügyi védelem

709

Pénzügyi védelem

Minõség, ellátásbiztonság

Minõség, ellátásbiztonság

710

Tartalom
Összefoglaló táblázat: a Minõség, ellátásbiztonság fejezet indikátorainak
eredményei ................................................................................................... 712
A Minõség, ellátásbiztonság fejezet fõbb eredményeinek összefoglalója .......... 714
18 év feletti diabéteszes betegek háziorvosi gondozására vonatkozó
kompozit indikátor, Q1 .................................................................................. 719
Császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél, Q2 ........................ 726
30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya, Q3 ......................... 740
Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések elõfordulása, Q4 ......................................................... 756
Elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma, A1 ...................................... 769
Rákbetegek ötéves túlélési aránya, A2 ............................................................ 779
Csípõtáji töréseket követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány, A3 ........ 792
Iszkémiás stroke-ot követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány, A4 ....... 806
Betegjogi megkeresések száma, B1 ................................................................ 821

Minõség, ellátásbiztonság

Az egészségügyi ellátással elégedettek aránya, B2 ......................................... 830

711

Összefoglaló táblázat: a Minõség, ellátásbiztonság fejezet indikátorainak eredményei

712

Minõség, ellátásbiztonság

713

Minõség, ellátásbiztonság

A Minõség, ellátásbiztonság fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
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 egészségi állapotot
és betegelégedettséget. Az egészségügyi ellátás minõségét az ellátási folyamat
megfelelõségére, biztonságára, egyes aktív ellátási folyamatok utáni halálozásra és
a betegközpontúságra vonatkozó néhány indikátor vizsgálatán keresztül közelítjük. A
mért indikátorok betekintést nyújtanak a minõség sokrétû összetevõibe, ugyanakkor
nem alkalmasak arra, hogy a minõségrõl átfogó értékelést adjanak. Az indikátorértékek
a teljesítményértékelés további területeivel, elsõsorban a Fenntarthatóság alfejezet és
a Struktúra, elérés fejezet eredményeivel ok-okozati összefüggésben állnak (pl. a
diabéteszes betegek gondozását, illetve az egyes beavatkozások utáni halálozást,
rákbetegek túlélését befolyásolja a szolgáltatások elérhetõsége, a szûréseken való
részvétel stb.), a demográfia, mortalitás és morbiditási adatok fejezet indikátorértékeinek
pedig egy-egy betegségcsoportban mélyebb értelmezését nyújtják.

–

–

–

–

2015-ben a 18 év feletti cukorbetegek feltételezhetõen kb. kétharmada részesült
rendszeres háziorvosi gondozásban, vett részt éves HbA1c laborvizsgálaton,
illetve szemészeti vizsgálaton (Q1).
A császármetszések, valamint az azok döntõ többségét alkotó alacsony kockázatú
szüléseknél végzett császármetszések meredek emelkedése, magasan az EUátlag fölötti szintje, nem jár együtt a peri- és posztnatális, valamint a méhen
belüli halálozás jelentõs csökkenésével (Q2).
Az aktív ellátásból hazabocsátott betegek kórházi sürgõsségi újrafelvételi aránya
a tüdõgyógyászati szakma és az intenzív betegellátás esetében az országos
átlag duplája (Q3).
A kórházak által jelentett multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott
egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések elõfordulása 2013-2014-ben
lényegében változatlan, a multirezisztens kórokozók által okozott egészségügyi
ellátással összefüggõ fertõzések incidencia-sûrûsége 2013-ban 22,7 és 2014ben 22,8 volt 100 000 ápolási napra. Feltételezhetõ, hogy a jelentett adatok
a valós értékek alatt maradnak, az intézmények jelentési fegyelme, a fertõzések
laboratóriumi igazolása fejlesztést igényel (Q4).

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
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Az ellátási folyamatok megfelelõsége

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 ez az eredmény az átlagnál magasabb,
míg Nógrád, Heves, illetve Komárom-Esztergom megyékben alacsonyabb.
A császármetszések aránya Magyarországon meredeken emelkedõ tendenciájú, 2015ben 100 élveszülésre 38,7 császármetszés jutott. A magyarországi arányszám az EUtagországok között a legmagasabbak közé tartozik. 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 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 valószínûleg a császármetszések megfizethetõségéhez is köthetõ.

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
ellátórendszer 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
–

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
csípõtáji 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 vagy nemek közötti különbségekbõl e két tényezõ hatása kiszûrésre került.
Az öt indikátorból kettõ-kettõ stagnáló, illetve javuló trendet mutat 2011 és 2014-15
között, míg egy indikátor romló tendenciájú. A javuló indikátorok közül a 30 napon
belüli 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 2006-ra számolt 64,3 százalékról 2010-re 61
százalékra mérséklõdött. Azt viszont 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.
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2006 és 2010 között a tíz leggyakoribb daganatfajta mindegyike esetében
romlott a rákbetegek ötéves túlélési aránya (A2).
– Az egyes daganatfajták túlélési arányai között jelentõs eltérések vannak. A
leggyakoribb daganatfajták közül a méhnyakrák ötéves túlélése a legmagasabb,
közel 90 százalék, a gyomorráké a legalacsonyabb, 28,5 százalék (A2).
– A csípõtáji töréseket és az iszkémiás stroke-ot követõ halálozás 2011 és 2014/
2015 között stagnáló tendenciát mutat (A3-A4).
– 2011 és 2014/2015 között csökkent az AMI-t követõ 30 napon belüli halálozás
és a 10 000 fõre jutó elkerülhetõ halálozások száma (I1, A1).
A teljesítményértékelési jelentés négy halálozással összefüggõ indikátort tárgyal a
Minõség, ellátásbiztonság fejezeten belül: az elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre
jutó száma, 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. 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 jelen fejezet keretein belül is
tárgyalandó, hiszen fontos az aktív ellátást követõ halálozás vizsgálatához. Az indikátorok
kiválasztását indokolja, hogy a szakirodalom alapján visszatükrözik az ellátás minõségét.
Ez nem jelenti azt, hogy a kedvezõ, vagy a kedvezõtlen indikátorérték okát is ismerjük.
A jó gyakorlatok elterjesztéséhez, vagy a rossz gyakorlatok visszaszorításához szükséges
intézkedéseket további kutatások és az érintettek párbeszéde során lehet csak
meghatározni.

A megyék közötti összehasonlítást némely esetekben nem volt könnyû elvégezni, mert
a megyék teljesítménye idõben jelentõsebb változékonyságot mutatott. A legfrissebb
adatokat vizsgálva nagyobb mértékû eltéréseket tapasztalhatunk az AMI, stroke, csípõtáji
törés okozta és az elkerülhetõ halálozások esetében, ahol az egyes megyék 10 000
fõre jutó halálozási számaiban több mint másfélszeres különbségek is elõfordulnak.
A rák túlélési aránynál ez 1,25-szörösre mérséklõdik. A három, legkedvezõbb értékekkel
rendelkezõ megye felsorolásába háromszor került bele Hajdú-Bihar és Zala, két említést
„kapott” Heves, Veszprém, Tolna és Budapest. A másik, kedvezõtlen értékekkel rendelkezõ
oldalon Békés megye magasan kiemelkedik öt említéssel.
Az öt vizsgált indikátorból csak az AMI-t követõ halálozási arány esetében figyelhetünk
meg kedvezõbb értékeket a férfiaknál, mint a nõknél, és ebben az esetben is a különbség
nagyon kicsi: a férfiaknál a 30 napon belüli 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 az utóbbi három
esetben a nemek közötti különbségek jelentõsnek mondhatóak. Az AMI és stroke halálozási
arányok esetében pedig azt láthatjuk, hogy az országos szinten többé-kevésbé kiegyenlített
nemek közötti viszonyok jelentõs megyéken belüli 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.

–
–

A betegjogi képviselõkhöz érkezõ megkeresések alig több mint harmada fogalmaz
meg az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszt (B1).
A magyar betegek a háziorvosi ellátással a leginkább elégedettek, a kórházi
ellátással a legkevésbé (B2).

Az egészségügyi rendszer betegközpontúsága azt fejezi ki, hogy mûködése során
milyen mértékben helyezi a beteget az egészségügyi ellátás fókuszába, a beteg érdekei
milyen mértékben érvényesülnek. A betegközpontúság szintjét általában a betegek
egészségügyi rendszerrel kapcsolatos tapasztalatai alapján mérik. (Kelley - Hurst,
2006).
2009 és 2014 között a legtöbb egészségügyi ellátási formával kapcsolatban nõtt a
lakosság elégedettsége, kivéve a fogorvosi és a kórházi ellátást. A betegelégedettség
a háziorvosi ellátás esetében a legmagasabb, a megkérdezettek 86 százaléka vallotta
magát elégedettnek, vagy nagyon elégedettnek, ezzel szemben a kórházi ellátásról
csak 43 százalékuk állította ezt.
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Betegközpontúság

A betegek az ellátással kapcsolatos elégedettségüket panaszokon keresztül is
megfogalmazhatják. 2015-ben a betegjogi képviselõkhöz érkezõ megkeresések 36
százaléka fogalmazott meg panaszt egészségügyi ellátási, szervezési hiba, etikai
vagy szakmai hiányosság vélelmével. A képviselõkhöz fordulók többsége (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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18 év feletti diabéteszes betegek háziorvosi gondozására
vonatkozó kompozit indikátor, Q1
Összefoglaló
A 18 év feletti cukorbetegek háziorvosi gondozására vonatkozó indikátor, a háziorvosi
szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelésének felnõtt és vegyes praxisoknál
mért FV08 és FV09 kompozit indikátora.
A diabetes mellitus (DM) azon gondozási területhez tartozik, melyben a háziorvosi
szolgálatok magas arányban vesznek részt. A háziorvos folyamatos ellenõrzéssel és
megfelelõ gyógyszeres kezeléssel jól karban tarthatja a betegséget, mely – ha nem
gondoznak megfelelõen – súlyos szövõdményekkel járhat.
A mutató azt vizsgálja, hogy a diabéteszes betegek közül milyen arányban vannak
azok, akik a vizsgált idõszakot megelõzõ 12 hónapban legalább egyszer hemoglobin A1c (HbA1c) meghatározáson (FV08), illetve szemészeten (FV09) megjelentek (tárgyév
decemberi indikátorértékek). A kompozit indikátor kialakításánál – az OEP szakértõinek
javaslatára – a HbA1c laborvizsgálat 75 százalékos arányban, míg a szemészet 25
százalékos arányban került figyelembevételre, mert a szemészeten sok esetben
magánrendelésen jelennek meg a biztosítottak, így számuk az OEP által kevésbé
mérhetõ.
Az indikátor értéke a vizsgált idõszakban minden régióban fokozatosan emelkedett.
Az országos adatok alapján 2013 és 2015 között közel három százalékpontos emelkedés
volt tapasztalható.
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Q1.1. ábra: 18 év feletti DM-betegek háziorvosi gondozására vonatkozó kompozit
indikátor idõsoros ábrázolása régiós bontásban (2013-2015)
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Q1.1 táblázat: A 18 év feletti diabéteszes betegek háziorvosi gondozására vonatkozó
kompozit indikátor (2013-2015)

Elemzés
Általános áttekintés
A diabétesz – mint népbetegség - szövõdményeinek elkerülése, illetve korai felismerése
érdekében a betegnek a gyógyszeres kezelés mellett, a gondozási irányelvek alapján
számos ellenõrzõ vagy szûrõvizsgálaton kell részt vennie, évente bizonyos gyakorisággal.
Ilyen vizsgálat a HbA1c laborvizsgálata és a szemfenék ellenõrzése is.
Jelen elemzésben azokat tekintjük diabéteszes betegnek, akik háziorvosi szolgálatokhoz
bejelentkeztek, és az elmúlt 12 hónapban A10 ATC kódú orális antidiabetikumot vagy
inzulinkészítményt legalább négy alkalommal kiváltottak. Közülük az indikátor vizsgálja
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Q1.1. térkép: 18 év feletti DM-betegek háziorvosi gondozására vonatkozó kompozit
indikátor megyei bontásban (2015)

azok arányát, akik az elmúlt 12 hónapban HbA1c meghatározáson, illetve szemészeten
megjelentek.
Az indikátor értéke, a fenti Q1.1. ábrán is láthatóan, a vizsgált idõszakban minden
régióban fokozatosan emelkedett. Az országos adatok alapján 2013 és 2015 között
közel három százalékpontos emelkedés volt tapasztalható.
A 2015-ös adatokból kivehetõ, hogy a legmagasabb, 71 százalék fölötti értékek
Baranya, Hajdú-Bihar, Budapest és Csongrád megyékben, míg a legalacsonyabb
értékek (57,83, 62,69 és 63,67 százalék) Nógrád, Heves, illetve Komárom-Esztergom
megyékben voltak. Ez azt a feltételezést támasztja alá, hogy megyei megoszlás alapján
a magas indikátorértékek a nagy egyetemekhez és a hozzájuk tartozó egészségügyi
infrastruktúrához köthetõk (Q1.1. térkép).
A mutató permanens emelkedéséhez feltételezhetõen hozzájárul a háziorvosi
indikátorrendszer ösztönzõ hatása. Amennyiben az egyes szolgálatok esetében a
mutató értéke külön-külön (FV08, FV09) elér egy bizonyos célértéket, vagy meghaladja
azt, a háziorvos plusz díjazásban részesül.
Kiegészítõ szempontok
A megfelelõ ellátáshoz való hozzájutást korlátozhatja, ezért az indikátor értékét
befolyásolhatja az elérhetõ szolgáltatói kapacitás, így a járóbeteg-ellátási kapacitásokat
taglaló indikátor releváns lehet. A 10 000 lakosra jutó járóbeteg-óraszámra vonatkozó
(GY7) indikátor adatai összhangban vannak azzal a feltételezéssel, hogy a magasabb
gondozási indikátorértékek elérését a szakellátás közelsége segíti.

Az indikátort képzõ elemek közül a szemészeti ellátás esetében beszélhetünk korlátozott
adatforrásról, mert itt nagy arányban elõfordulhat, hogy az adott beteg nem
közfinanszírozott, hanem magánellátáson veszi igénybe a szemészeti szolgáltatásokat,
így bár a gondozási tevékenység megtörtént, az OEP nem rendelkezik róla adattal.
Éppen ezért a korlátozó tényezõ csökkentése érdekében, a kompozit indikátorban a
szemészetet csak 25 százalékos arányban vettük figyelembe.

Igazságosság
A diabéteszes betegek gondozása kompozit indikátor értéke részben függ a háziorvos
gondozási tevékenységétõl, a beteg együttmûködésétõl és a szakellátás elérhetõ
szolgáltatásaitól. Amennyiben a szakellátás (szemészeti és laboratóriumi ellátás)
korlátozottan hozzáférhetõ, a beteg kevésbé tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.

Megbeszélés
A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelésének felnõtt és vegyes
praxisoknál mért kompozit indikátora a diabetes mellitusban szenvedõ betegek
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Limitációk

gondozását vizsgálja. A diabétesz gondozási irányelvei alapján a HbA1c -vizsgálat
és a szemfenék ellenõrzése alapvetõ tényezõk a cukorbetegség monitorozásában és
a szövõdmények elkerülésében.
A mutató értéke a vizsgált idõszakban minden megyében folyamatos emelkedést mutatott,
2015-re a kompozit indikátor országos értéke 68,37 százalék volt.

Minõség, ellátásbiztonság

A jelen indikátor a teljesítményértékelés egyetlen kompozit mutatója. Felhasználásának
tapasztalatai alapján a késõbbi idõszakokban megvizsgálandó, hogy hasznosak-e
az ilyen mutatók, és ha igen, akkor milyen egyéb elemekkel (pl. amputációk, halálozás
vizsgálata) lehetne még a jelen indikátort kiegészíteni.
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Császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél,
Q2
Összefoglaló
A császármetszés a fejlett országok egyik leggyakrabban alkalmazott mûtéti eljárása.
A szüléseken belül növekvõ az aránya. Bár ellentmondásosak a szakirodalmi vélemények
arról, hogy van-e, illetve mekkora az optimális arány, számos kutatás bizonyítja,
hogy a túl magas arányszámok (populációs szinten 10-15 százalékot lényegesen
meghaladva) nem feltétlenül járnak együtt az egészségnyereség növekedésével, viszont
növelhetik az anyai kockázatokat, kihatnak a jövõbeni terhességekre, és jelentõs
pénzügyiforrás-felhasználási következményeik is vannak (WHO, 2009; WHO, 2015).
Mindezek indokolhatják a mutatószám figyelembevételét a szülészeti eljárások
minõségének vizsgálatában.

Az arányszám növekvõ tendenciájú. (Q2.1. ábra) Mértékében 2,8 százalékpontos
szórással megfigyelhetõk regionális különbségek. Közép-Magyarországon és DélAlföldön történik a legtöbb császármetszés 100 alacsony kockázatú élveszülésre vetítve,
a legkevesebb pedig Észak-Magyarországon. (Q2.1. táblázat) Magasabb arányokkal
találkozhatunk a társadalmi-gazdasági szempontok szerint nem hátrányos helyzetû
településeken élõ szülõnõk körében, mint a hátrányos helyzetû településeken élõ szülõnõk
esetében. Ez a hátrányos helyzetû településeken élõ anyák jellemzõen fiatalabb
korösszetétele, gyakoribb szülései (Józan, 2009) mellett a császármetszések
megfizethetõséghez történõ kapcsolódását is valószínûsítheti. Az arányszám összefügg,
tendenciájában, regionális jellemzõiben együtt mozog a császármetszések teljes
arányával, amely nemzetközi összehasonlításban is magas, 8,5 százalékponttal az
EU-, 7,3 százalékponttal az OECD-tagországok átlaga feletti. 2015-ben 100 élveszülésre
Magyarországon 38,7 császármetszés jutott. A szülõnõk életkorának növekedésével
nõ a császármetszés aránya. Mivel egyre inkább jellemzõ a szülés idõpontjának
kitolódása, ez kismértékben magyarázza a császármetszések növekvõ arányát is.
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Az alacsony kockázatú szülések WHO PATH (Performance Assessment Tool for quality
improvement in Hospitals) programjában történt meghatározása alapján
Magyarországon a császármetszések aránya az alacsony kockázatú szüléseknél 2015ben 35,6 százalék, az összes császármetszés 82 százaléka alacsony kockázatú
szüléseknél történik. (Az alacsony kockázat további szûkítésével, vagyis azon szülések
figyelembevételével, amelyeket nem elõzött meg korábbi császármetszés (ezt 2004ig tudjuk vizsgálni), a magyar, alacsony kockázatú szülések között a császármetszés
aránya 26,7 százalék.)

Q2.1. ábra: A császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél
(2011-2015, 100 élveszülésre)

Q2.1. táblázat: Császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél régió szerinti
bontásban, 100 élveszülésre, nyers és standardizált értékek (2015)

*alacsony kockázatú szülések országos kormegoszlására (indirekt) standardizálással
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Q2.1. térkép: A császármetszések aránya alacsony kockázatú szüléseknél megyénként,
100 élveszülésre (2015, százalék)

727

Elemzés
Általános áttekintés
2015-ben a szülések 89 százaléka alacsony kockázatú volt. Az alacsony kockázatú
szüléseken belül a császármetszések aránya 35,6 százalék. Az összes császármetszés
82 százaléka alacsony kockázatú szüléseknél történik. Az alacsony kockázatú szüléseknél
alkalmazott császármetszések arányszámára nincs országosan vagy nemzetközi szinten
elfogadott célérték, mint ahogy az alacsony kockázat fogalma sem egyértelmûen
alkalmazott az egyes országokban (lásd Limitációk fejezet). Az arányszám értékelését
elõsegíti a WHO általános császármetszési arányszámra vonatkozó állásfoglalása
(WHO, 2015). Az állásfoglalás szerint populációs szinten a 10-15 százalékos
császármetszési arányt meghaladó ráták nem járnak együtt a csecsemõ- és anyai
halálozás csökkenésével. Ennek figyelembevételével a magyar arány magas.
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések arányának növekedése
2011 és 2015 között 4,3 százalékpont. (Q2.1. ábra)

A mutató regionális értékeit befolyásolja az adott régióból szülõ nõk életkori összetétele
(Gyarmati, 2010). Míg a 19 év alattiak és a 20-24 év közöttiek Észak-Magyarországon
szerepelnek legnagyobb arányban a szülõnõk között, a 35-39 év közötti és a 40 év
feletti szülõnõk aránya Közép-Magyarország régióban a legmagasabb. Az alacsony
kockázatú szüléseknél császármetszéssel szülõ nõk országos korösszetételére
standardizálva a regionális adatokat, a nyers adatokhoz képest a régiók sorrendjében
alig van változás. Továbbra is Közép-Magyarország arányszáma a legmagasabb,
de az országos átlaghoz viszonyított eltérése csökkent. Észak-Magyarország indirekt
standardizált császármetszési aránya változott a legtöbbet (ebben a régióban torzított
leginkább a kormegoszlás), szintén közelebb került az átlaghoz, a nyers és standardizált
arányban is maradt azonban a legalacsonyabb mutatójú régió. Az életkoron kívül a
regionális eltéréseket befolyásolja a szülések gyakorisága, a nem elsõ szüléseknél a
császármetszések aránya kisebb. A teljes termékenységi arányszám és az ezer megfelelõ
korú nõre jutó élve születés is Észak-Magyarország régióban a legmagasabb (KSH,
2014).
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Az arányszámok regionálisan különbözõk, az országos átlagtól átlagosan 2,4
százalékponttal térnek el (átlagos abszolút eltérés), a szórás 2,8 százalékpont. Az
arányok Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön a legmagasabbak, 3,5, illetve 1,7
százalékponttal haladják meg az országos átlagot. A mutató értéke ÉszakMagyarországon a legkedvezõbb, az átlagnál 4,1 százalékponttal alacsonyabb.
(Q2.1. táblázat) Megyei bontást tekintve az arányok 27,8 százalék (Hajdú-Bihar
megye) és 40,4 százalék (Vas megye) között mozognak, Vas és Komárom-Esztergom
megyékben, valamint Budapesten a legmagasabbak; Hajdú-Bihar és Heves megyékben
a legalacsonyabbak. (Q2.1. térkép)

Kiegészítõ indikátorok
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések aránya összefügg,
tendenciáját és regionális jellemzõit tekintve együtt mozog a császármetszések általános
arányszámával. Ez utóbbi az összes élve születéshez viszonyítva 2015-ben 38,7 százalék.
A 2011-2015-ös idõszakot vizsgálva a császármetszések arányának növekedése 4,5
százalékpont.
A császármetszések, a perinatális halálozás, a posztnatális halálozás és a méhen
belüli magzati elhalás hosszú távú összefüggéseit tartalmazza a Tauffer-adatbázis
alapján készített Q2.2. ábra. Az ábra adatai is azt tükrözik, hogy a császármetszések
arányának 1990-es évek utáni meredek emelkedését nem követte a mortalitás további
szignifikáns csökkenése.

(Forrás: Csákány M.Gy. 2015 adatai és tanulságai. Siófok, az MNT továbbképzõ konferenciája,
2016. 06.10.)

A morbiditás csökkentése céljából végzett nagyarányú császármetszések sem feltétlenül
hozták meg a várt eredményeket. A Tauffer-adatbázis alapján a császármetszések
leggyakoribb indikációja a fenyegetõ méhen belüli oxigénhiány. Az elmúlt 40 évben
a veleszületett agykárosodás elõfordulása nem csökkent, miközben a császármetszések
aránya sokszorosára nõtt (Csákány, 2015).
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Q2.2. ábra: Császármetszések aránya és a mortalitás alakulása (1955-2015)

Annak érdekében, hogy az alacsony kockázatú szüléseknél alkalmazott császármetszések
magyar arányszámát más országok arányszámaihoz tudjuk hasonlítani, az alacsony
kockázatú szülés meghatározását a fogalom definíciójában alkalmazott szûkítéseken
túl tovább szûkíthetjük azokra a szülésekre, amelyeket nem elõzött meg korábbi
császármetszés (ezt 2004-ig visszamenõleg tudjuk vizsgálni, tehát ha 2004 elõtt szült
valaki császármetszéssel, akkor sajnos nem szerepel a kizárt esetek között). A
császármetszések aránya az így meghatározott szülések esetében 26,7 százalék.
Nemzetközi összehasonlítás
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések arányára a WHO, OECD
és Eurostat adatbázisai nem tartalmaznak információkat. Az Amerikai Egyesült Államokra
részletes adatok állnak rendelkezésre (Hamilton et al., 2015). Az USA-ban az alacsony
kockázatú szüléseknél (elsõ szülés, 37 betöltött gesztációs hét, egyes szülés, fejvégû
fekvés) a császármetszések aránya csökkenõ, 2014-ben a szülések 26 százalékát
képezték. Hasonlóképpen csökkenõ tendenciájú, de magas az összes amerikai
császármetszés aránya, 2014-ben 32,2 százalékot képviselt.
Az amerikai Healthy People 2020 stratégia (ODPHP 2010) a korábbi császármetszés
elõzménnyel nem rendelkezõ alacsony kockázatú szülések (37 betöltött gesztációs
hét, egyes szülés, fejvégû fekvés) császármetszés arányára 2020-ra elérendõ célértéket
is meghatároz, ami 23,9 százalék. Akiknél korábban elõfordult császármetszés, ez a
célérték 81,7 százalék.

Ha az alacsony kockázatú szülés magyarországi fogalmát tovább szûkítjük azokra a
szülésekre, amelyeket nem elõzött meg korábbi császármetszés (ezt 2004-ig tudjuk
vizsgálni), a magyarországi alacsony kockázatú szülések között a császármetszések
aránya 26,7 százalék, ami lényegesen kedvezõbb, az amerikai célértékhez is közelebb
álló adat.
A nemzetközi statisztikákban a császármetszések általános arányszámára találhatók
összehasonlítható adatok. Tekintettel arra, hogy Magyarországon az alacsony kockázatú
szüléseknél végzett császármetszés az összes császármetszés döntõ többségét, 82
százalékát képezi, informatívnak tartjuk a császármetszési arányaink összevetését is
a nemzetközi adatokkal. A nemzetközi átlagokkal történõ összevetést a nemzetközi
statisztikák megjelenésének idõbeli korlátai miatt a 2013-as adatokkal tudjuk elvégezni.
Az OECD adatbázisa alapján 32 OECD-tagország átlagos császármetszési aránya
2013-ban 27,6 volt 100 élve születésre, a magyar adat 34,9, ami 32 OECD-tagország
közül a hetedik legmagasabb. A magyar császármetszés arány az EU-tagországok
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A magyarországi alacsony kockázatú szülések császármetszés arányának amerikai
adattal történõ összehasonlíthatóságát rontja, hogy a WHO PATH programjának
2009-es definíciója (WHO, 2009) szerint készült magyar indikátorban az alacsony
kockázatra szûkítés nemcsak az elsõ szülés, illetve császármetszés-elõzmény nélküli
eseteket tartalmazza.

átlagánál (26,4) 8,5 százalékponttal magasabb, az EU régi tagországai és a 2004
után csatlakozott tagországok átlagát is meghaladja (WHO HFA). A WHO által
ideálisnak tartott 10-15 százalékos császármetszési aránynál a legtöbb fejlett ország
adata is magasabb (az arányt 15-25 százalék között még elfogadhatónak tartják) a
magyar arány azonban kimagaslik az európai országok arányszámai közül (Romániával,
Olaszországgal, Bulgáriával a legmagasabb arányt képviselõ országok között van).
A 2011-2013-as idõszakot vizsgálva a császármetszések aránya Magyarországon
az OECD- és EU-tagországokra jellemzõ növekedéshez képest nagyobb mértékben
nõtt. 2011 és 2013 között Magyarországon 1,7 százalékponttal nõtt a császármetszések
aránya az összes szülésen belül, szemben az OECD-országok 0,06 százalékpontos,
valamint az EU-tagországok 0,4 százalékpontos átlagos növekedésével, ami a többi
ország közötti pozíciónk romlását is elõidézi.

Forrás: OECD.Stat (EU-átlag: WHO HFA)

Befolyásoló tényezõk
Összefüggés észlelhetõ a császármetszések aránya és az anyák életkora között. A
szülõnõk átlagéletkora növekvõ tendenciájú, a vizsgált idõszak alatt (2011-2015) 0,3
évvel emelkedve 30,2 évre nõtt. A császármetszéssel és alacsony kockázatú szüléseknél
császármetszéssel szülõ nõk átlagéletkorának növekedése 2011 és 2015 között szintén
0,3 év, az átlagéletkor 2015-ben 31,2 év, egy évvel magasabb a szülõnõk átlagos
életkoránál. (Q2.4. ábra)
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Q2.3. ábra: Császármetszések aránya nemzetközi összehasonlításban,
100 élveszülésre (2011-2014)

Q2.4. ábra: A szülõnõk átlagéletkorának változása a szülés formái szerint (2011-2015)

2015-ben a szülések legnagyobb arányban a nõk 30-34 éves korában zajlottak.
(Q2.5. ábra) Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések és
összességében a császármetszések aránya az anya életkorának növekedésével emelkedik,
míg a 20 év alattiaknál az arány 22-24 százalék, a 40 év felettieknél már 46-49
százalék.
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Q2.5. ábra: A szülések, a császármetszések és az alacsony kockázatú szüléseknél
végzett császármetszések számának alakulása a szülõnõk életkori csoportjaiban (2015)
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Limitációk
Az alacsony kockázatú szülésekre nincs nemzetközileg elfogadott egységes definíció,
az egyes diagnóziskódok kizárásai változók, ez megnehezíti az adatok
összehasonlíthatóságát. Az alapmutatószámnál a WHO PATH programjában 2009ben meghatározott alap-indikátorszámítási módot alkalmaztuk, amely a
császármetszések leggyakoribb, szubjektív megítéléssel nem bírálható okait (többes
terhesség, méhen belüli elhalás, fekvési rendellenesség, koraszülés) tartalmazza (WHO,
2009). A császármetszés arányszámainak értelmezésére, az adatok finomítására
elvégeztük a császármetszési elõzménnyel nem rendelkezõ szülésekre vonatkozó szûrést
is, ennek alkalmazása azonban korlátos, tekintettel arra, hogy az adatok rendelkezésre
állása miatt a császármetszési elõzményt 2004-ig visszamenõleg tudjuk vizsgálni,
tehát ha 2004 elõtt szült valaki császármetszéssel, akkor sajnos nem szerepel a kizárt
esetek között.
Az esetek kódolási gyakorlatának Magyarországon belüli eltérései is torzíthatják a
kódok alapján kapott eredményeket.
A magas kockázat még további diagnózisokra is kiterjedhet. Magyarországon a
Tauffer-adatbázis alapján a császármetszések leggyakoribb indikációja a fenyegetõ
méhen belüli oxigénhiány. A WHO ezt a kizárásoknál nem alkalmazza. A mutató
további magyarázatául szolgáló lehetséges indokok (pl. a szülõnõ kérésére végzett
császármetszés, az orvosnak a jogi, peres következmények elkerülését célzó magatartása)
nem számszerûsíthetõk. Ez utóbbi szempontot támasztja alá, hogy Magyarországon
a legtöbb orvosi mûhibaügy a szülészet-nõgyógyászat körében jelentkezik (Sztakó,
2016)

A császármetszések gyakorisága a Tauffer-adatbázis és az OEP adatai alapján
nagyságrendi eltéréseket nem jelez [Tauffer-adatbázis: 2011-ben 33 százalék (http:/
/193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.php), 2012-ben 34,8 százalék (Hupuczi,
Gál, 2014), az OEP adatok alapján 2011-ben 34,2, 2012-ben 35 százalék]. Figyelembe
véve azt a tényt, hogy 2010 óta a Tauffer-adatbázis kötelezõen kitöltendõ mezõje a
császármetszés indikációja, az ennek alapján történõ további vizsgálat finomíthatja
az OEP-adatok elemzésébõl nyert eredményeket.

Igazságosság
Az alacsony kockázatú szüléseknél alkalmazott császármetszések aránya kisebb a
társadalmi-gazdasági, infrastrukturális helyzet alapján hátrányosnak minõsített
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A császármetszésekre vonatkozó adatok vizsgálatát az OEP adatbázisára támaszkodva
végeztük el. A vizsgálatból így kimaradtak a közfinanszírozásban nem részesülõ,
magánintézményekben végzett szülések és az otthoni szülések. Ezek aránya az utóbbi
években 3-4 százalék lehet (Csákány, 2014). Indokoltnak látszik az adatok összevetése
a Tauffer-féle magyar szülészeti regiszter adataival, amely 1994 óta a Magyarországon
lezajlott szülészeti események mintegy 98 százalékát tartalmazza (Csákány, 2014).

településeken lakó szülõnõk körében. (Q2.2 táblázat) Ez a császármetszések általános
arányszámára is jellemzõ. A hátrányos helyzetû településeken lakó szülõnõk körében
az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések elõfordulása 100 élve
születésre vetítve 9,5 százalékponttal (26 százalékkal) alacsonyabb. E településekrõl
átlagosan ugyancsak 9,5 százalékponttal (24 százalékkal) kisebb arányban szülnek
általában császármetszéssel is, mint a nem hátrányos településeken lakó szülõ nõk.
Ehhez objektív befolyásoló tényezõként járul hozzá az a tény, hogy a hátrányos
helyzetû településeken élõ szülõnõk átlagéletkora 4,3 évvel alacsonyabb, mint a nem
hátrányos helyzetû településeken lakó szülõnõké (26,4 év és 30,7 év), és mint a
korábbiakban látható volt, a szülõnõk életkorának növekedésével nõ a császármetszések
aránya is. Az életkoron kívül az eltéréseket befolyásolja a szülések gyakorisága: a
nem elsõ szüléseknél a császármetszések aránya kisebb. A hátrányos helyzetû
településeken élõ nõkre az átlagosnál magasabb termékenység jellemzõ (Józan, 2009)
Q2.2. táblázat: A hátrányos helyzet hatása a császármetszések arányára (2015)

A megfigyelt egyenlõtlenségek esetében az is feltételezhetõ, hogy a császármetszések
elõfordulását az anya gazdasági státusza (ebbõl következõen fogadott orvos választása),
ennek keretében kifejezett császármetszés iránti kérelme is befolyásolhatja.

Megbeszélés
Az alacsony kockázatú szüléseknél végzett császármetszések aránya 2015-ben 35,6
százalék (77 362 alacsony kockázatú szülésbõl 27 537 császármetszés), alig kevesebb
a császármetszések általános arányánál. A császármetszések 82 százaléka alacsony
kockázatú szüléseknél történik. Összességében a császármetszések aránya 2015-ben
38,7 százalék (86 992 szülésbõl 33 665 császármetszéssel történt). A magyar
császármetszési arány nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedõen magas, 2013ban 32 OECD-tagország közül a hetedik legmagasabb, az EU-átlagot (26,4) 8,5
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*105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszerérõl alapján

százalékponttal haladja meg. Mindkét mutatószám növekvõ tendenciájú, a növekedés
az OECD- és az EU-átlag növekedését meghaladó mértékû.
A jelen indikátorhoz használt, WHO PATH programból származó definíció (WHO,
2009) szerinti alacsony kockázatú szülések során végzett császármetszésekre nincs
összehasonlítható nemzetközi adat. Ha a császármetszéseket csak azon alacsony
kockázatú szülések során vizsgáljuk, amelyeknek elõzményében nagy valószínûséggel
nem volt korábbi császármetszés, az arányszám Magyarországon 2015-ben 26,7
százalékra csökken. Az USA-ban ennek az aránynak a célértéke 2020-ra 23,8 százalék
(ODPHP, 2010).
Az alacsony kockázatú szülések között a császármetszés aránya regionálisan változó,
az átlagos abszolút eltérés mértéke 2,4 százalékpont, a szórás 2,8 százalékpont. A
legmagasabb arányok Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön tapasztalhatók, az
indikátor értéke Észak-Magyarországon a legkedvezõbb.
Az alacsony kockázatú császármetszések és általában a császármetszések aránya a
szülõnõ életkorának növekedésével emelkedik. (Gyarmati, 2010) Mivel a szülõnõk
átlagéletkora 2011-2015 között csak 0,3 évvel nõtt, ez a császármetszések ugyanezen
idõszakban bekövetkezett, 12 százalékos aránynövekedésének csak kis részét
magyarázhatja.

További vizsgálatot érdemel az elektív és sürgõsségi császármetszések, valamint az
egyes hónapokra vetített, hétköznapokon, hétvégén, napközben és éjszaka végzett
császármetszések elõfordulása, amely támpontul szolgálhat az indokolatlan
császármetszések aránybecslésének közelítéséhez, mind az alacsony kockázatú szülések
császármetszései, mind az összes császármetszés vonatkozásában. Hasonlóképpen
javasoljuk annak megfontolását, hogy az alacsony kockázatú szülések definícióját a
császármetszésekrõl szóló szakmai protokollban foglalt indikációkkal összevetve tovább
pontosítsuk.
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A hátrányos helyzetû településeken élõ nõk 9,5 százalékponttal kisebb arányban
szülnek császármetszéssel (normális és alacsony kockázatú szüléseknél egyaránt),
mint a nem hátrányos helyzetû településeken élõ nõk.
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30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya, Q3
Összefoglaló
A 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya Magyarországon 2012
és 2015 között egyenletesen öt százalék körüli szinten alakult. A rendelkezésre álló
szórványos és módszertanilag nem egységes adatforrások alapján nemzetközi
összehasonlítás sajnos nem végezhetõ.
A mutató által tükrözött ellátási minõség tekintetében regionális szinten nem tapasztalható
jelentõsebb eltérés (a legmagasabb és a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ régiók
között 0,68 százalékpont volt a különbség 2015-ben). Tolna megye értéke ugyanakkor
kiugróan alacsony (2,3 százalék).
A szakmák szerint jelentkezõ különbség egy részéért a kúraszerû ellátások felelõsek
(pl. haematológia). Az intenzív és aktív tüdõgyógyászati osztályokról közvetlenül
hazabocsátottak magas sürgõsségi újrafelvételi aránya esetében azonban szükséges
lehet megvizsgálni minõségi problémák fennállásának lehetõségét.

Q3.1. táblázat: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás
helye (régió) szerinti bontásban (2015)

740

Minõség, ellátásbiztonság

Q3.1. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya, idõsor teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2012-2015)

Q3.1. térkép: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás helye
szerinti megyénként, férfiak esetében (2015)
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Q3.2. térkép: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás helye
szerinti megyénként, nõk esetében (2015)
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Q3.3. térkép: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya az ellátás helye
szerinti megyénként összesen (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

A 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya Magyarországon stabilan
kevéssel öt százalék felett alakul. 2013-ban a férfi páciensekre vonatkozó arány 5,67
százalékot, a nõké pedig 4,85 százalékot tett ki, amely 2015-re 5,48 százalékra,
illetve 4,68 százalékra csökkent. A két nem közötti különbség idõben stabil.
Az indikátor azon kórházi eseteket vizsgálja, ahol az idõben utolsó osztályos eset
ellátása aktív szervezeti egységben történt, és az otthonába, rehabilitációra, otthoni
szakápolásra vagy szociális otthonba távozott beteget 30 napon belül bármely intézmény
bármely aktív osztályára sürgõsséggel felvették.
A legalacsonyabb értéket Nyugat-Dunántúl régió kórházai érték el (2015-ben 4,6
százalék), ezen belül is különösen Gyõr-Moson-Sopron (4,5 százalék) és Zala megye
(4,46 százalék). Az összes megyét tekintve ugyanakkor Tolna megye értéke feltûnõen
alacsony (2,3 százalék), és ez az idõszak során folyamatosan így volt. A másik két
dél-dunántúli megye, Somogy és Baranya átlag közeli értékeivel összességében a
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A mutató a kórházból való elbocsátástól számított 30 napon belüli sürgõsségi
újrafelvételek arányát vizsgálja, bárhol is kerüljön sor az újabb felvételre.

Dél-Dunántúl régió intézményei is az egyik legalacsonyabb visszavételi arányt mutatják.
A legmagasabb visszavételi aránnyal Közép-Dunántúl (5,28 százalék) és KözépMagyarország (5,26 százalék) ellátói jellemezhetõk. A vizsgált idõszak egészét tekintve,
bár a trend nem monoton, mindkét régióban inkább csökkenés volt megfigyelhetõ (ld.
Q3.2. ábra). Közép-Dunántúl régió magas értéke leginkább Fejér megyének (2015ben 5,93 százalék) köszönhetõ, de a régióban több megyei kórház adata is viszonylag
magas volt. Országos viszonylatban egy intézmény tüdõgyógyászati osztályát
kiemelkedõen magas értékek (15-17 százalék) jellemezték.

Q3.2. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya
Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl régiókban (2013-2015)

Az indikátor értéke megvizsgálható szakmák szerint. A szakmák nagy száma miatt itt
csak a szélsõértékeket mutató szakmákra térünk ki. A 2013-2015 közötti idõszakban
átlagosan tíz százalék feletti sürgõsségi újrafelvételi aránnyal bíró szakmákat a Q3.3.
ábra, a két százalék alatti újrafelvételi aránnyal jellemezhetõeket a Q3.4. ábra mutatja
be.
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További bontások

Q3.3. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya átlagosan;
10 százalék feletti értékkel bíró szakmák (2013-2015)
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Q3.4. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya átlagosan;
2 százalék alatti értékkel bíró szakmák (2013-2015)
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A szakmák között, az ellátás jellegének különbségeibõl fakadóan, jelentõs eltérések
figyelhetõk meg az újrafelvételi arány tekintetében is. Legmagasabb értékkel (16,46
százalék) az AIDS-betegek ellátása bír, ez azonban a betegség speciális jellegével
magyarázható. A haematológia magas értéke szintén magyarázható az ott kezelt
betegek gyakori, súlyos szövõdményeivel. A haematológiai osztályokról összességében
nagyon alacsony esetszámot jelentettek (2013 és 2015 között három év alatt 7272
osztályos esetet). A leggyakoribb visszavételi ok a mielodiszpláziás szindróma (BNO
D4690) volt, 15,15 százalékos aránnyal.
A tüdõgyógyászat szakmában feltûnõen magas értékek (2015-ben 10,34 százalék)
figyelhetõk meg. A megyénkénti értékek ebben a szakmában erõsen szórnak. Tolna
megye értéke itt is alacsony (3,55 százalék), Fejér megyéé pedig magas (17,85
százalék). Baranya megye ellátói mutatták fel a legmagasabb arányt, 20,55 százalékkal
(ld. Q3.15. ábra). Az érintett diagnózisok vizsgálata azt mutatja, hogy az újra felvett
esetek között legnagyobb számban a krónikus obstruktív tüdõbetegséggel és egyes
daganatos megbetegedésekkel kezelt páciensek találhatók (ld. Q3.6. ábra).
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Q3.5. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya tüdõgyógyászat
szakmában megyénként (2015)
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Q3.6. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek tüdõgyógyászat
szakmában, újra felvett esetszámok a legmagasabb öt BNO-5 diagnózis szerint (2015)
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Nehezen magyarázható az intenzív terápiás szakma magas aránya, tekintetbe véve,
hogy az indikátor csak az aktív osztályról közvetlenül hazabocsátott eseteket vizsgálta.
Felmerül, hogy ezen ellátások esetében miért nem került sor másik – akár aktív, akár
krónikus – osztályra való áthelyezésre a hazabocsátás elõtt; esetleg kódolási hibát
mutatnak-e az adatok. Az intenzív osztályról közvetlenül hazabocsátott betegek
ellátásáról vö. Gresz (2011).
A spektrum másik oldalán a reumatológia, ortopédia, sugárterápia, plasztikai- és
égéssebészet, valamint a szemészet található. A szakmák ellátási volumenei természetesen
jelentõsen eltérnek egymástól: az égéssebészetrõl pl. a vizsgált három év alatt összesen
5 149 osztályos esetbõl 3 107 beteg távozott közvetlenül az otthonába, míg a
szemészetnél – az egynapos esetek nélkül – 154 619 eset és 111 951 távozás történt.
A korcsoportonkénti megoszlás (Q3.7. ábra) azt mutatja, hogy a legmagasabb sürgõsségi
újrafelvételi arányok egyfelõl az újszülöttek és csecsemõk, másfelõl a 70 év feletti
páciensek esetében tapasztalhatók. Ez megfelel az elõzetes várakozásoknak. Idõskorban
továbbá nagyobb eséllyel fordulhat elõ, hogy a 30 napon belüli újabb felvétel egy
másik, szintén meglévõ betegség következménye. Nemek szerint vizsgálva (Q3.8.
ábra) az látható, hogy a nõk sürgõsségi újrafelvételi aránya 1-34 éves kor között
meghaladja a férfiakét, akik minden más korcsoportban viszont magasabb értékkel
bírnak.
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Q3.7. ábra: A sürgõsségi újrafelvételi arány megoszlása a beteg korcsoportja szerint
(százalék)
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Q3.8. ábra: A sürgõsségi újrafelvételi arány megoszlása nemek és korcsoportok szerint
(2013-2015, évek átlaga, százalék)

Kiegészítõ szempontok
Bár a nem tervezett újrafelvételek proxy mutatójaként nemzetközi viszonylatban általában
a sürgõsségi újrafelvételeket vizsgálják (ld. Fischer, Lingsma et al; 2014), érdemes
ezen adatokat összevetni a minden aktív osztályra történõ felvételt magában foglaló
értékekkel.
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Q3.9. ábra: 30 napon belüli összes kórházi újrafelvétel, teljes lakosságra és nem
szerinti bontásban (2013-2015)
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A Q3.9. ábrán is látható, hogy a sürgõsségi kritérium nélkül számított aktív kórházi
újrafelvételi mutató értéke több mint kétszerese a sürgõs felvételekre szûkített értéknek:
2015-ben a teljes lakosság tekintetében 11,8 százalék. A férfiak és a nõk között az
utóbbiak javára meglévõ, viszonylag kismértékû különbség, illetve a vizsgált idõszakon
belüli stabilitás ebben a nézetben is megfigyelhetõ.
A megyénkénti mintázat azonban átrendezõdik, fõképp a magas értékek vonatkozásában.
A sürgõsségi újrafelvételek tekintetében kiugróan alacsony értéket mutató Tolna megye
8,74 százalékkal itt is az alsó negyedben található; a 7,62 százalékos Nógrád és a
8,04 százalékos Zala jobb értéket mutatnak, azonban e megyék a sürgõsségi felvételek
szempontjából is a legalacsonyabb értéket mutató megyék között szerepelnek (2015.
második félévi adatok). Ugyanakkor a sürgõsségi visszavétel szerint magas értékkel
szereplõ Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyék az összes visszavétel tekintetében az
átlagnál jobb értékekkel (9,16, ill. 11,72 százalék) jellemezhetõk. Az összes aktív
újrafelvétel tekintetében kiemelkedõ Budapest (15,81 százalék) és Vas megye (14,84
százalék) értéke.
Szakmák szerint nem mutatkozik jelentõs eltérés a sürgõsségi újrafelvételekhez képest.
A kúraszerû ellátásokat nyújtó klinikai onkológiát, sugárterápiát és haematológiát
nem számítva, ebben a nézetben is a nefrológiát (23,54 százalék), a tüdõgyógyászatot
(20,48 százalék) és az AIDS-betegek ellátását (20 százalék) találjuk az élen. A
legalacsonyabb értékkel a reumatológia (3,12 százalék), a gyermek fül-orr-gégészet
(3,21 százalék) és a plasztikai sebészet (3,37 százalék) rendelkezett 2015 második
félévében.

A sürgõsségi kórházi újrafelvételek aránya az ellátás minõségének nemzetközi
viszonylatban gyakran alkalmazott mutatója, azonban az értékébõl nem lehet egyértelmû
következtetéseket levonni a minõségre vonatkozóan. A kezelés és a kórházban töltött
idõ adekvát megválasztása mellett az indikátor értékére jelentõs befolyással bír az
ellátott esetek összetétele, e hatás számszerûsítésére azonban, egy 2014-es szisztematikus
szakirodalmi összefoglaló szerint nem állnak rendelkezésre megbízható modellek
(Fischer, Lingsma et al; 2014).
Megoszlanak a bizonyítékok annak tekintetében, hogy az újrafelvételek aránya
mennyiben befolyásolható a betegek elbocsátásakor a tudatosságát növelõ, illetve a
kórházi és a közösségi ellátás közötti koordinációt erõsítõ módszerekkel. Egy 2014es szisztematikus szakirodalmi összefoglaló (Leppin, Gionfriddo et al; 2014) szerint
ezek a komplex beavatkozások hatásosnak mutatkoznak; egy valamivel korábbi (Hansen,
Young és Hinami; 2011), valamint egy késõbbi (Roper, Ballard et al; 2015)
irodalomkutatás azonban nem, vagy csak nagyon korlátozott bizonyítékokról számol
be.
Mindennek fényében az indikátornak az ellátás minõségére vonatkozó leíró erejét
korlátozottnak kell tekintenünk.
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Befolyásoló tényezõk

Limitációk
Az indikátor a fenti befolyásoló tényezõk miatt csak korlátozottan alkalmas az ellátás
minõségének mérésére. A finanszírozási célú adatbázis használatából is felmerülhetnek
kódolási torzítások. A szakmakódok 2012-ben történt teljes megváltozása miatt az
idõsorok megbízhatóan csak 2012-ig vezethetõk vissza.

Igazságosság
A betegek lakhelye szerinti régiók alapján vizsgálva a nyugat-dunántúli betegek szenvedték
el a legkisebb arányú sürgõsségi újrafelvételt (2015 második félévében 4,62 százalék),
míg a közép-magyarországiak a legtöbbet (5,29 százalék). A régiók lakosságának
mutatói közötti különbség azonban összességében nem túl jelentõs, és az idõszakon
belül enyhe konvergencia is érzékelhetõ (ld. Q3.10. ábra).
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Q3.10. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi újrafelvételek aránya a betegek
lakhelye szerinti régiónként (2013-2015)
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A hátrányos és nem hátrányos helyzetû települések lakóinak sürgõsségi újrafelvételi
aránya között gyakorlatilag nincs különbség. A teljes újrafelvételi arány valamivel
magasabb a hátrányos helyzetû települések esetében (ld. Q3.11. ábra).
Q3.11. ábra: 30 napon belüli kórházi sürgõsségi és általános újrafelvételek aránya
hátrányos és nem hátrányos kistérségekben (2013-2015)

Az indikátor értéke a vizsgált idõszakban Magyarországon stabil. A regionális
különbségek sem az ellátás helye, sem a beteg lakhelye tekintetében nem számottevõek,
egy-egy megye értéke azonban kiemelkedõ.
Az esetösszetétel vizsgálata nélkül az indikátor az intézmények által nyújtott ellátás
minõségének összehasonlítására csak korlátozottan alkalmas. Igazságossági szempontból
meglepõ, hogy a hátrányos helyzetû járások adata kedvezõbb a nem hátrányosakénál.
A tüdõgyógyászat és intenzív ellátás szakmák az országos átlaghoz képest magas
sürgõsségi újrafelvételi arányai további figyelmet és vizsgálatokat tesznek szükségessé,
melyek során feltárható lehetne, hogy az ellátási folyamat nem megfelelõsége, az
esetösszetétel, a betegek szociális helyzete, vagy más ok állhat-e a háttérben.
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Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi
ellátással összefüggõ fertõzések elõfordulása, Q4
Összefoglaló
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Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések elkerülhetetlen velejárói az egészségügyi
ellátásnak. Az antimikrobiális szerek (antibiotikumok) széleskörû alkalmazásával
egyidejûleg az ezeknek ellenálló mikroorganizmusok (ún. rezisztens mikroorganizmusok),
elsõsorban baktériumok arányának növekedésével kell számolni. Az egészségügyi
ellátóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk azon fertõzésekre, amelyeket többfajta
antibiotikummal szemben ellenálló (ún. multirezisztens) kórokozók okoznak. A fertõzés
kialakulását elsõdlegesen befolyásoló tényezõ a beteg általános fizikai állapota, illetve
az elvégzett beavatkozások (pl. mûtét) megterhelõ volta. Az egészségügyi ellátórendszer
legmagasabb szintjén álló intézmények és azon régiók, ahol ezek az intézmények
találhatók (Észak- és Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, valamint Közép-Magyarország) esetén
várható és tapasztalható az országos átlag feletti, magasabb fertõzési arány. Az
országos fertõzési arányok a vizsgált idõszakban lényegében változatlanok: a
multirezisztens kórokozók által okozott egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések
incidencia-sûrûsége 2013-ban 22,7 volt 100 000 ápolási napra (25 százalékos és 75
százalékos percentilis a jelentõ fekvõbeteg-ellátó intézmények értékei alapján: 6,9 és
27,5 per 100 000 ápolási nap), amíg 2014-ben 22,8 volt 100 000 ápolási napra (25
százalékos és 75 százalékos percentilis érték: 5,3 és 28,3 per 100 000 ápolási nap).
Lassú, de folyamatos emelkedés várható hazánkban is, mivel az antimikrobiális
rezisztencia terjedése kiemelt népegészségügyi probléma világszerte. A multirezisztens
kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések elõfordulásának
nyomon követése alapját képezi helyi és országos szinten egyaránt azon intézkedések
meghozatalának, amelyek a multirezisztens kórokozók okozta fertõzések megbetegedési
és halálozási arányainak csökkentésére irányulnak.
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Q4.1. táblázat: Multirezisztens kórokozók (MRK*) által okozott egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések elõfordulása (2013-2014)

* A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerbe jelentendõ, egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzést okozó multirezisztens
kórokozók listája alapján.

Elemzés
Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések mind a fejlett, mind a fejlõdõ országok
esetében elkerülhetetlen velejárói az egészségügyi ellátásnak. Az Egészségügyi
Világszervezet 2011. évi jelentése is felhívja a figyelmet arra, hogy ennek kockázata
általános, minden egészségügyi ellátót, rendszert érint világszerte.
Az antimikrobiális szerek kiterjedt és esetenként helytelen alkalmazásának következtében
a mikroorganizmusok ellenállóvá válhatnak (ún. rezisztencia alakulhat ki) egy vagy
több antimikrobiális szerrel (pl. antibiotikumokkal) szemben. A többfajta antibiotikummal
szemben kialakult rezisztencia esetén ún. multirezisztens mikroorganizmusról/kórokozóról
beszélünk, amely, ha fertõzést okoz, az súlyos következményekkel járhat, mivel a
kezelési lehetõségek korlátozottak, hiszen a rezisztencia terjedésével a rendelkezésre
álló hatásos antimikrobiális szerek száma drasztikusan csökken.
A multirezisztens kórokozók által okozott megbetegedések súlyosságából fakadóan
a gyakoribb (pl. methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus - MRSA), illetve kiemelt
jelentõséggel bíró kórokozók (pl. utolsó vonalbeli antibiotikumokkal szembeni
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Általános áttekintés

rezisztenciával rendelkezõ kórokozók – pl. karbapenem rezisztenciával bíró
mikroorganizmusok) okozta fertõzések regisztrálása, figyelemmel kísérése alapvetõ
jelentõséggel bír. Az egyes kórokozók elõfordulási gyakoriságának monitorozása,
valamint a fertõzések - esetleges halmozódások - idõbeni észlelése elõsegíti mind
helyi, mind országos szinten a változások nyomon követését, indikálhatja a gyakorlatok
felülvizsgálatát, valamint hozzájárulhat a megfelelõ intézkedések meghozatalához.
A fertõzés kialakulásában számos kockázati tényezõ szerepet játszik. Elsõsorban a
rossz fizikai állapotú és/vagy megterhelõ beavatkozáson (pl. mûtéten) átesett betegek
körében alakulnak ki fertõzések, így a betegpopuláció jelentõsen befolyásolja a fertõzések
elõfordulási gyakoriságát egyes egészségügyi intézményekben. Az ellátott betegek
számának növekedésével várható a fertõzések számának emelkedése is, ezért szükséges
a betegforgalmi adatokra történõ korrekció (ld. incidencia és incidencia-sûrûség értékek),
amely a reális összehasonlíthatóságot biztosítja.
A magasabb ellátási szinten lévõ intézmények esetében, ahol a legsúlyosabb esetek
ellátása történik, magasabb fertõzési arányok várhatóak, ezért csak regionális szintû
összehasonlítás célszerû, amelynek során valamennyi progresszivitási szintre sorolt
ellátó adatai szerepelnek az egyes kategóriákban.

A Q4.2. táblázatban látható, hogy 2013-ban és 2014-ben a fertõzési arányok lényegében
nem változtak országos szinten. Az egyes régiók között eltérések mutatkoznak (ld.
Q4.1. ábra), azonban kiemelkedõ eltérés nem tapasztalható az országos összesített
értékhez képest. Az éves bontások alapján megfigyelhetõ, hogy az egyes régiók
közötti eltérés állandó, egyes régiók a magasabb, mások az alacsonyabb fertõzési
arányokhoz sorolhatóak. A fertõzési arányok egyes régiókban nem változnak jelentõs
mértékben, bár éves ingadozások megfigyelhetõek. A fertõzési arányok azon négy
régió esetén voltak a legmagasabbak, amelyekben az ellátási szint legfelsõ szintjén
álló, klinikai ellátást is biztosító intézmények helyezkednek el.
A Q4.3 táblázat szemlélteti, hogy a multirezisztens kórokozók okozta fertõzések
klinikai megjelenési formái (húgyúti fertõzés, sebfertõzés, véráramfertõzés, pneumónia
és alsó légúti fertõzés) megegyeznek a leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggõ
fertõzésekkel (az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések és antibiotikum-használat
2011-2012-es európai pontprevalencia vizsgálata alapján - ld. Q4.4 táblázat).
Legmagasabb arányban az enyhébb lefolyású, a beteg életét kevésbé veszélyeztetõ
húgyúti fertõzések fordultak elõ.
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A 20/2009. (VI. 18.) EüM és 1/2014 (I. 16.) EMMI rendelet alapján a fekvõbetegellátó intézmények jelentik a (meghatározott esetdefiníciónak megfelelõ) multirezisztens
kórokozók által okozott egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzésben megbetegedett
ápoltakat a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerbe, majd az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévre vonatkozó Kórházi ágyszám- és betegforgalmi
kimutatás címû jelentése alapján számíthatóak a fertõzési arányok.

Q4.2. táblázat: Multirezisztens kórokozók (MRK) által kiváltott egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzésben megbetegedettek száma, a fertõzések száma (esetszám), a
jelentõ intézmények száma és betegforgalmi adatai (kibocsátások és ápolási napok
száma), országos fertõzési arányok [(incidencia és incidencia-sûrûség (esetszám
kibocsátásra és ápolási napra vonatkoztatott értékei)] (2013-2014)
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Q4.1. ábra: Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések régió szerinti fertõzési arányai 100 000 ápolási napra
(incidencia-sûrûség) (2013-2014)
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Q4.3. táblázat: Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzések klinikai megjelenési formái és gyakorisági megoszlása
(százalék) az adott évben, országos összesítés (2013-2014)
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Q4.4. táblázat: Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések klinikai megjelenési
formái és gyakorisági megoszlása (százalék) az egészségügyi ellátással összefüggõ
fertõzések és antibiotikum-használat európai pontprevalencia vizsgálat adatai alapján,
Magyarországon és Európában (2011-2012)
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További bontások
Az összesített értékeken felül további kiemelt fontossággal bír az egyes mikroorganizmusok
okozta fertõzések gyakoriságának nyomon követése. Látható a Q4.2. ábrán, hogy
2013-ban és 2014-ben a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) okozta,
egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzésekben megbetegedettek száma a
legmagasabb, emellett másik három kórokozó okozza a fertõzések legnagyobb részét:
a multirezisztens Escherichia coli (MECO), a multirezisztens Acinetobacter baumannii
(MACI) és a multirezisztens Klebsiella fajok (MKLE).

A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszerbe jelentendõ egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzést
okozó multirezisztens kórokozók listája: CRE: Karbapenem-rezisztens Enterobacteriaceae CRKL: Karbapenemrezisztens Klebsiella pneumoniae MACI: Multirezisztens (imipenem/meropenemmel szemben nem érzékeny)
Acinetobacter baumannii MECO: Multirezisztens Escherichia coli MENB: Multirezisztens Enterobacter spp.
MKLE: Multirezisztens Klebsiella spp. MPAE: Multirezisztens Pseudomonas aeruginosa MRSA: Methicillinrezisztens Staphylococcus aureus MSTM: Multirezisztens Stenotrophomonas maltophilia VISA: Vancomycinre
mérsékelten érzékeny Staphylococcus aureus VRE: Vancomycin-rezisztens Enterococcus spp.

Befolyásoló tényezõk
A legyengült állapotú páciensek esetében jóval magasabb egy fertõzés kialakulásának
a valószínûsége, mint egy jó fizikai állapotú beteg esetében, így az ellátási formától
függõen azon intézménytípusokban magasabb fertõzési arány várható, ahol fõleg az
elõbbi betegpopuláció (pl. idõs páciensek) ellátása folyik. Egy páciens hosszabb
ideig tartó intézeti ellátása önmagában is növeli a fertõzés kockázatát. A fertõzés
kialakulásának valószínûségét növeli, ha a mikroorganizmusok számára az egészségügyi
ellátás következtében új behatolási kapu létesül (pl. mûtéti sebek, katéterbehelyezési/
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Q4.2. ábra: Multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott, egészségügyi ellátással
összefüggõ fertõzésekben megbetegedettek száma jelentendõ kórokozók szerint,
országosan (2013-2014)

szúrási pontok). Az elvégzett beavatkozások a szervezetet megterhelik, a fogékonyságot
növelik. Azon osztályok, intézmények esetén tehát, ahol ilyen jellegû beavatkozásokat
magas arányban végeznek (pl. intenzív terápiás ellátás, mûtétes osztályok, intézmények)
a fertõzési arányok is magasabbak lesznek.
Az intézmények struktúrája, személyi, tárgyi feltételei, kórházhigiénés és infekciókontroll
szabályozásai, az intézmény, a személyzet és ápoltak hozzáállása, illetve lehetõségei
jelentõsen befolyásolhatják az értékeket. A fertõzési arányok növekedéséhez vezethet
többek között a nem megfelelõ antibiotikum-használat, a helyi protokollok (pl.
betegápolás, eszközhasználat, sebkezelés) be nem tartása, valamint ismeret- és/
vagy eszközhiány.
Limitációk
Bár jogszabályilag jelentési kötelezettség áll fenn, és a 2013-2014-ben jelentõ
intézmények betegforgalma a hazánkban ellátott betegek kb. 90 százalékát lefedte,
azonban feltételezhetõ, hogy a jelentett adatok a valós értékek alatt maradnak. Ez
adódhat az esetmeghatározáshoz szükséges mikrobiológiai vizsgálatok hiányából, a
mintavétel helytelen gyakorlatából, vagy az eredmények elérhetetlenségébõl, esetleg
a jelentést végzõ (képzett) személyzet kapacitáshiányából.
Az értékek nem veszik figyelembe az egyes intézmények strukturális változásait (pl.
kórházi összevonásokat, ezáltal a jelentésre kötelezett és jelentõ intézmények száma
évente változik), valamint a progresszivitási szint, illetve az ellátási kör átalakulását.

Igazságosság

Megbeszélés
Az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia terjedése napjaink egyik kiemelt
népegészségügyi kérdése. A rendelkezésre álló hatásos antibiotikumok spektrumának
szûkülésével a terápiás lehetõségek jelentõsen korlátozódnak bizonyos
mikroorganizmusok által okozott fertõzések esetében. Az antibiotikum-rezisztencia
számos szegmenst érint, ezek közül csupán az egyik a humán gyógyászat (pl. az
állatgyógyászat mellett).
A multirezisztens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések
elõfordulásának nyomon követése alapját képezi a további terjedést megelõzõ
intézkedéseknek, döntéshozatalnak.
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A multirezisztens kórokozók által okozott fertõzések kialakulásában alapvetõ fontosságú
a páciens általános fizikai állapota, illetve azon beavatkozások köre, amelyeken
kezelése során, gyógyulása érdekében átesett. Ismert, hogy az alacsonyabb társadalmigazdasági státuszú betegek több kockázati tényezõvel rendelkeznek, illetve egészségügyi
hozzáférési lehetõségük korlátozott lehet, azonban a jelen indikátoron az igazságosság
befolyásoló hatása nem feltételezhetõ.

Hazánkban a fertõzési arányok minimális emelkedést mutattak az utóbbi években,
amely több - évente eltérõ - régió fertõzési arányának változásából adódott; 20132014 folyamán lényegi változás nem figyelhetõ meg. A legmagasabb fertõzési arányok
az ellátási rendszer sajátosságaiból adódóan Észak- és Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
valamint Közép-Magyarország régiókra jellemzõek. A klinikai megjelenési formák és
a fertõzést okozó kórokozók tekintetében jelentõs változás nem volt megfigyelhetõ az
utóbbi években, bár egyes mikroorganizmusok gyakoriságának ellentétes irányú
eltolódása figyelhetõ meg.
Az antibiotikumrezisztencia-viszonyok változásának nyomon követése alapját képezi
a helyes antibiotikum-politika kialakításának mind helyi, mind nemzeti szinten. A vártnál
magasabb fertõzési arányok észlelése indikálja a helyi gyakorlatok felülvizsgálatát,
illetve szükséges beavatkozások meghozatalát, amely tevékenységek (többek között)
hozzájárulhatnak a multirezisztens kórokozók okozta fertõzések megbetegedési és
halálozási arányainak csökkentéséhez.
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Elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma, A1
Összefoglaló
Elkerülhetõ halálozásnak számítanak azon betegségek és állapotok miatt bekövetkezõ
halálesetek, amelyek optimális orvosi beavatkozások idõben történõ igénybevételével
elkerülhetõk lettek volna. (Eurostat 2016) Az elkerülhetõ halálozás az egészségügyi
ellátórendszer minõségének indikátoraként használatos, hiszen a megfelelõ egészségügyi
ellátás rendelkezésre állását és az egyén egészséggel kapcsolatos felelõsségvállalását
(idõben vagy egyáltalán igénybe vette-e a szükséges ellátást) is magába foglalja.
2014-ben 17 677 halálozás elkerülhetõ lett volna hazánkban, amely az összes halálozás
14 százalékának felel meg. A 65 év alatti lakosságra vonatkozóan az elkerülhetõ
halálesetek száma 8 601 volt, amely az összes haláleset 27 százalékának felel meg.
(NEFI 2016) Standardizált halálozási arányban kifejezve 10 000 magyar lakosra 18,
a 65 év alatti lakosságra 10 000 fõre vetítve 10 elkerülhetõ halálozás jutott.
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. A magyar férfiak szintén az ötödikek, míg a magyar nõk a
negyedikek voltak a rangsorban. (Eurostat 2016)

2011 óta nem jelentõsen, de csökkent az elkerülhetõ halálozások aránya Magyarországon
(10 000 fõre vetítve 18,4-rõl 17,8-ra). Férfiaknál Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(30/10 000), nõknél Békés megyében (18/10 000) a legmagasabb az elkerülhetõ
halálozások aránya.
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Férfiak esetében (23,2/10 000) nagyobb az elkerülhetõ halálozás aránya, mint a
nõknél (13,6/10 000), 65 évnél fiatalabbak körében 10 000 fõre 13 és 7,6. A
gazdaságilag fejlettebb régiókban a fejletlenebb régiókhoz viszonyítva kisebb az
elkerülhetõ halálozás 10 000 fõre jutó száma (pl.: Közép-Magyarország: 15,3/10
000, Észak-Magyarország: 20,4/10 000), és ez igaz a 65 év alatti lakosságra is (pl.:
Közép-Magyarország: 8,5/10 000, Észak-Magyarország: 11,7/10 000).

A1.1. ábra: Elkerülhetõ halálozás 10 000 fõre jutó standardizált halálozási aránya
Magyarországon (2011-2014)
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A1.1. táblázat: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon régió szerinti bontásban (2014)
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A1.1. térkép: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon, megyénként, férfiak (2014)
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A1.2. térkép: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon, megyénként, nõk (2014)
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A1.3. térkép: Elkerülhetõ halálozás standardizált halálozási arányának alakulása
10 000 fõre vetítve Magyarországon, megyénként, összesen (2014)

Elemzés
Általános áttekintés

A gazdaságilag fejlettebb régiókban, mint például Közép-Magyarország és a dunántúli
régiók, kisebb az ilyen típusú halálozás aránya, mint a gazdaságilag fejletlenebb
térségekben, vagyis Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön (A1.1. táblázat). 2011
óta csökkent, de nem jelentõsen az elkerülhetõ halálozások 10 000 fõre jutó száma
a teljes magyar lakosság vonatkozásában, és a nemeket külön-külön vizsgálva is.
(A1.1. ábra). Férfiaknál Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nõknél Békés megyében
a legmagasabb az elkerülhetõ halálozások aránya, a legalacsonyabb pedig férfiak
és nõk esetében is Budapesten (A1.1-3 térképek).
Kiegészítõ szempontok
Az elkerülhetõ halálozások száma és 10 000 fõre jutó aránya kb. fele a megelõzhetõ
halálozásokénak. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett a népegészségügyi
beavatkozások erõteljesebb támogatása is feltétlenül szükséges.
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2014-ben 17 677 halálozás elkerülhetõ lett volna hazánkban, amely az összes halálozás
14 százalékát jelenti. A 65 év alatti lakosságra vonatkozóan az elkerülhetõ halálesetek
száma 8 601 volt, ami az összes haláleset 27 százalékának felel meg. Standardizált
halálozási arányban kifejezve 10 000 lakosra 17,8 elkerülhetõ halálozás jutott, a 65
év alatti lakosságra vetítve ez az érték 10 volt. (A1.1. táblázat)

Nemzetközi összehasonlítás
Az Eurostat számításai szerint (Eurostat, 2016) Magyarország az ötödik legmagasabb
értékkel szerepelt az elkerülhetõ halálozások ranglistájában. Nemenként vizsgálva a
férfiak szintén az ötödikek, a nõk pedig a negyedikek voltak 2013-ban az EU 28
tagországának elkerülhetõ (amenable) halálozás rangsorában (A1.2. táblázat).

(Forrás: Eurostat)
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A1.2. táblázat: Elkerülhetõ halálozás standard halálozási arányának megoszlása
100 000 fõre vetítve (2013)

Befolyásoló tényezõk
A mutató számítása nemzetközi standard módszertan szerint történik: adott betegségekre,
illetve életkori csoportokra meghatározzák az elfogadott orvosi beavatkozásokkal
elkerülhetõ halálesetek számát. Ennek mértékét részben az egészségügyi kapacitások
hozzáférhetõsége, részben pedig az ellátásra szoruló egyének igénybevételi hajlandósága
befolyásolja. (Vitrai et. al, 2011) Az elõbbit a rendelkezésre álló ellátások, illetve az
azok igénybevételének fõként földrajzi, idõbeli, fizikai, anyagi és pszichológiai
körülményei határozzák meg. (Office of National Statistics, 2016) Az utóbbit az
egyén egészségkultúrája befolyásolja, amelyet öröklött és a környezetével való korábbi
kölcsönhatásai során, különösen az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban
szerzett tapasztalatai szabnak meg. (Mackenbach et al, 2008; Westerling et al, 1996;
James et. al 2007)
Limitációk
A mutató számításánál felhasznált halálozási adatokban az elsõdleges halálok hibás
megállapítását okozhatja a halottvizsgálati bizonyítvány helytelen kitöltése, azonban
ez vélhetõen elenyészõ számban fordul elõ. Ismeretlen életkor vagy lakóhely, vagy kis
gyakoriságú halálokok esetében a korcsoportokra és/vagy településekre adathiány
léphet fel, ezért ezek az esetek kimaradnak az elemzésbõl.

Igazságosság

Megbeszélés
A mutató nemzetközi összehasonlításban is kimagasló értékei alapján mindenképpen
nagy hangsúlyt kell fektetni az egészségügyi ellátás területi egyenlõtlenségeinek
felszámolására, az egészségmûveltség javítására. A megelõzhetõ halálozással való
összehasonlítás eredménye alapján a megelõzés és a népegészségügyi beavatkozások
támogatására is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Összhangban a WHO számos
ajánlásával (Health2020, Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs
2013-2020), a krónikus nem fertõzõ betegségek megelõzésére, az életmódváltás
elõsegítésére, a kockázati tényezõk visszaszorítására irányuló korszerû, több szinten,
több szektor szereplõjével megvalósuló beavatkozások szükségesek, hogy biztosítsák
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A nem idõben és megfelelõen nyújtott ellátás miatt bekövetkezõ halálozásban
megfigyelhetõ egyenlõtlenség igazságtalannak tekinthetõ. Indoklásul felhozható, hogy
amennyiben az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetõségének és minõségének
területi eloszlását jobban a szükségletekhez igazítanák, az elkerülhetõ halálozás nagy
földrajzi különbségei csökkenthetõk lennének. Azonban ennek igazolásához a hazai
adatgyûjtési rendszer nem biztosít megfelelõ adatokat. A szolgáltatásokkal való
elégedettség és az egészségnevelés eredményességének javítása az igénybevételi
hajlandóság növekedésén keresztül ugyancsak hozzájárulna az elkerülhetõ halálozás
magyarországi igazságosságának javulásához.

mindenki számára az elérhetõ legjobb egészséget, ezáltal pedig az ország számára
az elérhetõ legnagyobb termelékenységet. Megfontolandó, hogy a rendelkezésre
álló szûkös erõforrások elosztásánál az egészségügyi ellátórendszer prevenciós
szemléletû megújítása mellett nagyobb hangsúlyt kapjon a bizonyítottan költséghatékony
beavatkozások széleskörû alkalmazása. (National Prevention Strategy, 2011, Office
of the Surgeon General)
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Rákbetegek ötéves túlélési aránya, A2
Összefoglaló
A mutató értéke a vizsgált ötéves periódus alatt 64,3 százalékról 61 százalékra
mérséklõdött folyamatos csökkenéssel, azonban a 2013-2015-ös idõszak során a
csökkenés üteme minimálisra, fél százalékos ütemnél is alacsonyabb szintre lassult. Az
egyes daganatfajták esetében a mutató értéke drasztikus eltérést mutat: különösen
alacsony a tüdõrák esetében, valamint a gyomorrák esetében, melynél a mutatóérték
csökkenése is gyors ütemû, míg magasabb a leggyakrabban elõforduló melanóma és
a bõr egyéb rákos megbetegedéseinek esetében. A nemek között csökkenõ különbség
mutatkozik a nõk javára. Az egyes megyék között számottevõ eltérések vannak, és a
hátrányos helyzetû települések lakosai körében az ötéves túlélés jelentõsen alacsonyabb.
A nem és a kor megyék közötti eltérését indirekt standardizációval kiszûrtük, azonban
meg kell jegyeznünk, hogy jelentõs szerepük van a túlélés alakulásában, mely szerep
kevésbé számottevõ, amennyiben figyelembe vesszük a mutató idõtávján a teljes
populációra is jellemzõ halálozás jelenlétét.
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A2.1. ábra: Az újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2006-2010)

A2.1. táblázat: Rákbetegek ötéves túlélési aránya (2010)
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A2.2. táblázat: Ötéves ráktúlélési arány régió szerinti bontásban (2010)

A2.1.térkép: Újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány, férfiak (2010, indirekt standardizáció korra)
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A2.2.térkép: Újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány, nõk (2010, indirekt standardizáció korra)
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A2.3.térkép: Újonnan felfedezett rákos megbetegedések körében az ötéves túlélési
arány, teljes lakosság (2010, indirekt standardizáció nemre és korra)

Elemzés
Általános áttekintés

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy abszolút értékben a halálozás csökkent az idõszak
alatt, azonban az esetszám csökkenése gyorsabb volt. A használt módszertan szerint
a 2006-ban rögzített új daganatos betegek száma 114 085 volt, melyek közül 40 728
végzõdött ötéven belüli halállal, míg 2010 során 100 308 új eset közül 39 120 nem
élte meg az öt évet.
A két nem között a teljes idõszak alatt jelentõs különbség figyelhetõ meg. A nõk ötéves
túlélési aránya jelentõsen magasabb, azonban gyorsabb ütemben esett vissza. Az öt
év alatt a férfiaknál a kezdeti 55,1 százalékos értékrõl 2,2 százalékponttal mérséklõdött
a mutató értéke, míg a nõknél ennek közel duplája, négy százalékpontos volt a csökkenés
a kezdeti 71,6 százalékról. Így a különbség 1,8 százalékponttal mérséklõdött, de
még az idõszak végén is számottevõ, 14,7 százalékpontos volt a két nem mutatóértéke
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A rákos betegek közel 40 százaléka a szakellátásban a rosszindulatú daganat miatti
elsõ megjelenést követõ öt éven belül meghal. Tekintettel a rák felfedezésének és
formájának heterogenitására óvatosan kell kezelni az átfogó adatokat, azonban feltétlenül
figyelemre méltó az ötéves túlélés folyamatos csökkenése az utolsó ötéves idõszakban.
Ennek során a 2006-ban megjelent betegek 64,3 százalékos értékrõl folyamatos
csökkenéssel 2010-re 61 százalékra mérséklõdött.

között.
A régiók között az idõszak során folyamatosan számottevõ és stabil eltérés figyelhetõ
meg – a legjobban és legrosszabbul teljesítõ régiók között tíz százalékpont körüli
különbség volt. A teljes idõszak alatt Közép-Magyarország rendelkezett a legjobb
mutatóértékekkel, melyet Közép-Dunántúl követett.
Mindazonáltal a teljes idõszakot tekintve mind a megyei, mind a régiós szintet vizsgálva
általános a mutatóértékek csökkenése. Ennek során a legjobban teljesítõ régió és
megye értéke 2006 és 2010 között rendre 69,2-ról 66 százalékra, illetve 70,6-ról
67,4 százalékra csökkent. A leggyengébb eredmény 2006-ban az Észak-Alföldön
kapott 58,4 százalék, illetve Békés megye 54,8 százaléka volt, míg 2010-ben ÉszakMagyarországon 55,3 százalék.
További bontások
A rosszindulatú daganatok egyes fajtáinak ötéves túlélési aránya – az alábbi táblázatban
foglaltaknak megfelelõen – nagyon jelentõs eltérést mutat, így az összesített értéknél
érdekesebb lehet ezeknek a külön történõ vizsgálata.

A 2010-es új rákesetek általános öt éves túlélési aránya 59,1 százalék, azonban a
leggyakrabban elõforduló emlõrák, illetve tüdõ- és hörgõrák melyek rendre az összes
rosszindulatú daganat 21, illetve 11 százalékát adják, drámain eltérõ túlélési aránnyal
rendelkeznek. Elõbbi esetében 78,2 százalék, míg utóbbinál 34,8 százalék az ötéves
túlélési arány.
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A2. 2. ábra: Rákos megbetegedések száma daganat helye és ötéves túlélés szerint
(2010)

A tíz leggyakrabban elõforduló rákos megbetegedés közül az emlõrákhoz hasonlóan
az átlagnál magasabb túlélési arányt mutat a bõr rosszindulatú melanomája és egyéb
rosszindulatú daganatai. A többi daganatfajta esetében az értékek rendre 60 és 45
százalék között alakulnak, és bár a harmadik leggyakoribb prosztatarákot 67,1
százalékos túlélési arány jellemzi, addig a negyedik és ötödik leggyakoribb
vastag-, illetve végbélrák ötéves túlélése csupán rendre 47,2 és 45,7 százalék. A
kevésbé gyakori, de összesítve az esetek harmadát kitevõ egyéb rosszindulatú daganatok
aggregált ötéves túlélési aránya 56,3 százalék.

A tíz leggyakoribb daganatfajta mindegyike esetében romlott az ötéves túlélési arány,
azonban megfigyelhetõ, hogy a visszaesés jellemzõen az eleve rosszabb túlélési
aránnyal rendelkezõ daganatok esetében nagyobb mértékû volt – a logaritmikus
regresszió R2 értéke 0,75 fölötti. A trendvonaltól legmesszebb az emlõ rosszindulatú
daganata helyezkedik el, melynek ötéves túlélési aránya átlagon felüli, azonban a
mutató értéke átlagot meghaladó mértékben, éves szinten egy százalékponttal csökkent
a 2006-2010 idõszakban.
A gyomorrák esetében a csökkenés évenként a két százalékpontot is meghaladta,
aminek, annak ellenére, hogy a gyomorrák csak a tizedik leggyakoribb ráktípus,
külön súlyt ad, hogy az idõszak kezdetén is igen alacsony, 37 százalékos volt az
ötéves túlélési arány.
Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a bõr egyéb, nem melanómás, rosszindulatú
daganatos megbetegedései esetében, melyek évente közel húszezer embert érintenek,
alacsony, évi csupán két tized százalékpontos mértékben romlott a mutató értéke.
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A2. 3. ábra: Rákos megbetegedések ötéves túlélése daganat helye szerint (2010)

A2. 4. ábra: Rákos megbetegedések átlagos ötéves túlélési aránya és annak változása
daganat helye szerint (2006-2010)

A rosszindulatú daganatok fajtája mellett a betegek kora és neme szintén jelentõsen
befolyásolja a mutató értékét. A betegek mintegy kétharmada, az 50-80 éves korosztályból
kerül ki, ezen belül a nõk 22,1 a férfiak 27,8 százaléka jár a hatvanas éveiben a
vizsgált idõszakban. A férfi betegek átlagos életkora 67 év, míg a nõk esetében 69 év,
és a kor szerinti szórás utóbbi nem esetében nagyobb.

A2. 5. ábra: Rákos megbetegedések korcsoport szerinti megoszlása nemenként
(2006-2010)

784

Minõség, ellátásbiztonság

Ugyanakkor a mellékletben megtalálható ábrák és adatok jól mutatják, hogy az egyes
daganatfajták esetében a betegek koreloszlása jelentõsen különbözhet. A méhányakrák
elõfordulása a korral szinte folyamatosan csökken, míg a prosztata rák gyakorisága
csak az ötvenes éveikben járók esetében jelenik meg számottevõen, míg a bõrrák
esetszáma mind a két nem esetében növekszik a hetvenes éveikben járók kategóriájában
is.

A kor szerepét támasztja alá az alábbi ábra, melyen a túlélés nemenként és
korcsoportonként látható. A férfiak mutatószáma minden korosztályban rosszabb a
nõk esetében mérteknél, azonban a 40-80 éves korcsoportok esetében ez a különbség
meghaladja a tíz százalékpontot. A fiatalabb korcsoportokban a különbség öt
százalékpont körül alakul, majd a legidõsebb betegek között a különbség ismét csökken
– amennyiben a késõbb, a befolyásoló tényezõknél leírtak szerint figyelembe vesszük
a korcsoport öt éven belüli halálozási arányát, akkor megszûnik a két nem között
látható különbség.
Itt is meg kell említenünk, hogy az egyes daganatfajták esetében alapvetõ eltérés
mutatkozik a nemenkénti és korcsoportonkénti túlélésben. A bõrrák esetében, csak
magas korban kezd romlani a mutató értéke, és a korcsoportok egyéb okból való
halálozásának figyelembe vételével a mutató értéke javul. A hörgõ- és tüdõrák, valamint
a gyomorrák már 40 éves kortól folyamatosan és gyorsan romló túlélést mutat. Ezzel
szemben az emlõrák és a prosztatarák túlélési arányára sokkal kisebb hatást gyakorol
a kor növekedése.
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A2.6. ábra: Rákos megbetegedések ötéves túlélési aránya nemenként abszolút
értékben, illetve a korcsoport általános halálozási arányához mérten (2010)
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Nemzetközi összehasonlítás
Nemzetközi adatok sem az Eurostat, sem a WHO adatbázisaiban nem érhetõek el,
míg az OECD által készített Health at a Glance kiadványában a méhnyakrák, emlõrák
és vastagbélrákra vonatkozóan magyar adatok nem szerepelnek. A módszertani
különbségek ismerete nélkül nincs mód az itt bemutatott adatok és az OECD egyéb
országai értékeinek összehasonlítására – bármilyen kecsegtetõ is, hogy az itt feltüntetett
magyar értékek mindhárom esetben a kiadványban szereplõ OECD átlag fölött
helyezkednek el (OECD, 2015).
Befolyásoló tényezõk
Ötéves idõtávon a rosszindulatú daganat nélküli lakosság körében is megfigyelhetõ
halálozás, melyet a mutató nem szûr ki. Amennyiben az összehasonlítandó populációk
között a lakosság nem és kor szerinti összetételében nem tapasztalható jelentõs eltérés,
akkor ez a következtetéseket nem befolyásolja számottevõen, ellenkezõ esetben azonban
standardizálással vagy egyéb módszerrel ki kell szûrni ennek hatását. Tekintettel a
vizsgált idõszak limitált hosszára, az elvégzett ellenõrzõ számítások alapján az idõsoros
adatokból levont következtetéseket jelen esetben nem befolyásolja számottevõen a
korösszetétel változása.

Az A2.6. ábrán jól látható, hogy 40 éves kor elõtt a hatás mindkét nem esetében
elhanyagolható, ezt követõen azonban az öt éves idõszak alatt elhalálozott férfiak
száma, és így a figyelembevételük hatása is jelentõsen emelkedik. A nõk esetében az
ötvenes éveikben kezd érezhetõ, egyre jelentõsebb mértékû hatást gyakorolni az
általános halálozás kiszûrése. A nõk esetében a korral egyre gyorsuló ütemben romló
halálozás helyett egy sokkal lassúbb és egyenletesebb csökkenést figyelhetünk meg.
Ennek következtében a negyvenes éveikben járók 87 százalékos ötéves túlélési arányával
szemben a legidõsebb, nyolcvan év feletti kategória értéke 53 százalékpont helyett
csak 17 százalékponttal alacsonyabb, ha a kiigazított értéket vizsgáljuk.
A férfiak esetében ennél is jelentõsebb változást figyelhetünk meg, amennyiben az
ötéves túlélés a hatvanas éveikben járó betegek esetében a legrosszabb – 60 százalékos
– és az ezt követõ korcsoportokban gyorsuló ütem csökkenés helyett lassuló ütemû, de
folyamatos javulást tapasztalunk, míg végül a nyolcvan év felettiek esetében már
enyhén meg is haladja a nõknél megfigyelt értéket.
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Ugyanakkor a mutató értékének korcsoport szerinti vizsgálatához elengedhetetlen,
hogy semlegesítsük az egyéb halálozás hatását, mivel az eltérõ korcsoportok esetében
drasztikusan eltérõ mértékben befolyásolja a mutató értékét.

A2 7. ábra: Rákos megbetegedések ötéves túlélési aránya nemenként abszolút
értékben, illetve az általános halálozási aránnyal kiigazítva (2006-2009)

Így amennyiben a nõk esetében a teljes túlélésnek a lakosságban daganatos
megbetegedés nélkül is bekövetkezõ halálozással kiigazított értéket vesszük, akkor
2011-2015-ös mutatóértéke 13 százalékponttal lesz magasabb – 83,2 és 79,9 közötti
értéket ér el. A férfiak esetében a teljes esetszám ilyen módú „amortizálása” 2011-es
értéket 16,6 százalékponttal 69,8 százalékra, míg a 2015-ös 14,5 százalékpontos
emelkedéssel 67,0 százalékra módosítja, így a nõk ötéves túlélési aránya ezen számítás
szerint a hozzávetõlegesen harminc százalék helyett, mintegy húsz százalékkal haladja
meg a férfiakét.
Limitációk
A mutató definiálásakor új rosszindulatú daganatos megbetegedésnek tekintettük azokat
az eseteket, melyeket megelõzõen két éven belül a beteg sem járó, sem fekvõbeteg
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A kiigazítás magától értetõdõen emeli az ötéves túlélési arányt, melynek értéke mintegy
12 százalékponttal emelkedve a vizsgált 2011 és 2014 közötti periódusban 76,1
százalékról 73,3 százalékra csökken. A nemek közötti különbség továbbra is számottevõ,
azonban arányát tekintve jelentõsen, mintegy harmadával mérséklõdik. Ez részben
annak köszönhetõ, hogy a rák esetek nagyobb hányada esik ötven év alatti korra a
nõknél, míg a férfiaknál sûrûbb esetben fordulnak elõ az ötven és nyolcvan év közötti
betegek, mely korcsoportokat jelentõsen eltérõ mértékben érint a kiigazítás.

közfinanszírozott szakellátásban nem részesült bármilyen rosszindulatú daganatra
utaló fõdiagnózis alapján. Bevett szokás ennél hosszabb távra visszamenõen vizsgálni
a betegek elõtörténetét (Fu et al., 2016; Yang et al., 2016), azonban az elérhetõ
adatok ezt nem támogatták. Részben a definíciónak ez a pontja indokolhatja a Nemzeti
Rákregiszter és az Egészségügyi Világszervezet Health for All adatbázisához képest
megfigyelhetõ magasabb incidencia adatokat. A késõbbi jelentések készítésekor
megfontolandó a definíció módosítása.
A mutató a közfnanszírozott szakellátásban kezelt esetek körében az ötéven belüli
halálozás abszolút számát vizsgálja, így a ráknak közvetlenül nem tulajdonítható
halálokat szintén figyelembe veszi. Ez elsõsorban az összehasonlítást az eltérõ
korösszetételû sokaságok között torzíthatja, amire az elemzés során ki is tértünk.

Igazságosság
A férfiak ötéves túlélési aránya az idõszak során 27-30 százalékkal alacsonyabb a
nõkénél, illetve a korcsoportos halálozási adatokkal kiigazított érték mintegy 19-21
százalékkal. A nemek közötti eltéréseket két okra vezethetjük vissza: egyfelõl ugyanazon
daganatfajtáknál a két nem ötéves túlélési arányában mutatkozó eltérésekre, másrészt
az egyes daganatfajták eltérõ gyakoriságára. A nemek túlélési arányában jelentkezõ
eltérés minimálisan magasabb hatást gyakorol, de a két tényezõ közel azonos mértékben
felelõs a két nem adatai között jelentkezõ különbségért.
A nemek közötti biológiai eltérések indokolhatnak a túlélési arányban mutatkozó
eltéréseket, mely eset nem feltétlenül minõsül igazságossági problémának.
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A2 8. ábra: Rákos megbetegedések daganat helye szerinti nemenkénti ötéves túlélési
aránya nemenként abszolút értékben (2010)
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Megbeszélés
Az ötéven túli ráktúlélés arányának csökkenése a 2013-2015 közötti idõszakban minimális
ütemû, azonban folyamatos volt, ami figyelmet és további kutatást érdemel annak
érdekében, hogy ennek pontos okait azonosítani lehessen. Összetett mutatóval van
dolgunk, melyre egyszerre gyakorolhat hatást az esetek nem és korszerinti összetétele,
valamint az egyes ráktípusok elõfordulásának gyakoriságában bekövetkezõ változások.
Ezen túlmenõen szintén jelentõs hatású lehet a daganatok felfedezéskori státusza és
annak eltérése illetve változása, ami azonban az elemzés alapját képezõ adatokból
nehezen vizsgálható – ugyanakkor törekedni kell rá, hogy a jövõben, új adatforrások
esetleges bevonásával ez is bemutatásra kerülhessen.
Az ötéves idõszak alatti halálozás mértéke az egyes korcsoportokban jelentõsen különbözik
a teljes populációban, amit figyelembe véve a kor szerepe az ötéves túlélés alakulásában
alacsonyabb, mint elsõre tûnne. Jelentõs ugyanakkor a lakhely szerinti földrajzi
különbségek hatása és a hátrányos helyzetû települések lakosai is számottevõen
alacsonyabb túléléssel rendelkeznek. A nemek között szintén drasztikus, százalékban
kifejezve bõven kétjegyû különbség figyelhetõ meg.
Az adatok rendelkezésre állásának rövid idõtávja miatt a standardizálás nem okozott
jelentõs eltérést, azonban a késõbbiekben komolyabb eltérés lehet a valós és standardizált
adatok között, ami figyelemre érdemes lehet.
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Csípõtáji töréseket követõ 30/90/365 napon belüli
halálozási arány, A3
Összefoglaló
A csípõtáji törések az idõskor legveszélyesebb balesetei. Az egyik legnagyobb
igénybevételnek kitett hely a combcsont és a combfej közötti terület, mely az életkor
elõrehaladtával kialakuló csontritkulás következtében gyakran banális traumára is
eltörik.
A csípõtáji törések évente 15 ezer embert érintenek Magyarországon. Ebbõl 14 ezernél
történik mûtét, ezernél pedig nem. 2011-2014 között a nem megoperált betegek 52
százaléka egy éven belül meghalt. Ugyanilyen a halálozás a Girdlestone-plasztikán
(combfej eltávolítása) átesett betegek esetében. Ezzel szemben a valamilyen
oszteoszintézissel ellátott betegek 33,4 százaléka halt meg ezen idõszak alatt. Ez az
érték magasabb, mint ami a nemzetközi adatokból látható (21-27 százalék).
Az adatokból az is kiderül, hogy azokban az esetekben, ahol nem történik meg
azonnal a mûtét a felvételt követõen, a halálozás aránya magasabb. A felvétel napján
operáltak 30,4 százaléka hal meg egy éven belül, míg az egy nap várakozás után
mûtöttek 36,2 százaléka.
Az érték alakulásánál a kórházi tartózkodás hossza is számít. A legalacsonyabb éves
halálozás a 10 napos kórházi tartózkodás esetében fordul elõ (27,9 százalék).
Kórháztípus szerint vizsgálva legrosszabbul a fõvárosi kórházak teljesítenek (36,4
százalék), legjobban az egyetemek (30,6 százalék).
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A3.1. ábra: Halálozási arány idõsor teljes lakosságra (2011-2015)

792

A3.1. táblázat: Halálozási arány régió szerinti bontásban (százalék)

Minõség, ellátásbiztonság

A3.1. térkép: 30 napon belüli halálozási arány megyénként (2014)
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A3.2. térkép: 90 napon belüli halálozási arány megyénként (2014)
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A3.3. térkép: 365 napon belüli halálozási arány megyénként (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
A csípõtáji törések az idõskor legveszélyesebb balesetei. Az egyik legnagyobb
igénybevételnek kitett hely a combcsont és a combfej közötti terület, mely az életkor
elõrehaladtával kialakuló csontritkulás következtében gyakran banális traumára is
eltörik.
A csípõtáji törések évente 15 ezer embert érintenek Magyarországon. Ebbõl 14 ezernél
történik mûtét, ezernél pedig nem.

Látható, hogy az életkor elõrehaladtával jelentõsen emelkedik az esetszám, de a
halálozás is. 75 éves kor felett mindhárom halálozási görbe meredekebbé válik (A3.2.
ábra).
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A3.2. ábra: A betegek halálozása, teljes lakosságra életkor szerinti bontásban
(2011-2014)

Régiónként vizsgálva, jelentõs különbségeket látunk az egy éves halálozásban. ÉszakAlföld és Észak-Magyarország között közel öt százalékpontos különbség van. Azonban
a régiós átlagok nagy megyénkénti különbségeket takarnak. Dél-Alföldön, bár Csongrád
megye jó adatokat mutat (29,5 százalék), Bács-Kiskun megye magas halálozása
(34,1 százalék) a régiót átlagosra húzza fel (A3.1. táblázat).
A megyei adatok korcsoportra, nemre való standardizálása után az eredmény
lényegében változatlan marad. A számított és a valós halálozás minden megyében és
mindhárom idõszakban legfeljebb 1-3 százalék eltérést mutat.
A mûtét helye szerint vizsgálva az intézményeket négy csoportra bontottuk:

Mindhárom idõszakra vonatkoztatva az egyetemeknél a legalacsonyabb a halálozás,
és a fõvárosi kórházaknál a legmagasabb. Az egy éven belüli halálozás különbsége
közel hat százalékpont az egyetemek javára. Az eltérés nem származik a betegek
korösszetételébõl, mivel minden 65 év feletti korcsoportban hasonló (A3.3.ábra, A3.2.
táblázat).
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A3.3. ábra: A betegek halálozása intézménytípus szerint (2011-2014)
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A3.2. táblázat: Halálozási arány intézménytípusonként és korcsoportonként
(2011-2014)
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Vizsgálva a betegek ellátását, döntõ különbséget mutat, hogy történt-e mûtét, avagy
sem. Mûtét vélhetõen azoknál nem történik, akiknek olyan törésük van, aminek nem
szükséges vagy lehetséges a mûtétje, de ide kerültek azok az esetek is, melyekben a
HBCs ugyan mûtétre utal, de az OEP-táblában ilyen nem volt található (a betegek 6,1
százaléka). Külön említést érdemel a feladott mûtét. Ezeknél a betegeknél terveztek
mûtétet, de végül ettõl el kellett álljanak az orvosok. Ide vehetjük a Girdlestoneplasztikát is, ami csupán egy palliatív beavatkozás. A kettõ együttesen 0,3 százaléka
az eseteknek.

A legkevesebb halálozás protézisbeültetést követõen fordul elõ. Ennek vélhetõen részben
az is oka, hogy az adatok alapján lehetetlen szétválasztani a frissen, a törés kezelésére
beültetett protéziseket a balesetet követõen egy éven túl beültetettektõl. Az adatokból
azonban egyértelmûen látható, hogy a velõûr-szegezés halálozása jelentõsen (közel
5 százalékponttal) meghaladja mind a csavarozás, szegezés, mind a lemezelés
halálozását. Bár a legalacsonyabb a csípõprotézis halálozása, ha kettébontjuk a
HBCs alapján komplikációval és anélkül elszámolt esetekre, akkor az elõbbi egy éven
belüli halálozása 35,5 százalék (ami megegyezik a velõûr szegezésével), az utóbbi
pedig 26,1 százalék (A3.5.ábra).
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A3.4. ábra: A beavatkozás típusa szerinti halálozás (2011-2014)

A mûtét elvégzésének idõpontja is lényeges a halálozás szempontjából. A mûtétek 99
százalékát hét napon belül elvégzik. A legmagasabb halálozás a 2-4. napon végzett
mûtétek után következik be (A3.5.ábra).

Ha az osztályos eset hosszát nézzük a különbözõ ellátások szerint, akkor látható,
hogy a csontegyesítõ mûtétre nem kerülõ esetek, amennyiben 30 napon belül nem
távoztathatók az ortopéd traumatológiai osztályról, nem érik meg a 365 napot. A
csontegyesítõ mûtétes betegek osztályos tartózkodásának és túlélésének összefüggését
a következõ, A3.6. ábrán látjuk.
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A3.5. ábra: A beavatkozás ideje szerinti halálozás (2011-2014)

A3.6. ábra: Az osztályos tartózkodás hossza szerinti halálozás (2011-2014)

Egyértelmû, hogy a legnagyobb túlélési esélye a 10. napon távoztatott betegnek van.
A betegek 11,1 százaléka távozik ekkor.

Miután az OEP-adatbázis nem tartalmazza, hogy a törés friss-e, csupán valószínûsíthetõ,
hogy a definíció alapján leválogatott esetek valóban a friss töréses eseteket tartalmazzák.
Azonban még ebben a táblában is elõfordult olyan eset, mely a kritériumoknak ugyan
megfelelt, de szemmel láthatóan egy régebbi törés ismételt felvétele volt. Ezeket,
amennyiben kiderült, manuálisan töröltük, de nem került sor minden esetben külön
vizsgálatra.
Ugyanakkor igen sok eset, melynek fõdiagnózisa csípõtáji törés, egészen más
(belgyógyászati, kardiológiai stb.) HBCs-be került besorolásra. Ezekkel az esetekkel
egyenként számosságuk miatt nem foglalkoztunk. Ezek a sorok törlésre kerültek.
Sok csípõtáji mûtétes HBCs van a táblánkban, amihez mûtétet az OEP-adatbázisban
nem találtunk. Ezek itt mûtét nélküli eseteknek minõsülnek.
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Limitációk

Igazságosság
Az adatok felvetnek igazságossági kérdéseket. Részben egyes megyék lakosainak
halálozása közötti nagy különbségek (Csongrád 29,5 százalékos, Komárom-Esztergom
39 százalékos éves halálozás), részben a különbözõ kórháztípusok (egyetem 30,6
százalékos, fõvárosi kórházak 36,4 százalékos éves halálozás) közötti eltérések
rendszerszerû hibára engednek következtetni.
Ha mûtéti típus szerint nézzük, a lemezeléssel történõ csontegyesítés a Jász-NagykunSzolnok megyében élõknél 38,8 százalékos, a Baranya megyében lakóknál 20 százalékos
365 napos halálozást mutat. Ezzel szemben a velõûr-szegezést Heves megyeieknél
38,7 százalékos, a Csongrád megyében élõknél pedig 32,8 százalékos éves halálozás
követi.
Mûtéti megoszlás szerint a Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknél 13,4 százalék a
lemezeléssel történõ mûtét aránya, míg hat másik megyénél ez az 1 százalékot nem
éri el.
Jelentõsnek tekinthetõk a nemek közötti különbségek is. A 30 napos halálozási arány
a csípõtáji törések esetében a nõknél 9,4 százalék, a férfiaknál 15,1 százalék.
A3.3. táblázat: Halálozási arány nemenként

Az adatok azt mutatják, hogy Magyarországon igen jelentõs különbségek vannak a
csípõtáji törések ellátásában. Sem egységes elvek, sem pedig egységes ellátás nem
látható az adatokból. A különbözõ földrajzi területek (tulajdonképpen intézmények)
egészen más elvek szerint végzik az ellátást. Ez amellett, hogy igazságossági kérdéseket
vet fel, szakmailag is változtatást igényel.

Felhasznált irodalom
1. Schnell S, Friedman SM, Mendelson DA, Bingham KW, Kates SL. The 1-Year
Mortality of Patients Treated in a Hip Fracture Program for Elders. Geriatr
Orthop Surg Rehabil. 2010; 1(1):6-14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3597289/
Letöltve: 2016. 11. 03.
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Megbeszélés
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Iszkémiás stroke-ot követõ 30/90/365 napon belüli
halálozási arány, A4
Összefoglaló
A stroke gyakori megbetegedés, számottevõ betegségteherrel. Jelentõs a stroke-ot
követõ halálozás, illetve a hosszú távú funkcióvesztés. Kutatások szerint az ellátás
javítása növeli a stroke-on átesettek életminõségét és csökkenti a halálozás valószínûségét.
A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arányok
2011 és 2015 között lényegében stagnáltak. A megyék közötti különbségek közel
kétszeresek 2014 második félévében, akár a 30, akár a 365 napon belüli halálozási
arányokat vizsgáljuk. A nemek standardizált halálozási arányai nem térnek el egymástól
lényegesen, viszont a különbözõ méretû települések csoportjai között meglévõ
különbségek figyelmet érdemelnek. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország
az iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozás tekintetében a középmezõnyben
helyezkedik el.
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A4.1. ábra: Iszkémiás stroke-ot követõ halálozási arányok féléves idõsora, teljes
lakosságra a három halálozási idõtáv szerinti bontásban, korcsoport és nem szerint
standardizálva (2011-2015)
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A4.1. táblázat: Iszkémiás stroke-ot követõ 30, 90 és 365 napon belüli halálozási
arányok régió szerinti bontásban, korcsoport és nem szerint standardizálva
(2015 F1, illetve 2014F2)

Minõség, ellátásbiztonság

A4.1. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként,
férfiak, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)
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A4.2. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként,
nõk, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)
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A4.3. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként,
teljes lakosság, korcsoport és nem szerint standardizálva (2015F1)
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A4.4. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként,
férfiak, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)
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A4.5. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként,
nõk, korcsoport szerint standardizálva (2015F1)
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A4.6. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként,
teljes lakosság, korcsoport és nem szerint standardizálva (2015F1)
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A4.7. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 365 napon belüli halálozási arány
megyénként, férfiak, korcsoport szerint standardizálva (2014F2)
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A4.8. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 365 napon belüli halálozási arány
megyénként, nõk, korcsoport szerint standardizálva (2014F2)
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A4.9. térkép: Iszkémiás stroke-ot követõ 365 napon belüli halálozási arány
megyénként, teljes lakosság, korcsoport és nem szerint standardizálva (2014F2)
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Elemzés
Általános áttekintés
A 30 és 90 napon belüli halálozási arányt 2015 elsõ félévére vonatkozóan közöljük,
míg a 365 napon belüli halálozásra vonatkozó adatokat 2014 második félévére,
mivel az elemzés elkészítésekor erre az idõszakra álltak rendelkezésre halálozási
adatok. A 2015 második félévére vonatkozó 365 napon belüli halálozás legkorábban
2017 elején vizsgálható teljes körûen, validan. Az indirekt standardizálást a 2015
elsõ félévi, országos korcsoport és nem szerinti megoszlás alapján végeztük el.
A korcsoportra és nemre standardizált, iszkémiás stroke-ot követõ 30, 90 és 365
napon belüli halálozási arányok a vizsgált idõszakban lényegében stagnáltak, maximum 1,5 százalékpontos fluktuációt megengedve. A 2011 elsõ félévétõl 2015 elsõ
félévéig terjedõ idõszakot figyelembe véve az iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon
belüli halálozás átlaga 12,1 százalék, a 90 napon belüli átlaga 18,0 százalék. A 365
napon belüli halálozási arány esetén a 2014 második félévével záródó idõszak átlaga
25,8 százalék volt.
A régiók és a megyék között jelentõsek a különbségek, de idõben igen változékonyak.
A 2014 második félévében legkedvezõbb 30 napon belüli halálozási aránnyal rendelkezõ
Zala megye (7,9 százalék) és a legkedvezõtlenebb értékkel rendelkezõ Békés megye
(15,2 százalék) között majdnem kétszeres a különbség. A 365 napon belüli halálozás
esetében - ez 1,8-szorosára változik ugyanezen két megye között (19,7, illetve 35,2
százalék). 2015 elsõ félévében a 30 napon belüli halálozásban a legkedvezõbb
halálozási aránnyal Pest megye rendelkezett (9,1 százalék), a legkedvezõtlenebbel
Csongrád megye (18,8 százalék), a megyék ugyan változtak, de a szélsõértékek
közötti kétszeres különbség fennmaradt (A4.1-9. térképek).
A nemek közötti különbségek országos szinten nem jelentõsek, megyei szinten azonban
elõfordulnak nagyobb eltérések.

Az elemzésbe bekerülõ iszkémiás stroke esetek száma 2011 óta csökkenést mutat:
2011 elsõ félévében közel 16 ezer esetet regisztráltunk, míg 2015 elsõ félévében
nagyjából 14 ezret. A szakirodalomban található esetszám-számítások ettõl nem
különböznek számottevõen, Malmivaara és munkatársai 2014-es cikkében (Malmivaara
et al., 2015) 2007-re vonatkoztatva 34 ezer eset található. A nõk részaránya 52-53
százalék.
A vizsgált négy év során több mint 31 ezer ember halt meg az iszkémiás stroke-ot
követõ egy éven belül, 56 százalékuk nõ. Az elhunytak 48 százaléka 80 év fölötti volt.
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Kiegészítõ szempontok

Nemzetközi összehasonlítás
Az OECD egészségügyi minõségi indikátorai között szerepel az iszkémiás stroke-ot
követõ 30 napon belüli halálozás. Ennek módszertana nem teljesen egyezik a MÉRTÉKben használttal. Az adatbázisban Magyarországról 2009-es a legfrissebb adat, így
az erre az évre vonatkozó nemzetközi adatokat közöljük.
A4.2. ábra: Iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány nemzetközi
összehasonlításban (2009)

(Forrás: OECD.Stat, elérve: 2016.09.03-án)

A vizsgált országok között Magyarország a középmezõnyben helyezkedik el. Az
A4.2. ábrán látható 2009-es magyar érték nagyon közel van az általunk számolt
2011. elsõ félévi adathoz. Feltételezhetõ tehát, hogy a módszertanból adódó különbségek
nem jelentõsek, így az OECD által közölt adatok az elemzésünkhöz relevánsak.

A betegpopuláció társadalmi-gazdasági helyzetét, az esetleges egyéb betegségeket
nem vettük figyelembe a kockázatkiigazítás során, így ezek befolyással lehetnek az
értékek alakulására. A beteg compliance, valamint a kórházi ellátást követõ ellátás
megfelelõsége közvetlenül nem szerepel az elemzésben, de a 30 napon belüli és a
365 napon belüli halálozási arány különbségében jelentõs arányban jelenik meg
ezen két tényezõ hatása.
Limitációk
A felhasznált adatbázis finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát.
Elõfordulhatnak kódolási hibák, például nem akut stroke esetén is stroke fõdiagnózis
meghatározása.
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Befolyásoló tényezõk

A definíció egyik sarokkövét jelentõ CT/MR diagnosztika elvégzése a fekvõbeteg
osztályokon nem befolyásolja az ellátásért kapott finanszírozást, így az aluljelentett
lehet. Ez azt jelenti, hogy a stroke incidenciát alulbecsülhetjük. Sajnos az alulbecslés
mértéke az adatokból nem megállapítható.
Az adatok vizsgálata során kiderült, hogy a magyarországi intézmények kódolási
gyakorlata eltér egymástól az I63 - Agyi infarktus BNO esetén. Az intézmények egy
része az I63 helyett az I66 BNO kódot alkalmazza a kódolás során. Hét olyan
intézmény azonosítható, ahol az I63 3-jegyû BNO 30 százalék alatti súllyal szerepel
az összes stroke között, és jelentettek I66-ot. Ennek következtében az általunk használt
definíció magában foglalja az I66-os fõdiagnózissal kódolt eseteket is, ami torzítást
eredményezhet az esetszámban és a halálozási arányokban is.
Az indikátor nem veszi figyelembe az alapellátásban és a járóbeteg- szakellátásban
stroke diagnózissal megjelent, de a fekvõbeteg-szakellátásba be nem került betegeket.

Igazságosság

A hátrányos helyzetû települések csoportjában magasabb halálozási arányokat
figyelhetünk meg, mint a nem hátrányos helyzetûeknél (A4.3. ábra). A különbség
2012 és 2014 között volt a legjelentõsebb, a 30 napon belüli halálozás esetében
három százalékpont, míg a 365 napon belüli halálozás esetében öt százalékpont volt
a maximális eltérés ezen évek során. 2015 elsõ félévére a 30 napon belüli halálozási
arányban jelentkezõ különbségek gyakorlatilag eltûntek. Az eltérés egyértelmû
igazságossági problémát jelez, de kedvezõ, hogy a 2012-13 során látható növekedés
után a különbség késõbb fokozatosan csökkenni látszik.
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Az egyes esetekben értelmezhetõ, 4,5, illetve 4 éves idõszakot tekintve a férfiak 30
napon belüli, korcsoportra standardizált halálozási aránya 0,4 százalékponttal, a
365 napon belüli pedig 1,0 százalékponttal magasabb, mint a nõké, azaz a különbség
nem számottevõ. Az egyes megyékben megfigyelhetõek ennél nagyobb eltérések a
nemek között, de ezek a különbségek sem lényegiek. A legnagyobb különbséget a 30
napos arányban Békés (2,5 százalékpont), Csongrád (2,2 százalékpont), valamint
Komárom-Esztergom (1,7 százalékpont) és Heves megyében (1,7 százalékpont),
figyelhetjük meg a 2011 és 2015 elsõ féléve közötti teljes idõszakot vizsgálva. Érdekesség,
hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében a nõknek van jelentõsebb halálozási hátránya
(1,8 százalékpont). További vizsgálatot igényel, hogy a feltárt különbségek összefüggésben
vannak-e az igazságossággal.

A településméret szerinti standardizált halálozási arányok a vizsgált idõszakokban
meglehetõs fluktuációt mutatnak, de szabályszerûségek azért megfigyelhetõek. Az
iszkémiás stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozási arány tekintetében a legalacsonyabb
teljes, 4,5 éves idõszakra vonatkozó átlagos halálozási aránnyal az 50 ezer és 300
ezer lakos közötti települések rendelkeznek, míg legmagasabbal a 600 és 1000 fõ
közöttiek, rendre 11,5 és 14 százalékos értékekkel. Az idõszak során az elõbbiek
mindvégig kedvezõbb halálozási aránnyal rendelkeztek. A 365 napon belüli halálozást
nézve a legkedvezõtlenebb 2011F1 és 2014F2 között számolt idõszaki átlagérték
szintén a 600 és 1000 fõ közötti településeknél jelentkezik 28,8 százalékkal. Itt a
legjobb értékek a 10 és 50 ezer fõs csoportban figyelhetõk meg, 24,6 százalékos
idõszaki átlaggal. Hasonlóan a 30 napon belüli arányokhoz, a két csoport közötti
sorrend minden vizsgált félévben megmarad. A különbségek valószínûleg igazságossági
problémát jeleznek, de természetesen az okok sokfélék lehetnek, akár az egészségüggyel
összefüggõek (pl.: hozzáférési nehézségek, alacsonyabb egészségtudatosság, nem
megfelelõ ellátás, nem idõszerû ellátás), akár attól függetlenek (pl.: társadalmi-gazdasági
helyzet).
815

Minõség, ellátásbiztonság

A4.3. ábra: Iszkémiás stroke-ot követõ, korcsoportra és nemre standardizált 30 és 365
napon belüli halálozási arány alakulása a hátrányos helyzetû és nem hátrányos
helyzetû településeken

Megbeszélés
Elemzésünkben az iszkémiás stroke-ot követõ 30, 90 és 365 napon belüli halálozási
arányokat vizsgáltuk. A kor és nem szerinti összetétel hatásait indirekt standardizálással
szûrtük ki.
2011 elsõ félévében közel 16 ezer új stroke esetet regisztráltunk, míg 2015 elsõ
félévében nagyjából 14 ezret, azaz az incidenciában csökkenõ trendet figyelhetünk
meg. A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási
arányok a vizsgált idõszakban lényegében stagnáltak. A 30 napon belüli halálozás
átlaga 12,1 százalék, a 90 napon belüli átlaga 18,0 százalék, míg a 365 napon
belüli 25,8 százalék volt. Utóbbi arány 35 ezer ember halálát jelentette. A régiók és
a megyék között jelentõsek a különbségek: 2014F2-ben Zala megye majdnem fele
akkora 30 napon belüli halálozási aránnyal rendelkezett, mint Békés megye. A 365
napon belüli halálozás esetében ez a különbség 1,8-szorosra változik ugyanezen két
megye között. 2015 elsõ félévében a 30 napon belüli halálozásban Pest megye halálozási
aránya volt a legalacsonyabb, ami Csongrád megye halálozási arányának a felének
felel meg.
A hátrányos helyzetû települések csoportjában magasabb halálozási arányokat láthatunk,
mint a nem hátrányos helyzetûeknél. A különbség 2012 és 2014 között volt a legjelentõsebb,
de 2015 elsõ félévére a különbségek gyakorlatilag eltûntek. A nemek közötti különbségek
nem számottevõek, viszont a különbözõ méretû települések csoportjai között meglévõ
3-4 százalékpontos különbségek figyelmet érdemelnek.

Összességében a magyarországi stroke ellátás halálozási kimenetele kiegyensúlyozott,
egységes képet mutatnak a megyék közötti különbségeket leszámítva, hiszen lényeges
eltérések más vizsgált ismérv mentén nem mutathatók ki. Az egyes megyék lakosainak
eltérõ túlélési esélyei azonban jelentõs igazságossági problémát jeleznek, amelyek
további vizsgálata mindenképpen ajánlott. A nemzetközi összehasonlítás alapján a
nyugat-európai országok pozíciója kedvezõbb, de a hozzánk hasonló fejlõdési úttal
rendelkezõ országokhoz közeli halálozási arányokkal rendelkezünk.

Felhasznált irodalom
1. Malmivaara, A., A. Meretoja, M. Peltola, D. Numerato, R. Heijink, P.
Engelfriet, S. H. Wild, et al. 2015. “Comparing Ischaemic Stroke in Six European Countries. The EuroHOPE Register Study.” European Journal of Neurology 22 (2): 284–91, e25–26. doi:10.1111/ene.12560.
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Nemzetközi összehasonlításban, 2009-es adatok alapján, Magyarország az iszkémiás
stroke-ot követõ 30 napon belüli halálozás tekintetében a középmezõnyben helyezkedik
el.
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Betegjogi megkeresések száma, B1
Összefoglaló
A betegjogi képviselõk információs és prevenciós tájékoztató munkája elõsegíti az
egészségügyi szolgáltatást nyújtók és igénybe vevõk közti konfliktusok megelõzését,
kezelését és az érintettek megalapozott döntéseihez szükséges jogvédelmi segítség
nyújtását. A betegjogi képviselõk kiemelt figyelmet fordítanak - a betegek között - a
még kiszolgáltatottabb helyzetben lévõkre: a gyermekekre, idõsekre, pszichiátriai
betegekre, a fogyatékossággal élõkre, vagy egyéb okból hátrányos helyzetûekre.
A „betegjogi megkeresések száma” indikátor a betegjogi képviselõkhöz beérkezett
megkeresések számát tartalmazza. A megkeresõ nem minden esetben él konkrét panasszal,
a megkeresés tárgyát sok esetben csak információkérés, illetve az egészségügyi ellátással
kapcsolatos észrevétel megtétele képezi.
A betegjogi megkeresések két - az értéket ellentétesen befolyásoló -, fõ tényezõ mentén
jellemzik az ellátórendszer teljesítményét. Egyrészt a betegjogi megkeresések valamennyi
egészségpolitikai cél (igazságosság, hatékonyság, minõség) sérülését jelezhetik, és
az ellátási céloknak való megfelelésrõl kialakított általános képet befolyásolhatják.
Másrészt, a megkeresések számának emelkedése a lakosság betegjogi ismereteinek
bõvülését és jogtudatosságának növekedését is reprezentálhatja. A betegjogi
megkeresések száma 2013 óta folyamatos növekedést mutat, ez azonban nem kizárólag
az egészségügyi ellátórendszer mûködésének minõségromlását jelentheti, hanem a
betegjogi képviselõk ismertségének és a betegek tájékozottságának növekedését is.
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B1.1. ábra: Betegjogi megkeresések számának alakulása, idõsor teljes lakosságra és
nem szerinti bontásban (2013-2015)
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B1.1. táblázat: Betegjogi megkeresések száma régió szerinti bontásban (2015)

B1.2. táblázat: A betegjogi megkeresések száma régiónként összesen, illetve nem
szerinti bontásban (2015)
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B1.1. térkép: A betegjogi megkeresések száma régiónként, férfiak (2015)
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B1.2. térkép: A betegjogi megkeresések száma régiónként, nõk (2015)

Elemzés
Általános áttekintés
A „B1 - Betegjogi megkeresések száma” 2013 óta folyamatosan növekszik. 2013-ban
9 959, 2014-ben 12 198 megkeresést regisztráltak a betegjogi jogvédelmi képviselõk,
ez a 2013-as adatokhoz képest nagyságrendileg 22 százalékos növekedést mutat. A
2015-ös év során ez a szám tovább emelkedett: a betegjogi képviselõket összesen 14
080 esetben keresték meg, ez 2014-hez képest további 15 százalékos növekedést
823
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B1.3. térkép: A betegjogi megkeresések száma régiónként, teljes lakosság (2015)

jelent. Az adatok a betegjogvédelmi munka ismertségének, elismertségének folyamatos
emelkedését, valamint a képviselõk segítségére támaszkodó betegek folyamatos igényét
tükrözik.
A legtöbb megkeresés Közép-Magyarország, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és ÉszakAlföld régiókban volt, ahol az egyetemek miatt is nagyszámú ellátási esemény történik.
A 2015-ös évre vonatkozóan összességében és az egyes régiókban is jellemzõ a nõi
panaszosok többsége; az összesített adatok tekintetében kb. 29 százalékkal több
megkeresés érkezett nõk, mint férfiak részérõl.
További bontások
További hasznos információkkal szolgál a betegjogi megkeresések jelleg szerinti
megoszlása, melyet a B1.2. ábra részletez régiók szerinti bontásban.
A megkeresõk döntõ többsége (54 százaléka) tájékoztatást kért és várt el a betegjogi
képviselõktõl, akik a hozzájuk fordulókat a betegek jogairól, kötelezettségeirõl, a
betegjogok érvényesíthetõségérõl, a szolgáltatókat a jogok érvényesülésérõl vagy
megsértésérõl tájékoztatták, valamint a megkeresés tartalma szerint - az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályok betartása mellett - érdemi információt nyújtottak számukra.
A megkeresõk 36 százaléka olyan lényeges egészségügyi ellátásbeli, szervezési hiba,
etikai vagy szakmai hiányosság vélelmével fordult betegjogi képviselõkhöz, amelyek
megítélésük szerint a betegellátásban zavart, jogsérelmet okoztak, vagy veszélyeztették
magát a gyógyító munkát, ezért panaszra is okot adhatnak.
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B1.2. ábra: Betegjogi megkeresések jelleg szerinti bontása, régiónként (2015)
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Befolyásoló tényezõk
A betegjogi megkeresések számának elõzõ években tapasztalható intenzív növekedéséhez
nagymértékben hozzájárult az OBDK „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõi
hálózat és civil jogvédõ munka fejlesztése” megnevezésû, TÁMOP-5.5.7-08/1-20080001 azonosító számú projektje. A projektnek köszönhetõen az elmúlt három évben
a betegjogvédelmi hálózat hét regionális jogvédelmi teammel bõvült, jelentõsen emelkedett
azon intézmények száma, melyekben a jogvédõk fogadóórát biztosítanak, valamint
a beteg-, gyermek- és ellátottjoggal kapcsolatos ismeretek a szolgáltatók és a lakosság
körében is mintegy 20-20 százalékkal nõttek meg, többek között jogtudatosságot
támogató elõadások, fórumok, képzések és rendezvények révén. Mindez a betegjogi
megkeresések számának emelkedésében a jogvédelmi képviselet ismeretségének és a
jogvédelmi ismeretek bõvülésének komponensét erõsíti meg.
Limitációk
A „betegjogi megkeresések száma” indikátor a betegjogi képviselõkhöz beérkezett
megkeresések számát tartalmazza. Ennek tárgya nem minden esetben vélt, vagy valós
jogsérelem, így azon esetek száma, ahol vélt vagy valós jogsérelem történt, az indikátor
értékénél kevesebb. Egyes megkereséseknél nem adható meg a páciens neme sem –
sok esetben ugyanis nem maga az érintett telefonál, így a sérelmet szenvedett neme
egyes esetekben nem válik ismertté. Egy-egy megkeresés során több betegjog is sérülhet,
azonban a jelenlegi statisztikában egy panaszos esetén csak egy, a legrelevánsabbnak
tartott betegjog sérülése szerepel. Ez a jövõben változni fog, a fejlesztés alatt álló
informatikai rendszer egyszerre több megsértett betegjog együttes kezelésére lesz
képes.

Mivel a betegjogi megkeresések valamennyi egészségpolitikai cél (igazságosság,
hatékonyság, minõség) sérülését jelezhetik, a képviselõi rendszer kialakításakor fokozott
figyelmet kapott az igazságosság és egyenlõség fogalomköre. A betegjogi képviselõk
kiemelt figyelmet fordítanak - a betegek között - a még kiszolgáltatottabb helyzetben
lévõkre: a gyermekekre, idõsekre, pszichiátriai betegekre, a fogyatékossággal élõkre,
vagy egyéb okból hátrányos helyzetûekre, így ezen dimenziók mentén az igazságosság
remélhetõleg nem sérül. A betegjogi képviselõi rendszer valamennyi járásban, megyében,
így minden régióban, illetve személyesen minden fekvõbeteg-intézményben elérhetõ,
ezért a fenti szempont földrajzi tekintetben sem sérül, természetesen attól eltekintve,
hogy a hátrányos helyzetû települések lakói magához az egészségügyi ellátáshoz is
nehezebben férnek hozzá. A betegjogi képviselõk információs és prevenciós tájékoztató
munkája a potenciálisan hátrányos helyzetû betegcsoportok felzárkóztatása, ezáltal
az igazságosság szempontjának fokozottabb érvényesülése irányában hat.
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Igazságosság

Megbeszélés
A „B1 - Betegjogi megkeresések száma” az indikátor 2013-as bevezetése óta
folyamatosan növekszik. Az adatok a betegjogvédelmi munka ismertségének,
elismertségének folyamatos emelkedését, valamint a képviselõk segítségére támaszkodó
betegek folyamatos igényét tükrözik.
A megkeresõk döntõ többsége tájékoztatást kért és várt el a betegjogi képviselõktõl,
míg 36 százalékuk egészségügyi ellátásbeli, szervezési hiba, etikai vagy szakmai
hiányosság vélelmével fordult hozzájuk.
A betegjogi megkeresések számának elõzõ években tapasztalható intenzív növekedéséhez
nagymértékben hozzájárult az OBDK európai uniós támogatásból finanszírozott
projektje, melynek révén a jogvédelmi szolgálat elérhetõsége és a jogtudatosság
mértéke jelentõs növekedést mutatott.
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A jogvédelmi rendszer kialakítása az igazságosság szempontjainak figyelembe vétele
mentén történt, azt negatívan befolyásoló tényezõ nem került azonosításra.
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Az egészségügyi ellátással elégedettek aránya, B2
Összefoglaló
Az indikátor az ELEF 2009-es és 2014-es felvétele alapján vizsgálja a sürgõsségi
mentõszolgálattal, a betegszállítással, a fogászati, a háziorvosi, a járóbeteg- és a
fekvõbeteg-szakellátással, valamint az otthoni szakápolással való lakossági
elégedettséget. A legtöbb szolgáltatástípus esetében (a kórházi ellátás kivételével) a
válaszadók több, mint 60 százaléka elégedett volt az adott szolgáltatással. 2014-ben
a válaszadók a háziorvosi ellátással voltak a legnagyobb arányban elégedettek (86,1
százalék), a legkisebb arányban a kórházi ellátással (43,9 százalék). A nõk és a
férfiak hasonló arányban adtak elégedett választ, nagy eltérés csak az otthoni ápolás
esetében volt, ahol a nõk öt százalékponttal nagyobb arányban vallották magukat
elégedettnek. A korcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva, 2014-ben minden korcsoport
a háziorvosi ellátással volt a leginkább, a kórházi ellátással pedig a legkevésbé
elégedett. A kórházi és a fogorvosi ellátáson kívül minden szolgáltatás esetében javult
az elégedettek aránya a 2009-es és a 2014-es felmérés között.

Elemzés
Általános áttekintés
Jelen indikátor a KSH 2009-es és 2014-es egészségfelmérésében (ELEF) szereplõ „Az
egészségügyi ellátásokkal való elégedettség mértékére” vonatkozó kérdésre az egyes
szolgáltatások esetében az öt fokú skálán 4-es (elégedett) vagy 5-ös (nagyon elégedett)
830
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B2. 1. ábra: Az egyes egészségügyi szolgáltatási típusokkal elégedettek az ELEF 2009
és az ELEF 2014 adatfelvétel alapján (százalék)

választ adók arányát vizsgálja. A két felmérés kérdései nem teljesen egyeztek meg:
a 2014-es kérdõív kérdésénél már külön kitétel volt, hogy a megkérdezett csak a
társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokkal kapcsolatban jelölje véleményét.
Az ELEF 2014 kérdõív eredményei szerint a legtöbb vizsgált szolgáltatás esetében a
válaszadók közt az elégedettek aránya 60 százalék fölötti volt, egyedül a kórházak
esetében volt ez alatti az arány (43,9 százalék). Az elégedettek aránya a háziorvosok
esetében volt a legmagasabb (86,1 százalék), ezt követte az otthonápolás (75,2
százalék), majd a fogorvosi ellátás (73,2 százalék) (B2.1.ábra).
Az ELEF 2009 és az ELEF 2014 eredményei közt két esetben látható 10 százalékpont
fölötti eltérés: a sürgõsségi mentõszolgálat és az otthoni szakápolás megítélése jelentõsen
javult. A kórházakon és a fogorvosi szolgáltatásokon kívül (ahol az elégedettek aránya
5-6 százalékpontot csökkent) minden szolgáltatás esetében javult az elégedettek aránya
a 2009-es és a 2014-es felmérés között. Az ELEF 2009-es kérdõívének adatai nemek
és korcsoportok szerinti bontásban nem mutatnak jelentõs eltérést.
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B2.2. ábra: Az egyes egészségügyi szolgáltatási típusokkal elégedettek korosztályok
szerint csoportosítva az ELEF 2014 adatfelvétel alapján (százalék)
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Ha a betegelégedettséget korcsoportokra bontva vizsgáljuk, a háziorvosi szolgáltatás
továbbra is minden korcsoportban az elsõ, a kórházak pedig minden korcsoportban
az utolsó helyen szerepelnek, a többi szolgáltatással való elégedettség mértéke viszont
korcsoportonként változó. Míg a 15-17, valamint a 18-34 év közötti korosztálynál
második-harmadik helyen a fogorvos szerepel, a 35-64 év közötti, ill. a 65 év fölötti
korosztály esetében már a sürgõsségi mentõszolgálat kerül erre a helyre. A második
legalacsonyabb elégedettségi arányt a 15-17 év közöttiek esetében a sürgõsségi
mentõszolgálat érte el, a 18-34 év közöttiek körében pedig a járóbeteg-ellátó
intézményben dolgozó szakorvosok szolgáltatásai. A 35-64 év közötti és a 65 év
feletti korcsoportoknál a második legrosszabb helyen a betegszállítás volt (B2.2.
ábra).
Jellemzõen az egyre idõsebb korosztályoknak egyre jobb volt a véleményük az
ellátásokról, de a 15-17 év közöttiek körében az elégedettek aránya általában még
a 65 év felettiek körében rögzítettnél is nagyobb (kivételt képez a sürgõsségi
mentõszolgálat, a kórház és az otthoni ápolás). Megfigyelhetõ, hogy az otthoni ápolással
kapcsolatos elégedettség a 18-34 év közötti korosztálynál kiemelkedõen magas, ezen
szolgáltatásnál egyedüliként ebben a korcsoportban vallották magukat a legtöbben
elégedettnek vagy nagyon elégedettnek. Igaz, ebben a korosztályban ennek a típusú
szolgáltatásnak az igénybevétele feltehetõen igen ritka, sokkal inkább a páciens
hozzátartozójaként találkozhatnak a szolgáltatással.

Minõség, ellátásbiztonság

B2.3. ábra: Az egyes egészségügyi szolgáltatástípusokkal elégedettek nemek szerint
csoportosítva az ELEF 2014 adatfelvétel alapján
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Az egyes szolgáltatások esetében a férfi és a nõi válaszadók általában hasonló mértékben
vallották magukat elégedettnek. Egyedüli kivétel az otthoni ápolás, ahol a nõk öt
százalékponttal magasabb arányban vallották magukat elégedettnek, mint a férfiak.
Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi ELEF kérdõívben nem szerepel az elégedettségre vonatkozó kérdés,
ezért nem lehetséges az országok közötti összehasonlítás.
Befolyásoló tényezõk
Az, hogy ki mennyire tartja megengedhetõnek, hogy negatív véleményt nyilvánítson
közszolgáltatásokról, korcsoportonként és nemenként változhat, ez pedig torzíthatja
az eredmények metszeti vizsgálatát.
Limitációk
Jelen indikátor két mintavételes felmérés eredményein alapul. Az adott mintavétel és
a feltett kérdések közti finom eltérések korlátozzák az összehasonlíthatóságot, a
szolgáltatók nem teljesen azonos módon lettek megnevezve a két kérdõívben, továbbá
a 2014-es kérdõívben már arra kérik a válaszadókat, hogy csak a társadalombiztosítás
által finanszírozott ellátásokat vegyék figyelembe, a magán egészségügyi ellátásokat
ne (a 2009-es kérdõív kérdésénél nem volt ilyen kitétel).

Megbeszélés

Minõség, ellátásbiztonság

Az 2014-es ELEF felmérés adatai alapján az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan
a lakosság több, mint fele vallotta magát elégedettnek, kivételt ez alól a kórházi
szolgáltatások képeznek, amelyekkel kapcsolatosan a 2009-es szinthez képest is csökkent
az elégedettség. A nemek szerint vizsgálva nem volt jellemzõ nagy egyenlõtlenség az
egyes szolgáltatásokkal való elégedettség terén: nagyobb különbség csak az otthoni
szakápolás terén volt tapasztalható a férfiak és nõk között. Az egyes korosztályokat
tekintve, az idõsebbek körében mutatkozott nagyobb elégedettség az egészségügyi
szolgáltatásokkal.
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A hatékonyság, fenntarthatóság fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
–

A 65 éven felülieknek a 14-65 éves korúakhoz mért aránya Magyarországon
2011 és 2014 között 24,4 százalékról 26,5 százalékra nõtt, és 2050-re várhatóan
47,3 százalék lesz, amihez az egészségügyi rendszernek alkalmazkodnia kell.

–

Az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje 2011 óta folyamatos csökkenés
mellett 2015-re 7,17 százalékra süllyedt.

–

Ugyanakkor az Egészségbiztosítási Alap bevételei reálértéken 2013 és 2015
között 4,4 százalékkal nõttek.

–

Nemzetközi összehasonlításban alacsony az egészségügyre fordított állami
kiadások szintje (a GDP 4,8 százaléka), és magas a háztartások kiadásainak
aránya (a GDP 2,0 százaléka).

–

A gyógyszer-támogatási kiadások 2011 és 2013 közötti 22,3 százalékos (81,1
Mrd Ft) csökkenését 2013 és 2015 között 9,9 százalékos (27,9 Mrd Ft) növekedés
követte.

–

A fekvõbeteg intézetek lejárt tartozásállományát erõs ingadozás jellemzi, a
konszolidációk és eladósodások folyamatos váltakozása következtében.

–

Az egészségügyi beruházások 2011–2014 közötti 65 százalékos növekedése
az uniós források 150 százalékos bõvülésének köszönhetõ, míg az egyéb
források csökkentek.

–

Az egynapos sebészeti ellátás terjedése folyamatos, azonban további bõvülésre
van lehetõség.

–

Az epemûtétek körében a laparoszkópos eljárás általánosan elterjedtnek
tekinthetõ, azonban az idõsek között elmarad az optimális szinttõl.

–

A fekvõbeteg-ellátásban a TVK-túllépés mértéke két százalék alatti, azonban a
járóbeteg esetek több mint negyede a volumenkereten kívül esik.

–

Az aktív ágyak kihasználtsága 70 százalék, a krónikus ágyaké 80 százalék
körül ingadozik. Az aktív ágykihasználtság nemzetközi összehasonlításban
alacsony, de pontos megítélése mélyebb vizsgálatot igényel.

–

Az egy órára jutó járóbeteg esetszám jellemzõen alacsonyabb az egyetemi
városok megyéiben (3,2-4,0), magasabb az Észak-alföldi régióban (4,0-4,6).

–

Az egyes intézménytípusok által ellátott esetek átlagos HBCs súlyszámai a
következõ sorrendben növekszenek: városi, megyei és országos központok
esetei. Az egyes kategóriák között rendre 15 százalék a növekmény; a klinikai
esetek súlyszáma a legmagasabb.

–

Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya 8,8 százalék, százezer lakosra évente
kétezer ilyen felvétel jut.
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Fõbb megállapítások

Az egészségügyi rendszer hatékonyságát és fenntarthatóságát elsõdlegesen két szempont
szerint kívánjuk értékelni: egyrészt a folyamatokra fókuszálva, az erõforrások optimális
felhasználását vizsgáljuk, másrészt a rendszer fenntarthatósága szempontjából
megkerülhetetlen pénzügyi kérdéseket vesszük górcsõ alá. Utóbbi eredményeket külsõ
elemzésekre is támaszkodva az ellátás eredményességével együttesen, így a források
hatékony felhasználásának szempontjából is megvizsgáljuk. Az egyes mutatók nézõpontja
szerint különválasztjuk a rendszerszintû és intézményi szempontú értékelést, valamint
a hatékonyság vizsgálatához utalunk az egészségi állapot és a minõség mutatóira.

Rendszerszintû fenntarthatóság
Magyarország egészségügyi kiadásainak GDP-arányos szintje 2011 és 2014 között
folyamatosan csökkent. A kezdeti 7,6 százalékos értékrõl 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.
Ezek a folyamatok az egészségügyi kiadások körében a kormányzati alrendszer
szerepének minimális – pár tizedszázalékos – bõvülését okozták. Az állami források
az egészségügyi kiadások kétharmadát fedezik, míg a háztartások közvetlenül fizetik
közel 30 százalékukat. A maradék öt százalékot az önkéntes egészségügyi finanszírozási
alrendszer biztosítja.

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 felhasználást voltak hivatva elõsegíteni. Ezeknek
a lépéseknek köszönhetõen a gyógyszerkiadások 2011 és 2013 között 22,3 százalékot,
nominálisan 81,1 milliárd forintot estek. A 2013-as 282,9 milliárd forintos mélypont
után mérsékeltebb emelkedéssel 2015-re a költségek 310,8 milliárd forintra nõttek.
A gyógyszerekkel szemben a járóbeteg-szakellátásban a lakosság közvetlenül a költségek
43 százalékát, az állam 53 százalék körüli részét finanszírozza, a fekvõbetegszakellátásban pedig közel kilencven százalékos a kormányzati alrendszer szerepe.
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Nemzetközi összehasonlításban a kormányzati alrendszer általi 4,8 százalékos GDParányos ráfordítás kifejezetten alacsonynak számít, míg a háztartások közvetlen
kiadásainak aránya magas.

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 is, mely középtávon a három vizsgált
szcenárió közül csak a legpesszimistább demográfiai fejleményekkel számoló esetben
jelez – az EU másik 22 tagállamához hasonlóan – problémás mértékû kockázatot
(European Commission, 2016).
Ugyanakkor a költségvetési fenntarthatóság szempontjából csekély teherként jelentkezõ
alacsony kormányzati kiadások a hatékonyság és a potenciális egészségnyereség
elérésének akadálya is lehet – mint arra hamarosan kitérünk. 2011-ben az egészségügyi
beruházások az ágazat kiadásainak 1,9 százalékát (39,7 Mrd Ft), míg 2014-ben 2,8
százalékát (65,3 Mrd Ft) tették ki. A számottevõ növekedés hátterében az európai
uniós források drasztikus emelkedése áll, amiben az Európai Unió hétéves költségvetésének
lejárata is szerepet játszhatott. Az EU beruházási támogatásai az integrált járóbetegés fekvõbeteg-ellátás terén 150 százalékkal növekedtek, és így részarányuk 52-rõl 77
százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a központi kormányzat és az
önkormányzatok beruházási kiadásainak részaránya 21 százalékról (8,2 Mrd Ft) 5
százalékra (4,1 Mrd Ft) esett. Az egészségügyi intézmények által erre a célra költött
összeg enyhe növekedés mellett végig 11 milliárd forint körül alakult. Érdemi kérdés,
hogy az uniós forrásokra való támaszkodás vagy annak helyettesítése hosszú távon
hogyan garantálható.

Végül fontos szem elõtt tartani, hogy a magyar társadalom elöregedése közvetlenül
érinti az egészségügyi rendszert és annak fenntarthatóságát. A 2011-2014 közötti
idõszakban a társadalomban a 65 év felettiek aránya a kezdeti 24,4 százalékos
értékrõl több mint két százalékponttal emelkedett. Ez már középtávon is hatással lesz
a társadalom szükségleteire, betegségprofiljára és ezen keresztül az egészségügyi
rendszer kívánatos struktúrájára, valamint költségigényére is. Hosszú távon ez a hatás
meghatározó mértékû lehet, tekintetbe véve, hogy egyes számítások szerint 2050-re
a 65 éven felülieknek a munkaképes korúakhoz mért aránya 47,3 százalék lesz.

Az intézményi szintû mûködés fenntartható és hatékony
finanszírozása
A fekvõbeteg lejárt tartozási állomány szintje 2012 és 2015 között nagymértékû –
32,7 milliárd és 76,2 milliárd forint közötti – ingadozást mutat. Az idõszak során az
adósság szintje hullámzott, elõfordult gyors növekedés és konszolidációt követõ hirtelen
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A beruházások mintegy fele építést, bõ harmada gép-mûszer beruházást, a maradék
összeg pedig épület-felújítást finanszírozott. A beruházások kétharmad részére a
fekvõbeteg-ellátásban került sor, és hatvan százalék körüli arányban a fõvárosban és
megyei jogú városokban történtek.

nagy csökkenés is. A 2015. júniusi lejárt adósság értékébeni csúcsot nagyléptékû
konszolidáció követte, melynek nyomán 2015. szeptemberben a 2012. márciusi
eladósodottsági minimum szintet alig meghaladó mértékûre csökkent a lejárt tartozási
állomány és a következõ negyedév során nem nõtt jelentõs mértékben.
Az egy finanszírozási egységre jutó finanszírozási összeg megmutatja a TVK és az
elvégzett teljesítmény összhangját. A fekvõbeteg-szakellátás esetében a TVK túllépés
országos szinten kevesebb, mint két százalék, vagyis nem jellemzõ a degressziós
sávon túli, finanszírozás nélküli ellátás. Ugyanakkor a járóbeteg-szakellátásban a
degressziós sáv terhére, sõt azon túl, finanszírozás nélkül is történik jelentõs mértékû
ellátás.
Az adósság 2015-ös konszolidációja és kezdeti szinten tartása kedvezõ, ugyanakkor
figyelmet érdemel az eladósodás ismételt elõfordulása. A fenntarthatóság, illetve a
puha költségvetési korlát mind a fenntarthatóságra mind a hatékonyságra gyakorolt
szerepe megfontolást kíván. Hasonlóan fontos és további vizsgálatot igénylõ kérdés,
hogy a tartós és jelentõs TVK túllépés a járóbeteg-szakellátásban hatékony ellátás
által felszabaduló források terhére végezhetõ extra teljesítmény, vagy a szükséglet és
a kapacitás diszharmóniájának jele, ami eladósodáshoz vezet és fenntarthatósági
problémát jelez.

Rendszerszintû hatékonyság

E jelentés minõségre vonatkozó fejezetében nincs mód olyan átfogó, a minõség javulására
vagy romlására vonatkozó végkövetkeztetés levonására, mely a fent leírtakkal együtt
a rendszer hatékonyságáról egyszerû és átfogó ítélet megfogalmazását lehetõvé tenné.
Ugyanakkor az Európai Bizottság 2015-ös elemzése a tagországok egészségügyi
rendszerének hatékonyságáról (European Commission, 2015) jelentõs fejlõdési
lehetõséget prognosztizál a magyar egészségügyi rendszer helyzetében. Számos
modellváltozat összesített eredményei alapján a szerzõk különösen hatékonytalannak
minõsítették a szlovák, litván és cseh rendszereket és ezeknél csak egy fokkal volt jobb
a magyar, lengyel, lett és észt egészségügy hatékonysága. Vagyis a visegrádi négyek
és Baltikum országai alkották a komoly kihívásokkal küzdõ országok két klaszterét,
melyek közül Magyarország a kevésbé kritikusan teljesítõk között szerepelt.
Az alkalmazott modellek a vásárlóerõ-paritáson számított egészségügyi kiadások,
illetve az orvosok, ápolók és kórházi ágyak lakosságra vetített értékéhez, mint bementi
tényezõkhöz mérten vizsgálnak elsõsorban mortalitás és kisebb mértékben orvos844
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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 kell 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.

beteg találkozásra vonatkozó adatokat, a gazdasági-társadalmi jellemzõk, valamint
az egészségmagatartás figyelembevétele mellett.
Magyarország átlag alatti értékkel bír a születéskor illetve 65 éves korban várható
élettartam és egészséges életévek, valamint az elkerülhetõ halálozásra vonatkozó
kimeneti mutatók mindegyikét tekintve. Ugyanakkor az orvos-beteg találkozások és
fekvõbeteg esetszámok értéke átlagon felüli.
Mindemellett a bementi mutatók tekintetében egyedül a lakosságra vetített kórházi
ágyak száma magasabb az uniós átlagnál, az orvosok lakossághoz viszonyított száma
pedig közel megegyezik azzal. A többi bemeneti mutató értéke átlagon aluli, azonban
a kimeneti mutatók kifejezetten alacsony értékéhez mérten és a más országok esetében
a mutatók között tapasztalható kapcsolat tükrében viszonylagosan magas, ami a
rendszerben potenciális meglévõ hatékonysági tartalék lehetõségét veti fel.
Az elemzés szerzõihez hasonlóan fontos hangsúlyoznunk, hogy az egészségügyi
rendszerek nemzetközi összehasonlítását számos tényezõ nehezíti, így az eredményeket
bizonyos mértékû fenntartásokkal kell kezelni. Ezek közül a tényezõk közül mindenképp
érdemes kiemelni, hogy a modell pillanatképként, egyetlen idõpont adatai alapján
alkotja meg az eredményeit, így az egészségtudatosság és egészségmagatartás terén
hosszú távú változások irányát és ütemét nem tudja figyelembe venni.

A modell szintén nem foglalkozik a magán- és a közfinanszírozott ellátás, az állami
és lakossági kiadások megkülönböztetésével. Magától értetõdõen a közfinanszírozott
ellátásra nagyobb mértékû és közvetlenebb ráhatása van a szakpolitikának. Az egyes
szegmensek esetleges hatékonyságbeli különbségeinek vizsgálata Magyarország
szempontjából kiemelten fontos lenne, figyelembe véve, hogy a háztartások GDP-hez
viszonyított egészségügyi kiadásai magasak, míg a kormányzati alrendszer hozzájárulása
az egészségügyhöz nemzetközi összehasonlításban alacsony, valamint a járóbetegszakellátsában a magánfinanszírozásra engedélyezett órák száma meghaladja a
közfinanszírozott ellátásban mûködõ órák számát.
Végül meg kell említenünk, hogy az egészségügy nem minden hatékonyásgi
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
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Az egészségi állapot mutatóinak hosszabb idõtávon való vizsgálata azt mutatja,
hogy a legtöbb mutató javulást, egyes esetekben az Európai Unió átlagát meghaladó
mértékû javulást mutat. Ennek ténye, az egészségügyi kiadások és azon belül a kormányzat
kiadásainak folyamatos alacsony szintje és tendenciájában csökkenõ iránya mellett,
reményt keltõ lehet a rendszer hatékonyságára nézve. Ugyanakkor további vizsgálatot
érdemel, hogy a pozitív változások milyen mértékben köszönhetõek az egészségügynek
vagy egyéb faktoroknak.

költségigényt vonnak maguk után. Egy hosszabban és egészségesebben élõ lakosság
pedig végképp növeli az egészségügyi ellátás iránti igényt és így a felmerülõ
költségeket is.

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. Ehhez három szempontot kell szem elõtt tartani:
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 általa szabott kereteken belül kell értelmezni.
A fekvõbeteg-szakellátás indokoltsága

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 csak hozzávetõlegesen 60 százaléka lenne valóban napon belüli
kórházi távozással megoldható – ami költséghatékonyabb és a beteg számára is
kedvezõbb. A 2012-2015. idõszakban évi 2,3 százalékponttal emelkedett az aznapi
távozás mellett elvégzett mûtétek aránya az érintett beavatkozások körében, így 2015re 45,7 százalékot ért el a mutató értéke.
Az egynapos ellátási formában is végezhetõ beavatkozások nem egyenletesen oszlanak
meg a szakmák között. A szülészet-nõgyógyászat és a szemészet évente százezer
körüli egynapos ellátás keretében is biztosítható beavatkozást végez, mely páciensek
megfelelõen nagy aránya – 60 illetve 70 százalék körüli része – már most is aznap
távozik. A legnagyobb fejlõdési lehetõség a sebészet, kardiológia, traumatológia
elõtt áll, melyek mind 40 ezer feletti érintett esetet kezelnek, azonban az egynapos
ellátások aránya alacsony: 21,3 százalék, 37,1 százalék és 16,4 százalék. Jelentõsen
kisebb mértékben, de szintén számottevõen érintett az urológia-andrológia (27,5
ezer eset; 51,6 százalék), ortopédia (16 ezer eset; 35,9 százalék), csecsemõ- és
gyermekgyógyászat (10,8 ezer eset; 28 százalék), fül-orr-gégegyógyászat (9,9 ezer
eset, 24,1 százalék).
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Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya 8,75 százalék, aminek jelentõs része megelõzhetõ
vagy a fekvõbetegellátásban 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.

A finanszírozási rendszer jelenleg is ösztönzi az egynapos ellátást, mivel alacsonyabb
költségei ellenére ugyanazt a finanszírozást biztosítja, mint a tényleges fekvõbetegellátás esetén.
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 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 a nyílt mûtétek magasabb
aránya.
Az OENO kódok alapján az egyéb mûtéti fajtáknál nem volt vizsgálható a laparoszkópos
megoldások aránya. A jövõben érdemes lehet az új, hatékony ellátást elõsegítõ technikák
terjedésének vizsgálatára egyéb mutatót is bevonni az elemzésbe.
A fekvõbeteg-szakellátás infrastruktúrájának helyes mûködésére utalhat, 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.

Kihasználatlan kapacitások minimalizálása
Az ágykihasználtságot három tényezõ határozza meg: az ellátott esetek száma, azok
hossza, illetve az ezek ellátására rendelkezésre álló ágyszám. Ezek közül a mutatók
közül a korábban már említett kórházi tartózkodás hosszában trendszerû, de minimális
elmozdulás figyelhetõ meg. A többi mutató változása sem földrajzilag, sem idõben
vizsgálva nem mutatott egyértelmû mintázatot.
Maga 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 az elmúlt években. A 2015-ös értékek pár százalékkal
eltérnek a korábbi évek értékeitõl, aminek eseti vagy tartós jellege a következõ idõszak
során fog kiderülni.
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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.

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 lehetõségét
mutatja, azonban tényleges megítéléséhez alacsonyabb aggregációs szintû vizsgálat
kívánatos.
A járóbeteg-szakellátás kapacitás-kihasználtságát az egy órára jutó esetszámmal
mérhetjük. Az országos átlag 3,8, azonban megfigyelhetõ, hogy az egyetemi városok
megyéi esetében alacsony az érték – az országban legalacsonyabb 3,3 óránkénti
esetszám jellemzi Baranyát, Csongrádot és Budapestet. Ugyanakkor Észak-Alföld
három megyéje közül kettõben a mutató értéke átlagon felüli, Hajdú Bihar értéke a
legkevésbé magas (4,1) – vélhetõen az egyetem miatt. A régió átlagos értéke 4,4 eset
óránként. Vagyis az egyetemek körül jelentõs mértékben összpontosuló járóbetegszakellátási kapacitás átlag alatti kihasználtságú.

Felhasznált Irodalom
1. European Commission (2016), „Fiscal Sustainability Report 2015”, European
Economy 18/2016
2. Eurostat (online data codes: demo_pjanind and proj_13ndbims),
letöltés ideje: 2016. július 11.

Hatékonyság, fenntarthatóság
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Összefoglaló
Az eltartottsági ráta tisztán demográfiai mutató, amely a népesség korösszetételérõl
nyújt információt, a gazdasági aktivitás figyelembevételét nélkülözõ mutatóként. A
15-64 év közötti népességet tekinti potenciális munkaerõforrásának, a fiatalabbakat
és idõsebbeket pedig gazdaságilag nem aktívnak, a munkavállalási korúaktól „függõ”
csoportnak.
Országosan 2015-ben 47,9 százalék volt az eltartottsági ráta, vagyis az aktív korú
népesség létszámának közel felének felelt meg a munkavállalási koron kívüliek száma.
Ebbõl a gyermeknépesség 21,4, az idõs népesség eltartottsági rátája 26,5 százalékot
tesz ki. Az utóbbi mutató folyamatosan emelkedett a 2011-es 24,4 százalékos értékrõl,
míg a gyermeknépesség eltartottsági rátája pár tized százalékpontos különbséggel
ugyanazon a szinten mozgott 2011 és 2015 között.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Pest megye rendelkeznek a legmagasabb
gyermeknépességre vonatkozó (rendre: 23,5 és 24,6 százalék) és legalacsonyabb
idõskorú eltartottsági rátával (21,1 és 23,7 százalék). Ellentétes helyzet jellemzi Zala
és Békés megyét, illetve Budapestet, ahol relatív magas az idõskorúak aktív korúakhoz
mért aránya (rendre 29,0, 29,8 és 28,8 százalék) illetve alacsony a gyermeknépességé
(18,9, 19,8 és 19,8 százalék).

Ugyanakkor az Európa lakosságára vonatkozó elõrejelzések Magyarország számára
is komoly változásokat vetítenek elõre: a társadalom öregedésének következtében
2050-re az idõs népesség eltartottsági rátája 47,3 százalék, a teljes eltartottsági ráta
72 százalék lesz.
Fontos szem elõtt tartani, hogy számos a korösszetételen kívüli tényezõ, így pl. a
munkaerõpiaci helyzet vagy a lakosság egészségi állapota jelentõsen befolyásolja a
tényleges eltartási terhek alakulását, a társadalmi ellátórendszerek iránti igények
nagyságát, az ellátórendszerek fenntarthatóságát.
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Az idõs népesség eltartottsági rátájának növekedése a társadalom öregedésére utal.
2015-ben Magyarország idõs népességre vonatkozó eltartottsági rátája az EU-28
átlaga (28,8 százalék) alatt helyezkedett el, egy százalékponton belüli, de kedvezõ
irányú eltéréssel a cseh (26,6) illetve osztrák (27,5) adatokhoz képest.

F1.1. ábra: A gyermek- és idõs népesség eltartottsági rátájának, valamint a teljes
eltartottsági rátának az alakulása (2011-2015)

F1.1. táblázat: Eltartottsági ráta teljes lakosságra, régió szerinti bontásban (2015)
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F1.1.térkép: Eltartottsági ráta teljes lakosságra, megyénként (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az eltartottsági ráta fontos demográfiai mutató, amely a társadalom korösszetételérõl
szolgáltat információt, ezáltal segítséget nyújt a szociálpolitikai intézkedések, ellátások
tervezéséhez, továbbá képet ad azoknak a személyeknek az arányáról, akik valószínûleg
mások támogatásától függhetnek (gyermekek és idõsek). Az eltartottsági ráta a gyermek(0-14 éves) és az idõs (65-X éves) népesség aránya a 15-64 éves népesség százalékában
kifejezve.
Fontos, hogy a mutató a társadalom korösszetételérõl és a vizsgált idõszakban
bekövetkezett változásairól tud információt nyújtani, nem pedig a valóban eltartottak
arányáról. Ez utóbbi meghatározása jóval komplexebb, és több szempont
figyelembevételét igénylõ mutató lenne (pl.: munkanélküliség, korai nyugdíjazás, vagy
éppen a nyugdíj melletti munkavégzés, továbbtanulás, rokkantsági ellátás). Erre alkalmas
lehet a munkaerõ-piaci aktivitást is figyelõ tényleges gazdasági idõskori eltartási arány
vagy a teljes gazdasági eltartási arány vizsgálata (Loichinger et al., 2014).

Magyarország népessége 2015. január 1-jén 9 855 571 fõ volt, ebbõl 6 664 153
fõ tartozott az aktív korúak csoportjába. Az eltartottsági ráta 2015-ben 47,9 százalék
volt, vagyis alig több mint két aktív korú lakosra jutott egy munkavállalási koron kívüli.
Ebbõl a gyermeknépesség 21,4 százalék, az idõs népesség eltartottsági rátája 26,5
százalék volt. Az utóbbi mutató folyamatosan emelkedett, míg a gyermeknépesség
eltartottsági rátája 1-2 százalékpontos különbséggel ugyanazon a szinten mozgott
2011 és 2015 között. Az idõs népesség eltartottsági rátájának növekedése, illetve
emellett a gyermeknépesség eltartottsági rátájának közel azonos szinten történõ mozgása
a társadalom öregedésére utal (F1.1. ábra).
Regionális szinten 2015-ben a legmagasabb eltartottsági ráta Észak-Magyarországon
(49,4 százalék) volt, ami 1,5 százalékponttal haladta meg az országos értéket. A
mutató legalacsonyabb értéke Nyugat-Dunántúlon (46,3 százalék) volt, amely 1,6
százalékponttal kevesebb az országos értéknél (F1.1 táblázat).
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A gyermeknépesség eltartottsági rátája különösen az oktatás és az egészségügyi
ellátás tervezése szempontjából fontos, mivel megmutatja, hogy az aktív korú (15-64
év közötti) népességhez képest milyen arányú a 15 év alatti korcsoport. Az idõs
népesség eltartottsági rátája pedig elsõsorban a nyugdíjrendszer tervezéséhez szolgál
információként azáltal, hogy megmutatja, hogy mekkora az ellátások iránti igény. A
mutató alakulásának nyomon követése segítheti az egészségügyi és szociális
ellátórendszer tervezését is - legfõképpen a hosszú távú ellátásokat -, különösen amiatt,
hogy a 65 év feletti népesség 80 százalékát érinti valamilyen krónikus megbetegedés,
illetve a 65 éven felüliek egyharmada legalább egy tevékenyégben korlátozott (KSH,
2014).

Megyei szinten vizsgálva az eltartottsági ráta Heves megyében a legmagasabb (50,7
százalék), de nem sokkal maradnak el Nógrád (49,7 százalék) és Jász-NagykunSzolnok megyék (49,6 százalék) sem. Legalacsonyabb eltartottsági rátával SzabolcsSzatmár-Bereg megye (44,6 százalék) rendelkezik (F1.1. térkép).

Érdekesebb képet kapunk, ha a mutatót megbontjuk gyermek- és idõs népességre: Pest
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével minden megyében az idõs népesség
eltartottsági rátája magasabb. A legnagyobb különbség a két mutató között Zala,
illetve Békés megyékben és Budapesten látható.
Békés (29,8), Heves (29,1) és Zala (29,0) megyékben a legmagasabb az idõs népesség
eltartottsági rátája, a legalacsonyabb értéket Szabolcs-Szatmár-Bereg (21,1) és Pest
(23,7) megyékben láthatjuk. A gyermeknépesség eltartottsági rátája Zala (18,9), Vas
(19,2) és Békés (19,7) megyékben alacsony, míg Pest (24,6), Szabolcs-Szatmár-Bereg
(23,5) és Borsod-Abaúj-Zemplén (23,4) megyékben magas (F1.2. ábra).

852

Hatékonyság, fenntarthatóság

F1.2. ábra: A gyermek- és idõs népesség eltartottsági rátája megyénként (2015)

Nemzetközi összehasonlítás
A teljes népesség eltartottsági rátáját tekintve Magyarország az EU-28 (52,6) átlaga
alatt helyezkedik el. Legmagasabb eltartottsági rátával Franciaország (58,7) és
Svédország (58,4), míg a legalacsonyabbal Szlovákia (41,4) és Lengyelország (43,8)
rendelkezik az EU-28 országai közül. Az idõs népesség eltartottsági rátáját tekintve
a legalacsonyabb rátával az EU-28 országok közül 2015-ben Szlovákia (19,7) és
Írország (20,00), a legmagasabbal Olaszország (33,7), Görögország (32,4) és
Németország (32,0) rendelkezik. 2015-ben Magyarország az EU-28 átlaga (28,8)
alatt helyezkedik el. Csehországéval és Szlovéniáéval (26,6) majdnem azonos az
eltartott idõs népesség rátájának értéke, és kevesebb, mint Hollandiában (27,2) és
Ausztriában (27,5). A legmagasabb gyermek-eltartottsági ráta Írországban (34,1) és
Franciaországban (29,5) volt, a legalacsonyabb pedig Németországban (20,0).
Ausztriában (21,2) és Magyarországon (21,2) egyaránt alacsony a gyermeknépesség
eltartottsági rátája (F1.3. ábra).

(Forrás: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde510&plugin=1),
letöltés ideje: 2016. július 11. )

A jövõre vonatkozó becslések szerint az idõs népesség eltartottsági rátája tovább fog
növekedni. Az Europop2013 eredményei alapján a népesség öregedése folytatódik:
a medián kor 4,2 évvel fog növekedni az EU-28 országaiban 2014 és 2080 között.
2080-ra a 80 év fölöttiek száma várhatóan 63,9 millióra fog emelkedni az Európai
Unióban, ami az akkori össznépesség 12,3 százaléka. A becslések szerint az eltartottsági
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F1.3. ábra: A teljes, a gyermek- és az idõs népesség eltartottsági rátája nemzetközi
összehasonlításban (2015)

ráta értéke minden országban emelkedik. Az idõs népesség eltartottsági rátája
Szlovákiában, Lengyelországban és Portugáliában emelkedik a legdrasztikusabb
mértékben. Magyarországon az idõs népesség eltartottsági rátája 47,3 százalékra,
a teljes eltartottsági ráta 72 százalékra emelkedik 2050-re (F1.4. ábra) (Eurostat,
2015).
F1.4. ábra: Az idõs népesség eltartottsági rátájának várható alakulása nemzetközi
összehasonlításban (2014 és 2050)

(Forrás: Eurostat (online data codes: demo_pjanind and proj_13ndbims),
letöltés ideje: 2016. július 11.)

Az eltartottsági ráta fontos demográfiai mutató, amely a társadalom korösszetételérõl
szolgáltat információt, illetve segítséget nyújt a szociálpolitikai intézkedések, ellátások
tervezéséhez. Magyarország eltartottsági rátája 2015-ben 47,9 százalék volt, vagyis
az aktív korúakhoz mérve majdnem fele annyi lakos munkavállalási koron kívüli volt.
Ebbõl a gyermeknépesség eltartottsági rátája 21,4, az idõs népesség eltartottsági
rátája 26,5 százalék. Az utóbbi mutató folyamatosan emelkedett, míg a gyermeknépesség
eltartottsági rátája 1-2 százalékpontos különbséggel ugyanazon a szinten mozgott
2011 és 2015 között. Az idõs népesség eltartottsági rátájának növekedése, illetve
emellett a gyermeknépesség eltartottsági rátájának közel azonos szinten történõ mozgása
a társadalom öregedésére utal. 2015-ben Magyarország idõs népességre vonatkozó
eltartottsági rátája az EU-28 átlaga (28,8) alatt helyezkedett el. Az Európa lakosságára
vonatkozó elõrejelzések Magyarországot is érintik: a társadalom öregedésének
következtében 2050-re az idõs népesség eltartottsági rátája 47,3, a teljes eltartottsági
ráta 72 százalék lesz.
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Megbeszélés
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Egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje, F2
Összefoglaló
Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások bruttó hazai termékhez viszonyított
magyarországi aránya a nemzeti egészségügyi számlák alapján kerül számszerûsítésre.
2014-ben az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje 7,17 százalék, a kormányzati
alrendszerek által finanszírozott egészségügyi kiadások GDP aránya 4,81 százalék
volt. 2011 és 2014 között az egészségügyre költött összkiadás bruttó hazai termékhez
viszonyított aránya folyamatos csökkenõ tendenciát mutatott.
Az OECD adatbázisban 2013-ra vonatkozóan adatot szolgáltató 24 európai ország
közül a magyar érték az ötödik legalacsonyabb volt. A régióban benchmarkként
alkalmazott országok közül 2011 és 2014 között Ausztria egészségügyi ráfordításai
magasabb GDP arányos szintrõl indulva folyamatosan emelkedtek (8,59 – 9,01 százalék),
így a magyar értéket egyre növekvõ mértékben haladta meg, míg Csehország 2013at követõen növelte egészségügyi kiadásainak addig a GDP 7 százalékát alig meghaladó
szintjét, így 2014-ben 7,65 százalékos értékkel szintén meghaladta a magyar szintet.
Az egészségügyi kiadások legjelentõsebb tételét alkotó gyógyszerkiadások részaránya
az idõszak során 33,7-rõl 28,9 százalékra csökkent, míg a második legjelentõsebb
fekvõbeteg és egynapos ellátások kiadásai 25,4-rõl 28,9 százalékra emelkedtek. A
járóbeteg szakellátás kiadásai az összkiadás 23 százaléka körül alakultak.
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A mutató a kiadások abszolút értékérõl csak áttételesen szolgáltat információt, amire
jelentõs hatást gyakorol az egyes évek közötti GDP növekedés. Ez az idõszak során
-1,6 és négy százalék között alakult. A nemzetközi összehasonlítás esetén az országok
bruttó hazai termékének illetve árszínvonalának eltéréseit sem szabad figyelmen kívül
hagyni, jellemzõen a magasabb GDP nagyobb arányú egészségügyi kiadásokkal jár
együtt.
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F2.1. ábra: Egészségügyi kiadások GDP-hez mért részarányának források szerinti
bontása (2011-2014, százalék)

Elemzés
Általános áttekintés
Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje 2014-ben 7,17
százalék volt, ezen belül az állami kiadások GDP aránya 4,81 százalék. 2011 és
2014 között az egészségügyre költött összkiadás bruttó hazai termékhez viszonyított
aránya csökkent: 2014-ben 0,24 százalékponttal kevesebb volt, mint 2011-ben.
A finanszírozók tekintetében a 2011-2014-es idõszakban a legnagyobb arányban a
kormányzati alrendszerekbõl történt egészségügyi költés. A 2011-es évben a kormányzati
alrendszerek egészségügyi kiadásai a GDP 5,05 százalékát tették ki, ez az arány
2014-re 4,81 százalékra csökkent. A háztartások közvetlen (out-of-pocket) kiadásainak
GDP-hez mért aránya 2011-rõl 2012-re 2,14 százalékról 2,20 százalékra nõtt, 2014860
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F2.1. táblázat: Az egészségügyi kiadások GDP-hez mért részaránya
(2011-2014, százalék)

re 2,03 százalékra csökkent. Az önkéntes pénztárak kiadásainak GDP-hez viszonyított
aránya 2011 és 2014 között 0,40 százalékról 0,33 százalékra csökkent (F2.1.ábra).
Funkciók szerint vizsgálva az elemzett idõszakban, az összes egészségügyi kiadás
legnagyobb hányadát gyógyszerekre költötték. Bár ez az arány is csökkenõ trendet
mutat, 2011-tõl 2014-ig 33,71 százalékról 28,91 százalékra mérséklõdött. Érdemes
azonban megjegyezni, hogy ez az érték csak a lakossági gyógyszervásárlásra vonatkozik,
az egészségügyi szolgáltatások során felhasznált gyógyszerek értéke az adott szolgáltatás
költségeibe tartozik.
A másik jelentõs tételt a gyógyító, rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás kiadásai
képezték, ezek részaránya az egészségügyi források összességébõl 25,41 százalékról
28,91 százalékra nõtt. Jelentõs arányt képviselt még a járóbeteg-ellátás, mely az
összkiadások 22,61 százaléka és 23,72 százaléka között volt a vizsgált idõszakban.
A prevencióra költött kiadások tették ki a legkisebb hányadot, részarányuk 3,37
százalékról 2,61 százalékra csökkent. (A prevencióra fordított kiadások más országokban
is nagyságrendjükben ehhez közelítõ mértékûek, az OECD adatbázisában hasonló
elven számolt Health expenditure and financing táblájában található 24 európai ország
közül 11. helyen vagyunk, tehát ez az érték nemzetközi összehasonlításban nem
számít kirívóan alacsonynak.) (F2.2.ábra)
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F2.2. ábra: Az egészségügyi kiadások megoszlása a szolgáltatás jellege szerint
(2011-2014, százalék)
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Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi összehasonlítás során az OECD adatbázisának – a KSH Stadat 2.5.1
táblához hasonló elven számolt – Health expenditure and financing táblájának
eredményeit vettük figyelembe.
Az OECD adatbázisában található 24 európai ország közül az összes egészségügyi
folyókiadás GDP-hez mért százalékos aránya tekintetében a 2013-as adatok alapján
Magyarország a 19. helyen, az állami kiadások GDP-hez mért arányában a 21.
helyen áll. Ezen országok közül a 2013-as adatok alapján Magyarország az önkéntes
egészségbiztosítás által térített kiadások GDP-hez mért arányában 13., és háztartások
közvetlen egészségügyi (out-of- pocket) kiadásainak GDP-hez mért aránya szerint
hatodik volt.
Két környezõ országgal, Ausztriával és Csehországgal összehasonlítva megfigyelhetõ,
hogy míg a 2011-2014-es idõszakban mind Ausztria, mind Csehország egészségügyi
összkiadásainak GDP-hez viszonyított részaránya összességében növekedett, Ausztria
esetében 8,59 százalékról 9,01 százalékra, Csehország esetében pedig 7 százalékról
7,65 százalékra (bár 2012-rõl 2013-ra 0,02 százalékos csökkenés látható), addig
Magyarország GDP-hez mért egészségügyi kiadásainak részaránya ezen idõszakban
csökkent, 7,59 százalékról 7,17 százalékra (F2.3. ábra)

(Forrás :OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

Az állami egészségügyi folyó kiadások GDP-hez mért százalékos aránya 2011 és
2014 között Magyarországon 5,05 százalékról 4,81 százalékra csökkent,
Csehországban 5,87 százalékról 6,39 százalékra nõtt, Ausztriában pedig 5,91 és
6,01 százalék körül ingadozott (F2.4.ábra).
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F2 3. ábra: A folyó egészségügyi kiadások GDP-hez mért aránya Ausztriában,
Csehorságban és Magyarországon OECD-adatok alapján (2011-2014, százalék)

F2.4. ábra: Az állami egészségügyi folyó kiadások GDP-hez mért aránya Ausztriában,
Csehországban és Magyarországon OECD-adatok alapján (2011-2014, százalék)

(Forrás :OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

(Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla)
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.

Az önkéntes egészségpénztárak által finanszírozott folyó egészségügyi kiadások GDPhez mért százalékos aránya 2011 és 2014 között Magyarországon csökkent, 0,4
százalékról 0,33 százalékra. Ausztriában ugyanez az arány 2011 és 2013 között 1
százalékról 1,13 százalékra nõtt, Csehországban ugyanezen idõszakban ez az arány
0,08 százalék és 0,07 százalék között mozgott, de 2014-re 0,25 százalékra nõtt
(F2.5.ábra).
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F2.5. ábra: Az önkéntes egészségpénztárak által finanszírozott folyó egészségügyi
kiadások GDP-hez mért aránya Ausztriában, Csehországban és Magyarországon
OECD-adatok alapján (2011-2014, százalék)

F2.6. ábra: A háztartások out-of-pocket folyó egészségügyi kiadásainak GDP-hez mért
aránya Ausztriában, Csehországban és Magyarországon OECD-adatok alapján
(2011-2014, százalék)

Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.

A háztartások közvetlen folyó egészségügyi kiadásainak GDP-hez mért százalékos
aránya 2011 és 2014 között Magyarországon 2,03 és 2,20 százalék között,
Csehországban 1,01 százalék és 1,08 százalék között ingadozott. Ausztriában ugyanez
az arány 2011-rõl 2012-re 1,65 százalékról 1,74 százalékra nõtt, 2013-ban nem
változott (F2.6.ábra).

Az értékek alakulását befolyásolhatja a kormányzati kiadási stratégia és kormányzati
kiadások szintjének alakulása, a GDP változása, valamint a háztartások rendelkezésre
álló jövedelmeinek alakulása.
Limitációk
A felhasznált adatok forrása a Nemzeti egészségügyi számlák (NESZ) rendszere. A
NESZ összeállítása nagyobbrészt a költségvetés különbözõ beszámolóin alapszik,
ezért az adatok pontosnak tekinthetõek. A NESZ táblarendszere az 1338/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos
kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról
szóló, a Bizottság 2015/359 rendelete (2015. március 4.) szerint készül. A NESZ
pontos tartalmát a WHO-OECD-Eurostat Módszertani Kézikönyve határozza meg
(OECD, Eurostat, WHO, 2011). Az egyéb adatforrások a kiadások mintegy 30 százalékát
alkotják, melyek esetében (HKÉF, OSAP-adatgyûjtések) az adott adatgyûjtés pontossága
tekinthetõ mérvadónak.
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Befolyásoló tényezõk

Igazságosság
Igazságosság szempontjából érdemes figyelembe venni, hogy az állami finanszírozás
csökkenõ tendenciája bizonyos, a háztartásokat egyébként is jelentõs mértékben terhelõ
egészségügyi kiadáscsoportok terén, mint például a gyógyszerkiadások, az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkezõ népesség számára jóléti veszteséghez vezethet. 2014-ben
az összes háztartási kiadás 5,51 százalékát fordították közvetlen egészségügyi kiadásokra.
A háztartások 21,58 százaléka jelentett katasztrofális, az átlagos kiadások 40 százalékát
meghaladó egészségügyi kiadást. Ez 2,9 százalékban elszegényítõ, 10,18 százalékban
pedig továbbszegényítõ kiadást takart. A katasztrofális kiadásokat szenvedõ háztartások
részaránya Nyugat-Dunántúlon volt a legkisebb (16,87 százalék), Észak-Alföldön
pedig a legnagyobb (28,93 százalék) (V1-2. indikátorok).

Megbeszélés
Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje nemzetközi
összehasonlításban is alacsonynak mondható: az OECD adatbázisában szereplõ 24
európai ország közül Magyarország a 19. helyen áll. 2011-2014 között az egészségügyi
kiadások GDP-n belüli aránya csökkent. Ezen belül az állami kiadások GDP-hez mért
aránya szintén igen alacsonynak mondható. A kiadásokat a szolgáltatás jellege szerint
vizsgálva, míg a gyógyító és rehabilitációs ellátások súlya az összes kiadáson belül
enyhén növekedett 2011 és 2014 között, a gyógyszerekre költött kiadások aránya
csökkent.

Felhasznált irodalom

2. Központi Statisztikai Hivatal – Stadat (3.1.2. tábla) A bruttó hazai termék
(GDP) értéke forintban, euróban, dollárban, PPS-ben (1995–)
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt015.html
3. OECD, Health expenditure and financing tábla
http://stats.oecd.org/index.aspx Letöltve: 2016. 07. 07.
4. OECD, Eurostat, WHO 2011. A System of Health Accounts, OECD Publishing.
DOI: 10.1787/9789264116016-en
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1. Központi Statisztikai Hivatal – Stadat (2.5.1 tábla)
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html
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Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása, F3
Összefoglaló
Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban E. Alap) bevételei a vizsgált 2013. és
2015. év közötti idõszakon belül nominálisan 4,2 százalékkal, reálértéken számolva
4,4 százalékkal növekedtek. Az E. Alap bevételeinek több mint 80 százalékát a biztosítotti,
a munkáltatói és a központi költségvetési hozzájárulások képezték, ezért az elemzés
ezekre a tételekre fókuszál.
Az E. Alap bevételi szerkezetének átalakulására jellemzõ, az 1990-es évek közepe
óta megfigyelhetõ trendek - (1) átalakult a tehermegosztás a munkáltatók és a
munkavállalók között, az utóbbiak terhére, (2) dominánssá váltak az adóbevételek a vizsgált idõszakban is folytatódtak. (Szigeti, Evetovits, 2011) A biztosítotti
egészségbiztosítási járulékok E. Alap bevételein belüli aránya növekedett (2013: 31,6
százalék; 2015: 33,9 százalék). Ehhez hozzájárult, hogy a biztosítotti egészségbiztosítási
járulék mértéke 2012-ben hat százalékról hét százalékra módosult. Az adóbevételek
aránya is növekedett az E. Alap bevételei között, mert 2012-tõl a munkáltatói járulék
átalakult adóvá, ekkor került bevezetésre a szociális adó, amelynek E. Alapot megilletõ
részének arányáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. 2013-ban az E.
Alap nem részesült a szociális adóból, míg 2015-ben annak 14,5 százalékát megkapta.
A központi költségvetési hozzájárulások bevételen belüli aránya csökkent, 2013-ban
elérte az 52,3 százalékot, ugyanakkor 2015-ben már csak a bevételek 29,3 százalékát
tette ki.

Az E. Alap egyenlege javult az idõszakban, köszönhetõen annak, hogy 2013-tól az
E. Alap költségvetését nullszaldósra tervezték.
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Az indikátorban szereplõ három fõbb bevételi cím együttes aránya a vizsgált idõszakban
csökkent az E. Alap bevételein belül 84,0 százalékról 81,5 százalékra. A csökkenés
többek közt a 2012-tõl bevezetésre kerülõ és az egyéb bevételek között elszámolt
népegészségügyi termékadónak és baleseti adónak tudható be.

F3.1. ábra: E. Alap bevételi címeinek aránya az összes bevételen belül (2011-2015)

Elemzés
Általános áttekintés
Az E. Alap bevételi szerkezete a 1990-es évek közepétõl kezdve jelentõsen megváltozott.
Az átalakítás során részint átalakult a tehermegosztás a munkáltatók és a munkavállalók
között - az utóbbiak terhére, másrészt dominánssá váltak az adóbevételek az Alap
bevételeiben (Szigeti, Evetovits, 2011). Ez az átalakulás a vizsgált idõszakban is
folytatódott, azzal együtt, hogy az ágazati különadók bevezetésével (pl. 2011. évi
CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról) az egészségbiztosítás ún. címkézett
különforrásokhoz jutott.
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(A központi költségvetési hozzájárulások adatai a 2012. évben tartalmazzák a rokkantsági, rehabilitációs
ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszközt. Ez a jogcím ténylegesen csak 2013-tól minõsül a központi
költségvetéstõl kapott bevételnek (arány 9,1 százalék). 2012-ben a munkáltatói járulékok megszüntetéséhez,
illetve Alapok közötti megosztásához kötõdik (átmeneti idõszak).)

F3.2. ábra: E. Alap bevételi címeinek tényleges összege, milliárd Ft (2011-2015)

F3.3. ábra: Munkáltatói járulékból az egészségbiztosítást illetõ rész (2011-2015)
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A biztosítotti egészségbiztosítási járulékok E. Alap bevételein belüli aránya csekély
mértékben növekedett (2013: 31,6 százalék; 2015: 33,9 százalék). Ennek oka lehet
egyrészt, hogy a biztosított által fizetendõ egészségbiztosítási járulék mértéke 2012ben hat százalékról hét százalékra módosult, másrészt pedig az, hogy a foglalkoztatottak
száma – a 2008-as válság hatására korábban tapasztalt csökkenés után - is jelentõsen
emelkedett (F3.1.ábra).

A munkáltató által fizetett bevételek arányának változása hektikusnak nevezhetõ, a
vizsgált idõszakban 0,1 és 18 százalék között mozgott. A munkáltatói járulék E.
Alapot megilletõ részét 2011 elõtt többször csökkentették már jelentõsen. 2011-ben
a mértéke két százalék volt. Az ebbõl származó bevétel az Alap bevételeinek 10,9
százalékát adta. 2012-ben az ún. szociális hozzájárulási adó (továbbiakban: szocho)
bevezetésével a korábban még járulékként fizetett munkáltatói járulék elveszítette
járulék-, és ezáltal jogeredeztetõ jellegét. A szocho E. Alapot megilletõ részének
arányáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, ezáltal a mértékérõl évente
születik döntés. Az E. Alapnak jutó összegek kilengésére jellemzõ, hogy míg 2013ban az E. Alap egyáltalán nem részesült a szociális hozzájárulási adóból, addig
2015-ben a 14,5 százalékot is megkapta (F3.3.ábra).

A központi költségvetési hozzájárulások bevételen belüli aránya az idõszak elején
volt a legmagasabb, 2013-ban elérte az 52,3 százalékot, 2015-ben ugyanakkor már
csak a bevételek 29,3 százalékát adták. Az átadott összegek 2015-ben nominális
értéken is jelentõsen csökkentek. A központi költségvetés az úgynevezett nemzeti
kockázatközösség keretében havonta meghatározott összegû egészségügyi szolgáltatási
járulékot fizetett – járulék címen átvett pénzeszköz formájában – a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 26. § (5) bekezdésében meghatározott
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F3.4. ábra: Nemzeti kockázatközösség keretében egészségügyi szolgáltatási
járulékként egy fõre havonta átadott pénzeszköz és a biztosítotti egészségbiztosítási
járulék egy fõre jutó havi átlagos összege Ft-ban (2011-2015)

személyek után (pl.: nyugdíjasok, GYES-GYED-ben részesülõk, fogvatartottak, szociálisan
rászorulók stb.). Ennek havi összege 2013 óta nem változott, 5 790 Ft, amely összegnél
2011-ben jóval magasabb volt (9 300 Ft). A biztosítottak egy fõre jutó havi átlagos
járulékbefizetése (számított érték) a vizsgált idõszakon belül több mint a kétszerese
volt a fenti 5 790 értéknek (F3.4.ábra).
Az indikátorban szereplõ három fõbb bevételi cím együttes aránya az E. Alap bevételén
belül 84,0 százalékról 81,5 százalékra csökkent. A csökkenés többek között a 2012tõl bevezetésre kerülõ és az egyéb bevételek között elszámolt – címkézett népegészségügyi termékadónak és baleseti adónak tudható be.
Limitációk
A bevételi struktúra gyakori változása a hosszú távú idõsoros elemzést megnehezíti.

Megbeszélés

Továbbá a nemzeti kockázatközösség keretében az igénybevevõk jelentõs részének,
így pl. a kismamák, nyugdíjasok ellátásának fedezetére átadott költségvetési
hozzájárulások szintje messze alatta marad az érintett csoportokra fordított biztosítói
kiadásnak (ld. GY5. Egy fõre jutó természetbeni közfinanszírozott kiadás indikátor).

Felhasznált irodalom
1. Szigeti Sz, Evetovits T. Az Egészségbiztosítási Alap bevételi szerkezete.
Egészségügyi Gazdasági Szemle. 2011; 49(4):6-13.
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Az Egészségbiztosítási Alap bevételei a vizsgált 2013. és 2015. év közötti idõszakon
belül nominálisan 4,2 százalékkal, reálértéken számolva 4,4 százalékkal növekedtek.
Az E. Alap bevételeinek több mint 80 százalékát a biztosítotti, a munkáltatói és a
központi költségvetési hozzájárulások képezték. A társadalombiztosítási rendszerek
jellemzõen a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékokból szedik bevételeik jelentõs
részét. Bár a biztosítotti egészségbiztosítási járulékok E. Alap bevételein belüli aránya
csekély mértékben növekedett (2013: 31,6 százalék; 2015: 33,9 százalék), a központi
költségvetési források csökkenése (52,3 százalékról 29,3 százalékra) ellenére az E.
Alap bevételeinek jelentõs része továbbra is állami forrásokból ered. Az E. Alap
2013-ban egyáltalán nem részesült a szociális hozzájárulási adóból, de 2015-ben a
szocho aránya a 14,5 százalékot is meghaladta.
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Gyógyszerár-támogatási kiadások, F4
Összefoglaló
Az elemzés a járóbeteg-gyógyszerellátás (vényköteles, patikai gyógyszerek) körét
öleli fel, és nem foglalkozik a kórházakban felhasznált - a HBCs keretében, valamint
a tételes elszámolású gyógyszerek körében finanszírozott gyógyszerek forgalmával.
2011-ben a gyógyszerár-támogatásra fordított kiadások – a Széll Kálmán terv
intézkedéseit megelõzõen – 364,0 milliárd forintot tettek ki, ami nemzetközi
összehasonlításban magasnak volt mondható a teljes egészségügyi kiadások arányában,
ez a kiadás a kormányzati intézkedések hatására 2013-ra 282,9 milliárd forintra
csökkent, majd ettõl kezdve lassú emelkedésnek indult, és 2015-re 310,8 milliárd
forintot ért el.
Lakosságszám alapján az egy fõre jutó támogatási kiadások átlagos értéke 36 818
forintról (2011), 28 816 forintra csökkent (2013), majd 32 036 forintra nõtt (2015).
A 2015-ös évet vizsgálva az egy fõre jutó érték vonatkozásában, a legmagasabb
kiadás a Bács-Kiskun megyei nõk körében (38 054 forint) adódott, míg legalacsonyabb
a Pest megyei férfiak esetében (27 228 forint) volt.
A nemek összehasonlításában ugyan összességében 17-22 százalékkal magasabb a
nõkre fordított támogatási összeg, azonban tekintettel arra, hogy mintegy 10 százalékkal
magasabb a lélekszámuk, valamint eltérõ korösszetételük további 20 százalékos többletet
indokolna, így korkiigazítás mellett egy fõre vetítve jelentõsen alacsonyabb az egy nõi
lakosra vetített támogatás összege egy férfi lakosénál.

Az elmúlt évek kiadásainak alakulását döntõen a 2011 során a Széll Kálmán terv
keretében bevezetett intézkedések befolyásolták. Kisebb részben mutatkozik meg az
új gyógyszerek befogadásának hatása, valamint az alkalmazott termékmátrix
összetételének változása.
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Korcsoportos bontásban vizsgálva, a legtöbbet 2015-ben a 74-79 év közöttiekre
költött a biztosító, lakosonként átlagosan 81 325 forintot.

F4.1. ábra: Gyógyszerár-támogatás kiadásai teljes lakosságra és nem szerinti
bontásban (2011-2015, millió Ft)

F4.1. táblázat: Gyógyszerár-támogatás kiadásai régió szerint (2015, milliárd Ft)
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F4.1. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerár-támogatás értéke megyénként, férfiak, Ft
(2015)
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F4.2. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerár-támogatás értéke megyénként, nõk, Ft
(2015)
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F4.3. térkép: Az egy lakosra jutó gyógyszerár-támogatás értéke megyénként összesen,
Ft (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
A mutató a járóbeteg-ellátás keretében alkalmazott gyógyszerekre kifizetett TB támogatás
alakulását vizsgálja a 2011-2015 közötti idõszakban.
2011-ben a gyógyszerár-támogatásra fordított kiadások – a Széll Kálmán terv
intézkedéseit megelõzõen – 364,0 milliárd forintot tettek ki, mely nemzetközi
összehasonlításban magasnak volt mondható a teljes egészségügyi kiadásokat tekintve.
Ez a kiadás a kormányzati intézkedések hatására 2013-ra 282,9 milliárd forintra
csökkent, majd ettõl kezdve lassú emelkedésnek indult, és 2015-re 310,8 milliárd
forintot ért el (F4.1 ábra).
Az intézkedések közül a generikus program bevezetése volt a legjelentõsebb, amit az
elemzés több ponton is alátámaszt.
2015-re Magyarországon az egészségügyi rendszer fejlõdésének köszönhetõen a
betegek hozzáférése a gyógyszerekhez az ország egész területén kiegyenlítõdött, így
a patikai forgalom megoszlása a megyék és régiók között egyenlõnek mondható a
lakosságszám alapján egy fõre vetített költségek tekintetében (F4.2. táblázat).

Területi bontásban vizsgálva az egy fõre vetített gyógyszerár-támogatás Dél-Dunántúlon
a legmagasabb (35 538 forint), és Közép-Magyarországon a legalacsonyabb (30 118
forint). A 2015-ös évet vizsgálva az egy fõre jutó érték vonatkozásában, a legmagasabb
összegû támogatás kiáramlás a Bács-Kiskun megyei nõk körében (38 054 forint)
adódott, míg legalacsonyabb a Pest megyei férfiak esetén (27 228 forint) volt.
További bontások
A korcsoportok vizsgálata során szem elõtt kell tartani, hogy az egyes életkorokban
jelentõsen különbözõ gyógyszerekre van igény, ami érdemben befolyásolja a költségeket
is.
Az egy fõre esõ legmagasabb TB támogatás a 70-74 év közötti korcsoportban jelentkezik,
ami gyakorlatilag megegyezik a 75-79 év közötti korosztály támogatásával. Az itt
kifizetett támogatás mintegy kétszerese az 50-54 év közöttiek részére kifizetett
támogatásnak. Ezt követõen azonban feltételezhetjük, hogy aki megéri a 80 éves kort,
annak kevesebb gyógyszerre van szüksége, mivel itt ismét csökkennek a kiadások
(F4.2. ábra).
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F4.2. táblázat: Gyógyszerár-támogatás kiadásai régió szerinti bontásban, lakosságszám
alapján, egy fõre vetítve (2015, Ft)

F4.2. ábra: Egy fõre esõ gyógyszerár-támogatás, idõsor korcsoport szerinti bontásban
(2011-2015, Ft)

Ha az egy fõre esõ kiadások korcsoportos bontását idõsorosan megnézzük, azt látjuk,
hogy 2011 után a legnagyobb csökkenés a 60 év feletti korcsoportokban jelentkezett.
Ha feltételezzük, hogy a 60 év feletti betegek inkább a népbetegségek kezelésére
szolgáló, nagyrészt generikus készítményeket használják, megállapítható, hogy a
2011-ben bevezetett intézkedéscsomag legjelentõsebb hatása a generikus gyógyszerek
forgalmán tapasztalható (F4.2. ábra).

F4.3. ábra: Egy fõre esõ gyógyszerár-támogatás korcsoportok szerinti bontásban:
Országos átlag és a különbözõ korcsoportok szélsõértékeit generáló megyék
(2015, Ft)
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Az egyenlõ hozzáférés vizsgálata során szükséges áttekinteni, hogy hogyan alakul az
egyes korcsoportokban kifizetett támogatás megyénként, hol van jelentõs eltérés az
országos átlaghoz képest (F4.1. térkép).

Kiegészítõ szempontok
A gyógyszerár-támogatás kiadásainak elemzése során segédindikátorként a terápiás
csoportok szerinti bontást használtuk.
Az elmúlt években az egészségbiztosító a legtöbb támogatást (zömében népbetegségek
kezelésére szolgáló) szív-érrendszeri gyógyszerekre, az onkológiában, hematológiában
alkalmazott gyógyszerekre, a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszereire (döntõen diabétesz
kezelése) és a neurológiai-pszichiátriai készítményekre fizette ki. Ezen készítményekre
fordított összegek tették ki a támogatás 70 százalékát évrõl-évre.
A generikus program eredményeképp a legnagyobb forgalmú gyógyszerkörben a
kifizetett TB támogatás jelentõsen csökkent, annak ellenére, hogy a betegek ellenérzése
a generikus gyógyszerekkel szemben nem mérséklõdött érdemben, így nem is tudták
kihasználni az esetleges gyógyszerváltásokkal elérhetõ térítésidíj-megtakarítási lehetõség
egészét, ehhez ugyanis hatóanyag azonos azonban sok esetben az eddigitõl eltérõ
gyógyszerre kellett volna átállniuk, mely egyéb tulajdonságaiban különbözhetett az
általuk megszokottól. A betegek ragaszkodása a korábban szedett gyógyszereikhez
még olyan szélsõséges esetekben is megfigyelhetõ volt, ahol az originális készítmény
elveszítette a TB támogatását a fixesítés eredményeképpen, azonban a betegek még
teljes áron is ragaszkodnak megszokott gyógyszereikhez (pl.: metformin, acetilszalicilsav).
Az országos átlagtól való eltérések vizsgálata során – F4.3. ábra eredményei alapján
- megkerestük azokat a terápiás csoportokat, ahol a kiadások magasabbak voltak az
adott korcsoportban, mint a többi megyében.

Csongrád megyében a 0-4 év közötti korosztálynál az eltérést a megnövekedett
tápszerforgalom adta. Ennek oka az lehet, hogy itt az orvosok inkább felírtak
támogatással tápszereket az újszülöttek részére, míg más megyékben a szülõk inkább
nem támogatott tápszereket vettek a gyermekeiknek.
Baranya megyében az egy fõre esõ kiadások a 35 év feletti korosztályok esetében
folyamatosan magasabbak az országos átlagnál, azonban kiugró eltérés tapasztalható
a 74-79 év közötti korcsoportban. Itt már nem azonosítható be egyetlen terápiás
csoport sem ennek okaként, magasabb kiadás található a diabétesz és társbetegségei
(fõként a neuropátia) kezelésre szolgáló gyógyszerek támogatása terén, valamint
egyes szívgyógyszereknél is.
A BNO-kódok alapján végzett elemzések kevésbé differenciált eredményt adtak, mint
a terápiás csoportok alapján végzett vizsgálatok, így ezek eredménye nem kerül
bemutatásra.
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A legnagyobb eltérés Gyõr–Moson–Sopron megyében a 15-17 év közötti korosztálynál
volt tapasztalható, ami jellemzõen nem gyógyszerfogyasztó korosztály. Ebben az
esetben a terápiás csoportok elemzésénél kiemelkedõ forgalom volt megfigyelhetõ a
növekedési hormon-készítményeknél.

Befolyásoló tényezõk
A TB támogatások alakulását jelentõsen befolyásolják a jogszabályváltozások, melyek
meghatározzák az elérhetõ gyógyszerkört, valamint a különbözõ kormányzati
programok (pl. Széll Kálmán terv), melyek hatással vannak a gyógyszerek TB
támogatására és térítési díjára. Fontos szempont még a betegek fizetõképessége is.
Limitációk
Az elemzés során kizárólag a járóbeteg-ellátás keretében, vényre felírt, patikában
kiváltott gyógyszerkört vizsgáltuk. Az elemzés nem terjed ki a C jogcímen elszámolt,
ún. különkeretes gyógyszerekre (hemofília-, hepatitis- kezelés). Nem része az elemzésnek
a kórházakban alkalmazott ún. tételes elszámolású gyógyszerkör sem. Ezzel azért
fontos számolni, mivel az itt használt nagyértékû gyógyszerek jelentõsen
megváltoztathatják a támogatás eloszlását az egyes korcsoportokban, és feltételezhetõ,
hogy a nagy forgalmú, magas progresszivitási szintû intézménnyel rendelkezõ megyékben
a támogatáskiáramlás növekedhetne emiatt.

Igazságosság
A TB támogatások értékét tekintve nominálisan többet költünk a nõkre, mint a férfiakra
(F4.1.ábra). Azonban, ha figyelembe vesszük a népesség nemek szerinti összetételét
– nõi populáció meghaladja a férfit –, akkor a férfiak és nõk közötti különbség egy
része kiegyenlítõdik. Ha a férfi-nõ arányokat korcsoportok szerint vizsgáljuk, akkor
egy azonos korú férfire többet költünk, mint egy azonos korú nõre, ami igazságossági
kérdést vethet fel. Ezt árnyalhatja, hogy a férfiakhoz képest a nõk várható élettartama
magasabb, és relatíve kevesebb az egészségesen várható életéveik aránya, vagyis a
nõkre hosszabb ideig, ezáltal összességében valószínûleg többet költünk, mint a férfiakra.

Elemzésünkben a vényköteles gyógyszerek ártámogatására fordított kiadásokat vizsgáltuk
a 2011-2015 közötti idõszakban. A gyógyszerár-támogatásra fordított kiadások 2011rõl 2013-ra jelentõsen csökkentek, aminek elsõdleges oka a 2011-ben bevezetett
fokozott generikus program volt.
A támogatások megyei, korcsoportos elemzése során három kiugró pontot azonosítottunk,
a Gyõr-Moson-Sopron megyei 15-17 év közötti korosztályt, a Csongrád megyei 04 év közötti korosztályt és a Baranya megyei 35 év feletti korosztályokat.
A támogatások nemek szerinti megoszlása alapján igazságossági kérdések vetõdhetnek
fel. Bár a társadalom nemek szerinti összetétele a férfiak és nõk közötti
támogatáskülönbség egy jelentõs részét megmagyarázza, felvet néhány
továbbgondolásra érdemes szempontot. Adott életkorban vizsgálva egy azonos korú
férfire többet költünk, mint egy azonos korú nõre. Ugyanakkor a férfiakhoz képest a
nõk várható élettartama magasabb, és relatíve kevesebb az egészségesen várható
életéveik aránya, vagyis a nõkre hosszabb ideig, ezáltal összességében valószínûleg
többet költünk, mint a férfiakra.
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Megbeszélés
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Az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak
alakulása, F5
Összefoglaló
A mutató a járó- és fekvõbeteg-ellátásra terjed ki, adatai az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ által az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program keretében a Központi
Statisztikai Hivatal számára gyûjtött adatokon nyugszik.
A beruházási és felújítási kiadások mértéke 2011 és 2014 között jelentõs mértékben
emelkedett. Az elsõ évben 39,7 milliárd forintot takart, míg 2014-ben 22,6 milliárd
forintot emelkedve az elõzõ évhez képest, 65,3 milliárd forintra bõvült.
A változások elsõdleges mozgatórugója az európai uniós források emelkedése volt,
melyek 2011-ben az összes forrás 51,9 százalékát tették ki 20,6 milliárd forinttal, míg
2014-re 76,8 százalékot foglaltak magukban 50,2 milliárd forint kiadást fedezve.
Ezzel párhuzamosan a központi kormányzat és az önkormányzatok forrásai jelentõsen
visszaestek, míg az egészségügyi intézmények által biztosított források – a 2013-as
év kiugróan alacsony értékeitõl eltekintve – jellemzõen szinten maradtak.
A vizsgált kiadásokból több mint négyötöd rész új beruházásokra került elköltésre,
míg felújításokra évente 12-18 százalék jutott. A beruházások és felújítások célja
szempontjából az épületekre fordított kiadások aránya 65-70 százalékot tett ki, az
eszközpark bõvítésének költségei 30-35 százaléknak feleltek meg.

A beruházási és felújítási kiadások szintjére jelentõs hatást gyakorolhatott az Európai
Unió hétéves költségvetési ciklusának elõrehaladta, valamint a korábbi idõszak
beruházásai.
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A beruházások és felújítások nagy része a megyei jogú városokra (beruházások
47,79 százaléka) és Budapestre (a beruházások 12,62 százaléka) összpontosul, a
beruházásokra és felújításokra költött források eloszlása regionális és megyei szinten
sem kiegyenlített, más-más megyékben költünk többet beruházásra vagy felújításra,
valamint eszközökre vagy építésre.

F5.1. ábra: Beruházások és felújítások változása összesen, valamint a beszerzés tárgya
szerinti bontásban (2011-2014, milliárd forint)
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F5.1. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások régiónként és az összes kiadás
arányában (2014, millió forint)
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F5.1.térkép: Beruházások összértéke megyék szerint (2014, millió forint)

Elemzés
Általános áttekintés

Az épületek felújítására jóval szerényebb összeg került kifizetésre, 2011-ben kevesebb
mint 6 milliárd forint, 2012-ben kevesebb mint 5 milliárd forint, majd a következõ két
évben 7,5 milliárd forint, illetve 10,6 milliárd forint. A gép-mûszerek felújítására
költött kiadások alacsonyak voltak, hiszen a vizsgált idõszakban minden évben 0,3
milliárd forint alatt maradtak (F5.1.ábra).
A területi szintû bontásoknál minden esetben az Országos Mentõszolgálat és az Országos
Vérellátó Szolgálat által elköltött összegeket külön vesszük figyelembe, tekintve, hogy
a beruházások és felújítások kiszámlázott helye Budapest, de ezek a beruházások az
egész országban felhasználásra kerülnek, így ha Budapesthez vennénk, a fõváros
beruházásai aránytalanul nagynak tûnnének. 2014-ben a beruházásokra és felújításokra
költött összegekbõl legnagyobb arányban Közép-Dunántúl (22,4 százalékban, 12,9
milliárd forint értékben), valamint Közép-Magyarország részesült (15,4 százalékban,
8,9 milliárd forint értékben). A beruházási források legkisebb hányadát (11 százalékát,
mintegy 6,3 milliárd forintot) Észak-Alföld kapta (F5.1. táblázat).
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2011 és 2014 között az összes beruházási és felújítási kiadás 39,7 milliárd forintról
65,3 milliárd forintra nõtt. Az összes kiadáson belül a források legnagyobb hányadát
az építés-beruházásra fordítottuk, ezek 2011 és 2014 között 21,9 milliárd forintról
31,8 milliárd forintra nõttek, egyedül 2013-ban volt visszaesés 18,7 milliárd forintra.
Az új épületek építését követik a gép-mûszer beruházások, amelyek stabilan növekvõ
tendenciát mutatnak: 2011-rõl 2014-re 11,7 milliárd forintról 22,7 milliárd forintra
nõtt a beruházások értéke (F5.1.ábra).

F5.2. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások településtípusok szerint (mrd forint) és
az összes kiadás arányában (2014, százalék)

Az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ)
beruházási és felújítási kiadásait különvéve 2014-ben a beruházások és felújítások
47,79 százaléka (31,2 milliárd forint) megyei jogú városokban került elköltésre, továbbá
ezen összegek 25,87 százaléka (16,9 milliárd forint) egyéb városokban lett elköltve.
A fõvárosban összesen a beruházások és felújítások költségeinek 12,62 százalékát
(8,23 milliárd forint) költötték el. A községekben volt a legkisebb az arány, az összes
költség csupán 2,55 százalékát (1,6 milliárd forint) fordították kis településeken történõ
beruházásokra és felújításokra (F5.2. táblázat és F5.2.ábra).
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F5.2. ábra Egy fõre jutó beruházás és felújítási kiadás mértéke településtípus szerint
vizsgálva (ezer forint)
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A lakosságszám szerinti egy fõre esõ beruházást vizsgálva, a 2011-2014-es idõszakban
kiemelkedik a megyei jogú városokban elköltött összegek aránya. A megyei jogú
városokban 2011 és 2014 között az egy fõre jutó kiadás 6,01 ezer forintról 15,73
ezer forintra nõtt - bár 2012 és 2013 közt minimális mértékben csökkent. A fõvárosban
elköltött, beruházásra és felújításra fordított forrás egy fõre jutó értéke 2011-2013
között 6,87 ezer forintról 2,73 ezer forintra csökkent, majd 2014-ben 4,72 ezer
forintra nõtt. A többi városban költött kiadás egy fõre vetítve végig az országos átlag
értéke alatt volt, 2011-rõl 2012-re 4,11 ezer forintról 2,56 ezer forintra csökkent,
majd 2014-ig 5,24 ezer forintra nõtt. A fõvárosban beruházásra és felújításra fordított
forrás 2011-2013 között 0,39 ezer forint és 4,18 ezer forint között ingadozott az egy
fõre jutó összeg, ezzel elmaradva a többi városszintû településtõl. A községekben
elköltött átlagos egy fõre jutó összegek 0,24 ezer és 0,57 ezer forint között ingadoztak.
2011 és 2014 között az OMSZ és OVSZ költései országos szinten vizsgálva az egy
fõre jutó 0,07 ezer forintról 0,83 ezer forintra nõttek, bár idõközben a 2012-es 0,25
ezer forintról 2013-ra 0,19 ezer forintra csökkentek.
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F5.3. ábra: Egy fõre jutó beruházási és felújítási kiadás mértéke településtípus szerint
vizsgálva (ezer forint)
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Megyei szinten is jól megjelenik a 2014-ben mért, beruházásokra és felújításokra
költött összegek egyenlõtlen eloszlása (F5.3-4. táblázat). A teljes beruházásra és
felújításra fordított összeg közel 13 százalékát, 8,2 milliárd forint értékben, Budapesten
költötték el. A fõvárost követi Fejér megye, ahol a források 11 százaléka került kiadásra,
7,1 milliárd forint értékben. Az építési beruházások legnagyobb arányban (10 százalék),
3 milliárd forint értékben Fejér megyében történtek. A gép-mûszer beruházásokra
legnagyobb arányban 4,58 milliárd forint értékben (20 százalék) Budapesten került
sor. A felújítások a legnagyobb arányban szintén Budapesten történtek, a források 25
százaléka (épületek) és 49 százaléka (gép-mûszerek) itt került elköltésre, 2,6 és 0,14
milliárd forint értékben.
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F5.3. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások megyénként (2014, milliárd forint)
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További bontások
A források megoszlása tekintetében az integrált járóbeteg és fekvõbeteg intézményekben
a beruházások és felújítások legnagyobb része uniós forrásokból 40,9 milliárd forint
értékben (76,76 százalék) és önerõbõl 9 milliárd forint értékben (16,9 százalék)
történt (F5.5. táblázat). Az önálló járóbeteg-ellátások és a fentiekbe nem besorolható
intézmények beruházásairól források szerint bontva nem áll rendelkezésre adat.
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F5.4. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások megyénként az összes beruházási
kiadás százalékos értékének arányában (2014, százalék)

F5.5. táblázat: Beruházási és felújítási kiadások az integrált járóbeteg- és fekvõbetegellátásban, források szerint (2014)

A vizsgált idõszakban a beruházás és felújítások költségei tekintetében jól láthatóan
túlsúlyban vannak az uniós források, melyek aránya 2011 és 2014 között 51,9 százalékról
76,8 százalékra nõtt, mindeközben az intézményi források részaránya 27,5 százalékról
16,9 százalékra csökkent. A központi kormányzati források aránya 14,9 százalék és
4,52 százalék között, az önkormányzati források aránya 5,8 százalék és 1,8 százalék
között ingadozott (F5.4.ábra).
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F5.4.ábra: Beruházási és felújítási kiadások az integrált járóbeteg- és fekvõbetegellátásban, források szerint (2014)
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A beruházások legnagyobb része, 50 milliárd forint (77,1 százalék) az integrált
fekvõbeteg-ellátásban történt. Az integrált és önálló járóbeteg-ellátásban történõ
beruházások az összes beruházás költségének 10 százalékát tették ki, értékük: 2,99
milliárd forint (4,6 százalék) integrált járóbeteg-ellátás esetében, 3,5 milliárd forint
(5,4 százalék) önálló járóbeteg-ellátás esetében. Az eddigi kategóriákba nem besorolható
ellátásokba való beruházás az összes beruházás 12 százalékát adta, 8 milliárd forint
értékben (F5.6. táblázat).
F5.6. táblázat: Beruházások és felújítások összege és aránya funkciók szerint

Befolyásoló tényezõk
Az érték alakulását befolyásolhatja az adott idõszakban rendelkezésre álló beruházásokra
és fejlesztésekre fordítható költségvetési és pályázati források alakulása. A felújítások
összegeit az adott épületek vagy eszközök eredeti beruházásának és becsült elévülésének
kontextusában is érdemes lenne vizsgálni, hiszen minden beruházás potenciálisan
magában hordozza az adott épület vagy eszköz állagromlásával járó felújítási költséget,
tehát a beruházási és felújítási kiadások nem függetlenek. Ehhez viszont részletesebb
adatokra lenne szükség.

A fenti adatok a szolgáltató intézmények által kitöltött OSAP kérdõív adatai alapján
számítódnak, amely kötelezõ, de egyénileg kitöltött, aggregált adatjelentésen alapul,
ahol nem lehet kizárni a hibás vagy hiányos adatszolgáltatást. Publikusan elérhetõek
az egyedi adatszolgáltatók adatai, melyek legfeljebb szúrópróba szerinti ellenõrzésen
estek át. Az adatellenõrzés fõ szempontja a beérkezõ adatok számszaki-logikai
ellenõrzése. Azonban sok esetben még a viszonylag nagy beruházásokat végzõ
intézmények sem töltötték ki a kérdõívet, így a beruházásokkal kapcsolatos területi
eloszlás jócskán torzulhatott.

Igazságosság
A beruházási források eloszlásának területi egyenlõtlenségei, ezen belül a
megyeközpontokba és a fõvárosba való koncentrálódás, igazságossági kérdéseket
vetnek fel.
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Limitációk

Megbeszélés
Az egészségüggyel kapcsolatos beruházásokra és felújításokra költött összegekbõl
nagyobb részt fordítottak beruházásokra a felújításokkal szemben, és inkább épületekre,
mint eszközpark-bõvítésre vagy pótlására. A beruházások és felújítások legnagyobb
részére az integrált járóbeteg- és fekvõbeteg-ellátásban került sor. A beruházások és
felújítások nagy része a megyei jogú városokra összpontosul, de a költések jelentõs
kedvezményezettje a fõváros. A beruházásokra és felújításokra fordított összegekbõl
legmagasabb arányban Közép-Magyarország, legalacsonyabb arányban ÉszakAlföld részesült. A beruházásokra fordított források eloszlása megyei szinten nem
kiegyenlített. Kiemelkedõ arányban kapott forrásokat Fejér megye és Budapest.

Felhasznált irodalom
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1. OSAP 1576 Beruházás-statisztika – Jelentés az egészségügyi ellátás
beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról – Állami Egészségügyi Ellátó
Központ, Beruházási statisztika
http://www.aeek.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/
modszertani_tamogatas/statisztikai_adatok/03_beruhazasi_statisztika
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Az egészségügyi forrásteremtés szerkezete, F6
Összefoglaló
A magyar egészségügyi kiadások összértéke 2014-ben 2 307 milliárd forint volt,
mely egy fõre vetítve 234 ezer forintnak felel meg. A kormányzati alrendszerekbõl
2014-ben a források 67,5 százaléka származott. A háztartások közvetlen egészségügyi
kiadásai az összes ráfordítás 28,38 százalékát, az önkéntes egészségügy-finanszírozási
alrendszerek a kiadások 4,56 százalékát fedezték. Ez GDP arányosan kifejezve a
kormányzati alrendszer esetében a GDP 4,8 százalékának, a háztartásoktól származó
forrásoknál 2,0 százaléknak, míg az önkéntes egészségügyi finanszírozás 0,3 százaléknak
feleltethetõ meg.
Nemzetközi összehasonlításban a kormányzati kiadásoknak mind a GDP arányos
szintje, mind az aránya kifejezetten alacsonynak tekinthetõ. A kormányzati források
aránya Ausztriában – magasabb GDP arányos kiadás mellett – hasonlóan alakul,
azonban Csehországban, és az OECD adatbázisában szereplõ további 21 országból
17-ban 2015-ben magasabb a magyar értéknél.
Az egészségügy aggregált forrásszerkezetétõl az egyes szolgáltatások finanszírozásában
a források részaránya számottevõen eltér. A gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg
illetve egynapos ellátásban az állami források részaránya megközelíti a 90 százalékot,
míg a gyógyszerek finanszírozásában 2012 után a magánforrások túlsúlyba kerültek
az államihoz képest.
Funkciók szerint a kiadások legnagyobb részét a gyógyszerek teszik ki, ezt követi a
gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és az egynapos ellátás finanszírozása. A
gyógyszerekre fordított összegek csökkenõ, míg a fekvõbeteg-ellátásra költött összegek
növekvõ tendenciát mutatnak. A járóbeteg-ellátásra fordított összeg aránya a vizsgált
idõszakban nem változott jelentõs mértékben.
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F6 1. ábra: Egészségügyi kiadások forrása finanszírozási alrendszerek szerint
(2011-2014, százalék)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az egészségügyi kiadások teljes összege 2014-ben 2 307 milliárd forint volt, ez a
GDP 7,17 százalékának felel meg. Az egy fõre jutó egészségügyi kiadás 234 ezer
forint volt. Magyarországon az egészségügyi kiadások legnagyobb részét a kormányzati
alrendszerek finanszírozzák. A 2011-2014 közötti idõszakban a közkiadások aránya
ingadozó volt, 2011 és 2012 között 66,52 százalékról 65,53 százalékra csökkent,
majd 2014-re 67,05 százalékra nõtt. A háztartások kiadásainak aránya ebben az
idõszakban 28,22-29,37 százalék között ingadozott, míg az önkéntes biztosítás aránya
5,25 százalékról 4,56 százalékra csökkent (F6.1 ábra és táblázat).

A kormányzati forrásokból finanszírozott kiadások legnagyobb részét a gyógyító és
rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátásra költöttük, ez az arány 2014-ben 38,70
százalék volt. További jelentõs tétel a gyógyszerek finanszírozása 20,52 százalékkal,
valamint a járóbeteg-ellátás 18,35 százalékkal (F6.2. ábra).
Az önkéntes egészségbiztosítás által finanszírozott kiadások legnagyobb arányban,
30,10 százalékban a gyógyszerek költségeit fedezték. Jelentõs részarányt képviselt
még a járóbeteg-ellátás 22,03 százalékkal és a prevenció 19,09 százalékkal (F6.2.
ábra).
A háztartások out-of-pocket kiadásai legnagyobb arányban, 48,55 százalékban a
gyógyszerek finanszírozását szolgálták. Jelentõs részarányt képviselt még a járóbetegellátás 35,05 százalékkal, valamint a gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos
ellátások 9,24 százalékkal (F6.2. ábra).
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F6.1. táblázat: Magyarország egészségügyi kiadásainak fõbb jellemzõi (2014)

F6.2. ábra: Az egyes forrásokból fedezett kiadások megoszlása a szolgáltatás jellege
szerint (2014, százalék)

A teljes kiadásszerkezet (lásd F2 indikátor F2.2. ábra) három legnagyobb tételével
(gyógyszerek, gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás, járóbetegellátás) kapcsolatos forráseloszlást külön vizsgáltuk az alábbi ábrák (F6.3-5. ábra)
segítségével.
A gyógyszerek finanszírozásának forrásmegoszlásában a kormányzat részaránya
2011-rõl 2014-re 53,78 százalékról 47,59 százalékra csökkent. A háztartások outof-pocket kifizetéseinek részaránya 2011-rõl 2014-re 42,07 százalékról 47,66 százalékra
nõtt. Tehát a gyógyszerek finanszírozása terén a háztartások out-of-pocket kiadásai
meghaladják a kormányzati alrendszerek részarányát. Az önkéntes egészségügyifinanszírozási alrendszerek által fedezett költségek részaránya nem mutatott nagy
eltérést. 2011 és 2013 között 4,15 százalékról 5,06 százalékra nõtt, majd 2014-re
4,75 százalékra csökkent. A forrásszerkezetben bekövetkezett változás egyes lehetséges
okairól (Széll Kálmán Terv, generikus program, stb.) az F4 gyógyszerár-támogatási
kiadások indikátor elemzése szolgáltathat információt.
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További bontások

F6.3. ábra: Gyógyszerek finanszírozásának forrásszerkezete (2011-2014, százalék)

A gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás finanszírozásának
forrásszerkezetében a legnagyobb részben a kormányzati alrendszerek által fedezett
kiadások voltak jelen, ezek részaránya 2011-rõl 2014-re 88,13 százalékról 89,77
százalékra nõtt (bár 2012 és 2013 között 0,07 százalékpontot csökkent). A háztartások
közvetlen kiadásainak részaránya 2011 és 2013 között 9,01 százalékról 9,27 százalékra
nõtt, 2014-ben 9,07 százalékra csökkent. Az önkéntes egészségügy-finanszírozási
alrendszerek által fedezett kiadások részaránya 2011 és 2014 között 2,88 százalékról
1,15 százalékra csökkent.
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F6.4. ábra: Gyógyító és rehabilitációs fekvõbeteg és egynapos ellátás
finanszírozásának forrásszerkezete (2011-2014, százalék)
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A járóbeteg-ellátás finanszírozásának forrásszerkezetében a kormányzati alrendszerek
által fedezett kiadások részaránya 2011 és 2014 között 50,90 százalék és 53,31
százalék között, a háztartások közvetlen kiadásainak részaránya 42,50 százalék és
44,36 százalék között, az önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek által
fedezett járóbeteg-ellátási kiadások részaránya 4,14 százalék és 4,76 százalék között
ingadozott.
F6.5. ábra: Járóbeteg-ellátás finanszírozásának forrásszerkezete
(2011-2014, százalék)

Nemzetközi összehasonlítás

Az állami kiadások részaránya az egészségüggyel kapcsolatos folyó kiadásokon
belül nemzetközi szinten alacsonynak mondható. A 2014-es év adatai alapján az
OECD adatbázisban szereplõ 24 európai ország közül Magyarország a 21. helyen
áll. Ugyanakkor a háztartások közvetlen kiadásainak részaránya tekintetében ugyanezen
országok közül a harmadik. Az önkéntes magánbiztosítás által finanszírozott kiadások
részarányának tekintetében a 13. hellyel Magyarország a középmezõnybe tartozik.
A 2011-2014-es idõszakban két szomszédos országgal, Csehországgal és Ausztriával
összehasonlítva mindhárom országban az állami kiadások aránya viszonylag stabilnak
mondható. Magyarországon ez az arány 65,53 és 67,05 százalék közé, Ausztriában
69,21 és 66,64 százalék közé, míg Csehországban 83,51 és 84,13 százalék közé
tehetõ.
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A nemzetközi összehasonlítás során az OECD adatbázisának – a KSH Stadat 2.5.1
táblához hasonló elven számolt – Health expenditure and financing tábláját használtuk.

F6.6.ábra: Állami kiadások aránya az egészségügyi folyó kiadáshoz képest
Ausztriában, Csehországban és Magyarországon, OECD adatok alapján
(2011-2014, százalék)

(Forrás :OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

F6.7.ábra: Önkéntes magánbiztosítás által finanszírozott kiadások aránya az
egészségügyi folyó kiadáshoz képest Ausztriában, Csehországban és Magyarországon
OECD adatok alapján (2011-2014, százalék).

(Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)
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Az önkéntes magánbiztosítás által finanszírozott kiadások részarányának tekintetében
Ausztriában 2011 és 2013 között emelkedés figyelhetõ meg, 11,61 százalékról 12,37
százalékra. Csehországban 2011 és 2013 között nem volt nagy eltérés tapasztalható,
0,97 és 1,16 százalék között mozgott a magánbiztosítás által finanszírozott kiadások
részaránya, de 2014-re jelentõsen megnõtt, 3,27 százalékra. Magyarországon 2011
és 2014 között az OECD adatok alapján a magánbiztosítás részaránya 5,26 százalékról
4,56 százalékra csökkent.

F6.8.ábra: Háztartások out-of-pocket kiadásai az egészségügyi folyó kiadáshoz képest
Ausztriában, Csehországban és Magyarországon, OECD adatok alapján
(2011-2014, százalék)

(Forrás: OECD, Health expenditure and financing tábla
elérhetõ: http://stats.oecd.org/index.aspx , letöltés ideje: 2016. július 7.)

A háztartások közvetlen kiadásainak részaránya tekintetében Ausztria és Magyarország
értékeinél nem figyelhetõ meg nagy változás, Ausztriában az értékek 2011 és 2013
között 19,17 százalék és 19,93 százalék között, Magyarországon 2011 és 2014
között 28,22 és 29,37 százalék között mozogtak. Csehországban 2011 és 2014
között a háztartások közvetlen kiadásainak részaránya 15,02 százalékról 13,22
százalékra csökkent.

Az egészségügyi kiadások nemzeti össztermékhez viszonyított arányát az F2-es indikátor
vizsgálja. A forrásokat GDP-arányosan vizsgálva szembetûnõ az állami finanszírozás
nemzetközi összehasonlításban mért alacsony aránya. Az OECD adatbázisában található
24 ország közül az egészségügyi folyókiadások GDP-hez mért százalékos aránya
tekintetében Magyarország a 2013-as adatok alapján a 21. helyen áll. Jellemzõ
ezzel együtt a háztartások kiadásainak magas GDP-részesedése, amely szerinti
rangsorban a hatodik helyen állunk.
Limitációk
Az adatok forrása a Nemzeti egészségügyi számlák (NESZ) rendszere.
A NESZ összeállítása nagyobbrészt a költségvetés különbözõ beszámolóin alapszik,
ezért az adatok pontosnak tekinthetõek.
A NESZ táblarendszere az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
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Kiegészítõ szempontok

az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó
statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, a Bizottság 2015/359 rendelete
(2015. március 4.) szerint készül.
A pontos tartalmat a WHO-OECD-Eurostat Módszertani Kézikönyve határozza meg
(OECD, Eurostat, WHO, 2011). Az egyéb adatforrások a kiadások mintegy 30 százalékát
alkotják, melyek esetében (HKÉF, OSAP-adatgyûjtések) az adott adatgyûjtés pontossága
tekinthetõ mérvadónak.

Igazságosság
Egy egészségügyi rendszerben fontos hatással lehet az igazságosságra, hogy bizonyos
szegmenseket milyen arányban fizetnek állami, illetve közvetlen forrásokból.
Magyarországon 2012 és 2014 között a gyógyszerkiadásoknál a közvetlen kiadások
részaránya meghaladta az állami kiadásokét. Az, hogy a lakosság viszonylag jelentõs
mértékû részvételre kényszerül az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásában,
problémát jelenthet az igazságosság tekintetében, hiszen az alacsonyabb jövedelmûek
számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférést nehezítheti.

Megbeszélés

Felhasznált irodalom
1. Központi Statisztikai Hivatal – Stadat (2.5.1 tábla)
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html
2. OECD, Health expenditure and financing tábla
http://stats.oecd.org/index.aspx
Letöltve: 2016. 07. 07.
3. OECD, Eurostat, WHO 2011, A System of Health Accounts, OECD Publishing.
DOI: 10.1787/9789264116016-en
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Magyarországon az egészségügy kiadásait az állami finanszírozás fedezi a legnagyobb
arányban. Ez alól kivételt képeznek a gyógyszerek, ahol 2012 után a lakosság részaránya
került túlsúlyba. Az állami finanszírozás aránya – a 2013-14-ben bekövetkezett növekedés
ellenére – nemzetközi viszonylatban alacsonynak mondható. Az önkéntes
magánbiztosítások a kiadások csekély részét fedezik, és bár nemzetközi
összehasonlításban a középmezõnybe tartozunk ezzel az aránnyal, csökkenõ tendenciát
mutat más környezõ országokkal ellentétben. A háztartások egészségügyi
forrásteremtésben jellemzõ részaránya nemzetközi összehasonlításban is viszonylag
magasnak mondható, ami igazságossági problémákat is felvet.

908

Hatékonyság, fenntarthatóság

909

Hatékonyság, fenntarthatóság

910

Hatékonyság, fenntarthatóság

911

Hatékonyság, fenntarthatóság

Fekvõbeteg lejárt tartozás alakulása, F7
Összefoglaló
A fekvõbeteg lejárt tartozás értéke jelentõs ingadozást mutat az egyes negyedévek
között – legalacsonyabb az elsõ rendelkezésre álló idõpontra, 2012 elsõ negyedévére
vonatkozó 32,7 milliárd forintos értéke, míg maximumát 76,9 milliárddal 2015 elsõ
negyedévében érte el. Szigorúan a 2013-2015 éveket felölelõ vizsgált idõszakra
szorítkozva a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók lejárt
tartozásállomány 43,7 milliárd forintról (2013. I. negyedév) 37,1 milliárd forintra
(2015. IV. negyedév) csökkent. Ugyanakkor ehhez nagymértékben hozzájárul a 2013as 33 milliárd forintot kitevõ és a 2015-ös 60 milliárd forint értékû kórház konszolidáció,
melyeket megelõzõen és a két konszolidáció között gyakran komoly mértékben emelkedett
a lejárt tartozásállomány. A 2015-ös konszolidáció és az év vége között a
tartozásállomány szintje stabil maradt.
A lejárt tartozás állományának idõszak alatti legmagasabb értéke a legalacsonyabb
érték 236 százaléka. A legfeljebb 30 napja lejárt tartozások esetében ez az érték 169
százalék, míg az idõtáv növekedésével folyamatosan emelkedik. A 90 napot
meghaladóan lejárt tartozások esetében kiemelkedõen magas 352 százalékos értéket
kapunk. A tendencia természetes, hiszen a konszolidáció és egyéb kifizetések jellemezõen
a legrégebbi számlákat érintik.

Hatékonyság, fenntarthatóság

Hasonlóan logikus, hogy az összes lejárt tartozás között a legfeljebb 30 napja lejárt
tartozások aránya magasabb, mint 30-60 napja lejártaké, ami viszont meghaladja a
60-90 napja lejárt tartozások szintjét. A 90 napon túli tartozások mértéke a korábban
említett erõs fluktuálás miatt hol a legnagyobb, hol a második legnagyobb tételt
testesíti meg.
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F7.1. ábra: Összes lejárt tartozás idõsoros alakulása
(2012. 03. hó és 2015. 12. hó között, negyedévente, eFt)

F7.1. táblázat: Összes lejárt tartozás régió szerinti bontásban
(2015. IV. negyedév, millió Ft)
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F7.1. térkép: Összes lejárt tartozás megyénként (2015. IV. negyedév, millió Ft)
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F7.2. táblázat: Összes lejárt tartozás megyei bontásban (2015. IV. negyedév, millió Ft)

Általános áttekintés
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen
2012. évtõl kezdõdõen negyedéves rendszerességgel kapja meg a fekvõbeteg-ellátó
intézmények lejárt tartozásállományának adatait.
A tartozások alakulása a 2013-2015 idõszakban meglehetõsen dinamikus volt. A
lejárt kötelezettségek 2012 I. negyedévében országosan 32,7 milliárd forintot tettek
ki, és az évenkénti – külsõ és belsõ forrásból biztosított – adósságkonszolidációs célú
többletforrások ellenére is közel 44 milliárd forinttal növekedtek 2015. I. negyedévéig,
amely a vizsgált idõszak alatti csúcspont. 2015 májusában az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ külsõ forrásból (fenntartói konszolidációs támogatás) történõ 60 millirád
forint értékû adósságkonszolidációja következtében a tartozásállomány értéke jelentõs
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Elemzés

mértékben csökkent, így 2015 végére a fekvõbeteg intézmények lejárt tartozása 37,1
milliárd forint volt, tehát egy év alatt közel 51,7 százalékkal mérséklõdött.
A lejárt tartozások legnagyobb mértékû növekedésére 2013 elsõ és második negyedéve
között került sor, amikor több mint egyharmadával, abszolút értékben 15,2 milliárd
forinttal emelkedett az értékük.
A lejárt tartozásállományon belül az elemzés alá vont idõszakban az áruszállításból
és szolgáltatásból származó kötelezettség átlagosan 93 százalék volt.
Külsõ adósságkonszolidációra a vizsgált idõszakban 2013. IV. negyedévében
33,1 milliárd forint, és 2015. II. negyedévében 60 milliárd forint értékben került sor.
(Részletek: Egészségpolitika fejezet – Kórházi adósságkonszolidáció. A fejezetben
olvasható adatok a Magyar Államkincstár jelentéseibõl származnak.)
Megyénként vizsgálva az értékeket elmondható, hogy míg Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék szolgáltatóinak lejárt tartozásában elsõsorban a
30 napon belüli lejárt tartozás dominál – elõbbi esetében 77 utóbbiéban 67 százalékos
részaránnyal – addig Csongrád megyében 49 Tolnában pedig 53 százalék a 90
napon túli tartozások részaránya.
További szempontok

A 31 és 60 nap közötti lejárt tartozás értékében már közel kétszeres (1,9) különbséget
fedezhetünk fel. Minimumát 2012 elsõ negyedévében érte el 7,2 milliárd forint értékkel,
míg maximumát a 2015. májusi konszolidációt megelõzõen 14,3 milliárd forinttal.
Átlagosan egyötödét tette ki a teljes lejárt tartozásállománynak, azonban ez az egyes
idõszakok között 14 és 23 százalék között változott.
A 61 és 90 nap közötti tartozások értéke messze a legalacsonyabb, az összes lejárt
tartozásnak jellemzõen kevesebb mint egy hetede tartozik ebbe a kategóriába,
idõszakonként 9 és 16 százalék között változóan. Értéke 1,7 és 3,8 milliárd forint
között mozgott, mely utóbbi érték elõbbi 226 százaléka.
Végül a legjelentõsebb kategória a 90 napon túli lejárt tartozások, melyek részaránya
28 és 42 százalék között mozgott, átlagosan pedig meghaladta a teljes állomány
egyharmadát. Értékében kiugróan nagy eltérések találhatóak, amihez hozzájárul,
hogy a konszolidáció kiemelten érinti ezt a kategóriát. Jól mutatja ezt, hogy legmagasabb
értékét a 2015-ös konszolidáció elõtt érte el 32,1 milliárd forinttal, míg minimumát
2015 harmadik negyedévében 9,1 milliárd forinttal. A 2013-as konszolidációt követõen
részaránya 17 százalékponttal, 2015-ben 27 százalékponttal csökkent.
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A régebben lejárt tartozások állományában jelentõsen nagyobb ingadozás figyelhetõ
meg, mint az újabban lejárt kategóriákban. A 30 napon belül lejárt tartozások aránya
átlagosan hozzávetõlegesen egyharmada volt a teljes lejárt tartozásállománynak.
Aránya 26 és 40 százalék között, értéke 11,9 és 20,2 milliárd forint között ingadozott
2012 elsõ és 2015 utolsó negyedéve között.

F7.2. ábra: A lejárt tartozás 2012.03. hó és 2015,12 hó közötti maximális értéke a
minimális érték százalékánan lejárat szerinti kategóriáinként

Limitációk
A szolgáltatott adatok minõségének ellenõrzése korlátozott. A kontroll az adatok
formai (pl. szám, eFt) ellenõrzésére és az adatszolgáltatás teljesítésére terjed ki, az
adatok tartalmi ellenõrzésére nem. Az adatok az intézmények – fent hivatkozott
jogszabályban rögzített – negyedéves pénzügyi adatszolgáltatásain alapulnak.

A kórházak adósságállománya hosszú évek óta fennálló probléma, amelyet az évek
során nyújtott konszolidációk csak részben tudtak rendezni. A vizsgált idõszakban a
fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerzõdéssel
lefedett feladatellátásához kapcsolódó összes lejárt tartozásállomány 43,7 milliárd
forintról (2013. I. negyedév) 37,1 milliárd forintra (2015. IV. negyedév) csökkent,
többszöri külsõ és belsõ forrásból biztosított adósságkonszolidáció mellett.
A konszolidációk, a tartozás lassú és gyors növekedésének, valamint szinten maradásának
igen gyakori változásai a puha költségvetési korlát jelenségébõl fakadó problémákat
vethetnek fel, ami a hatékonyság és fenntarthatóság szempontját is érintõ kérdések
felmerülését vonhatja magával.
A lejárt tartozásállományon belül a külsõ forrásból történõ konszolidációig megfigyelhetõ,
hogy míg a 90 napon túli lejárt tartozások emelkedtek a legnagyobb, addig az 1-30
napon belüli tartozások a legkisebb mértékben.
A teljes lejárt tartozásállomány több mint 90 százaléka szállítói állományból ered,
míg a fennmaradó részben az állammal szembeni tartozások, a központi költségvetési
szervekkel szembeni tartozások, az elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások,
az OEP-el szembeni tartozások, a tartozásállományok önkormányzatok és intézmények
felé és az egyéb tartozásállomány szerepel.
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Megbeszélés
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Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások
tényleges egynapos ellátásának aránya, G1
Összefoglaló
A teljesítményértékelés szempontjából egynapos esetnek a jogszabály szerint egynapos
ellátás keretében végezhetõ eljárásra megjelent, a mûtét napján érkezõ és távozó
beteget tekintettük. 2015-ben az egynapos ellátási formában végezhetõ beavatkozáson
átesett betegek közül országosan 47,4 százalék távozott a beavatkozás napján, míg
az orvosi és egyéb szempontok hozzávetõlegesen az esetek 60 százalékában tennék
ezt lehetõvé. A 2012-2015 közötti idõszakban évente 5,4 százalékkal, összesen 16,9
százalékponttal nõtt az ellátási forma részaránya az erre alkalmas beavatkozások
körében.
A legmagasabb, hetven százalékot meghaladó arányban az arc- és állcsontsebészet
élt az egynapos sebészet lehetõségével, míg három további szakma estében – a
fogászat, a szülészet-nõgyógyászat és a szemészet – hatvan százalék körül vagy
fölött mozgott az arány. Utóbbi két szakma egyben a potenciálisan egynaposként
végezhetõ beavatkozások számát illetõen is kiemelkedik, így az egynapos ellátási
formában kezelt esetek abszolút számát illetõen végképp meghatározó a szerepük.
Együttesen az összes egynapos eset 49,4 százalékát végzik.

Életkori megoszlásban a 25-34 év közöttiek körében végeztek leggyakrabban egynapos
beavatkozásokat (54,0 százalék). Az egyes bontásokban jelentkezõ különbségek
számottevõ változáson nem mentek keresztül. A nemek közötti különbség számottevõ
– a férfiak esetében 37,9 százalék, a nõk esetében 53,4 százalék az egynapos ellátásban
végzett beavatkozások aránya. Ez jelentõsen meghaladja a szülészet-nõgyógyászat
által indokolt mintegy tíz százalékpontos eltérést.
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Területi eloszlás szerint a legjobban két egyetemi megye teljesített, Csongrád (58,1
százalék) és Baranya (56,9 százalék), míg Közép-Dunántúl régió megyéi rendre a
legalacsonyabb egynapos ellátási arányt mutatták, így a régió egyedüliként 40 százalék
alatt teljesít 37,3 százalékkal.

G1.1. ábra: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya, idõsor teljes lakosságra és nem szerinti bontásban
(2011-2015, százalék)

(A 2012-es adatok a 2012. augusztus 1-jét követõ idõszakra vonatkoznak – lásd: limitációk)

G1.1. táblázat: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya, régió szerinti bontásban (2015, százalék)
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G1.1. térkép: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya, megyénként, férfiak (2015)

920

G1.2. térkép: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya megyénként, nõk (2015)
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G1.3. térkép: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya megyénként összesen (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9. számú melléklete határozza meg azon beavatkozások
körét, melyek egynapos ellátási formában végezhetõk. Szintén rögzíti, hogy a különbözõ
beavatkozások mely HBCs-be sorolódnak. A statisztikai feldolgozásban orvosi
szempontból egynapos ellátásban nem végezhetõnek tekintünk minden olyan
beavatkozást, melyet a jogszabálytól eltérõ HBCs-be soroltak be. Továbbá, szûkítve
a jogszabályi megfogalmazáson, nem az „egynapos” ellátásokat vizsgáljuk, hanem
a megfelelõ HBCs körbõl a felvétel napján távozottakat (same day surgery).
Magyarországon a kritériumok alapján éves szinten 380-400 ezer egynaposan végezhetõ
beavatkozásról beszélhetünk. Miután a jogszabály nem csupán egészségügyi, hanem
szociális kritériumokat is meghatároz, melyek értelmében az egyedülállók, a komfort
nélküli lakásban, valamint az ellátás helyétõl távol lakók esetei nem alkalmasak az
egynapos sebészetre. A lakosságnak 15,5 százaléka egyedül él, aki így a jogszabály
szerint alkalmatlan az egynapos ellátásra, ebben nagy megyei különbségek nincsenek.
A lakások higiéniai körülményei 7,5 százalékban nem teszik lehetõvé a jogszabály
alapján a beavatkozások aznapi távozás melletti elvégzését.

A nem egynapos HBCs-be sorolt, de elvileg egynaposan is végezhetõ beavatkozást
tartalmazó esetek összes potenciálisan egynapos beavatkozáshoz mért aránya
hozzávetõlegesen 20 százalék, ezekrõl feltehetjük, hogy orvosi okokból nem végezhetõ
aznapi távozással. Tehát a végzett beavatkozások mintegy 60 százaléka ugyanazon
a napon mind orvosi, mind egyéb feltételek figyelembevételével feltehetõen hazabocsátásra
kerülhetne. Ezzel szemben 2015-ben az országos arány 47,4 százalék.
A legjobban teljesítõ megyében, Baranyában is csupán 56,9 százalék volt 2015-ben
az ugyanazon a napon távozók aránya. Az ebbõl a szempontból leggyengébb megye
Komárom-Esztergom, ahol az egynapos ellátások aránya 37 százalék (G1.3. térkép).
Megvizsgálva a 120 egynapos tevékenységet végzõ szolgáltatót, látható, hogy ezek
10 százalékánál az egynapos ellátások aránya az öt százalékot sem éri el, és 15
olyan intézmény van, ahogy az arány 10 százalék alatti.
Idõsorosan vizsgálva az adatokat, folyamatos növekedés figyelhetõ meg az egynapos
ellátás arányában, melynek éves üteme 5,4 százalékos, és a 2012-2015 közötti idõszak
során összesen 16,9 százalékos növekedést eredményezett. Az életkori csoportokban
és a megyei megoszlásban nem látható egyik csoportban sem jelentõs és tartós eltérés
a trendtõl.
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Összességében elmondható, hogy az alacsony komfortfokozatú lakásban is élnek
egyedül, így az átfedések figyelembevételével a lakosságnak közel 20 százaléka nem
rendelkezik a jogszabályi feltételekkel, melyek között szerepel a gépjármû és a telefon
is. Tovább rontja a helyzetet, hogy egyes helységekben a tömegközlekedés éjszaka
nem biztosított (Ágoston, 2015).

További bontások
Szakmánként vizsgálva rendkívül nagy szórást látunk (G1.2. táblázat). Egynapos
ellátási formában is végezhetõ beavatkozásokat kiemelkedõ számban végeznek
szemészeten és szülészet-nõgyógyászaton – elõbbi esetében 2015 során 108 ezer,
utóbbi esetében 92 ezer ilyen beavatkozásra került sor. Jó hír, hogy mind a két szakma
magas arányban végzi a beavatkozásokat egynapos ellátási formában – rendre 60,
illetve 70 százalékban.

A legnagyobb növekedési potenciál a sebészet, kardiológia és traumatológia esetében
kínálkozik. Ezek a szakmák több mint negyvenezer érintett beavatkozást végeznek,
azonban az egynapos ellátás nem széleskörûen elterjedt. A kardiológia 37,1 százalékban,
a sebészet 21,3 százalékban, míg a traumatológia 16,4 százalékban élt ezzel a
lehetõséggel.
További négy szakma – urológia-andrológia, ortopédia, csecsemõ- és
gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet – esetében volt tízezer körüli vagy azt meghaladó
esetszám, melyek igen változó mértékben kerültek egynapos ellátásban kezelésre.
Kiegészítõ szempontok
A finanszírozási rendszer jelenleg is ösztönzi az egynapos ellátást, mivel alacsonyabb
hospitalizációs költségei ellenére ugyanazt a finanszírozást biztosítja, mint a tényleges
fekvõbeteg-ellátás esetén, valamint az aktív fekvõbeteg osztályon végzett egynapos
sebészeti ellátások 2015. június hónaptól kezdõdõen TVK mentesítésre kerültek.
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G1.2. táblázat: Egynapos sebészeti ellátás keretében elvégezhetõ ellátások tényleges
egynapos ellátásának aránya a kiemelten érintett szakmákban (2015)

Nemzetközi összehasonlítás
Pontos és átfogó nemzetközi statisztikák sajnos nem állnak rendelkezésre. A különbözõ
ellátórendszerekben másképpen állnak ehhez a kérdéshez. Amerikában komoly szállodai
iparág támogatja a kórház közelségében a mielõbbi elbocsátást (Danny King, 2012),
máshol akár a lakás fizikai távolsága miatt nem végezhetõ egynapos ellátás. A mûtéti
paletta is országonként különbözik. Nálunk eléggé szûk a lista, de van, ahol csípõvagy térdprotézist is ültetnek be aznapi elbocsátással (pl.: Dánia, Svédország).
Összességében az élen járó országokban az egynapos ellátásban végezhetõ mûtétek
60-80 százaléka kerül ténylegesen a mûtét napján elbocsátásra (HAS, 2012).
A tipikusan egynapos beavatkozásnak tekintett lágyéksérv-mûtét adatai is rendkívüli
módon szórnak. A skandináv országokban jellemzõen 75 százalék fölötti arányban
végzik egynapos mûtétként, míg Ausztriában ez gyakorlatilag soha nem fordul elõ.
Magyarországon 2012-ben a sérvmûtétek nyolc százalékát végezték egynaposként,
ami a negyedik legalacsonyabbnak számított.

(Forrás: http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/
ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_PROC&ShowOnWeb=true&Lang=en)

Befolyásoló tényezõk
A hazai jogszabályok alapján két fontos faktorcsoport van, ami befolyásolja a beavatkozás
utáni azonnali elbocsátást: egészségügyi és szociális szempontok.
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G1.2. ábra: Egynapos ellátásban végzett sérvmûtétek (2012)

Amennyiben a beteg olyan egyéb betegségben szenved, mely súlyos állapot
kialakulásával fenyeget, vagy általános állapota rossz, esetleg súlyos szövõdmény
várható, az ellátás után nem bocsátható el. Ennek a premisszának is szerepe lehet
abban, hogy a 25-34 év közöttiek körében a leggyakoribbak az egynapos beavatkozások.
Az orvosi okok mellett, ha a beteg szociális vagy higiénés körülményei nem megfelelõek
a mûtéti utókezeléshez, vagy a kórháztól olyan távol lakik, amely utazás túlzottan
megterhelõ lehet – a 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet értelmében ennek határa
30 km – akkor szintén nem végezhetõ egynapos beavatkozás.
Ezek a faktorok a vizsgálatok alapján hozzávetõlegesen 20-20 százalékban fordulnak
elõ Magyarországon, így az egynapos ellátás az elvileg szóba jöhetõ esetek kb. 60
százalékánál tényleges opció.
Limitációk
A magánfinanszírozás teljesítményére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre
megbízható, átfogó jellegû adatok, így a mutató csak a közfinanszírozott ellátásban
történt beavatkozásokat tartalmazza. Az egynapos ellátások körében érdemi lehet a
magánfinanszírozás részaránya, és az sem tekinthetõ egyértelmûnek, hogy az ellátás
ezen körében az egynapos ellátások számának alakulása hasonló mértékben növekszik
a közfinanszírozott ellátásokéhoz.
Az adatok a szakmakódok változásának következtében csak 2012. augusztus 1-tõl
álltak összehasonlítható módon rendelkezésre, így az elemzésnek ez a kiindulópontja,
a 2012-es értékek mindig az augusztus–december idõszakra vonatkoznak.
A feldolgozás során minden beavatkozáskódot külön mûtétnek számoltunk abban az
esetben is, ha egyszerre végezték azokat.

Elsõdleges problémát jelent, hogy a hatályos jogszabályok kilométerhatárt szabnak
(30 km) a beteg lakhelyének az egynapos sebészettõl való távolságára, és az
ellátórendszer nem fedi le teljes körûen az országot. Így vannak települések, melyek
elhelyezkedésüknél fogva kiesnek az egynapos ellátásból. Tekintettel arra, hogy a
kórházak a nagyobb településeken helyezkednek el, ez aránytalan mértékben érinti
a kisebb településeken élõket. Ugyanakkor az infrastruktúrából adódó ezen különbség
nem feltétlenül tekintendõ az egészségügyi ellátórendszer terhére írható igazságossági
problémának.
A nemek vizsgálata azt mutatja, hogy nõknél jelentõsen gyakrabban végzik egynapos
ellátásban a beavatkozásokat, mint férfiaknál (G1.1. ábra).
Életkori megoszlás szerint elsõsorban a 25-34 év közötti korosztály távozik a mûtét
napján (54 százalék), ugyanakkor a többi korosztály is 40 százalék feletti arányban
részesül egynapos ellátásban. Kivételt a 18 év alattiak képeznek, aminek
valószínûsíthetõen az ellátó személyzet és a szülõk óvatossága az oka. Egy gyereket
925

Hatékonyság, fenntarthatóság

Igazságosság

a mai magyar gyakorlat szerint sokkal inkább tartanak kórházban megfigyelésre
akár egy banális probléma esetén is, mint egy felnõttet.

Megbeszélés
Az egynapos ellátások részaránya folyamatos növekedést mutat az erre alkalmas
beavatkozások körében, azonban továbbra is elmarad a feltételezhetõ optimumtól.
A 2012-2015 közötti idõszak során évi 5,4 százalékos növekedés volt megfigyelhetõ,
melynek köszönhetõen összesen 16,9 százalékos emelkedéssel a 2012-es 40,5 százalékról
2015-re 47,4 százalék lett az ebben az ellátási formában végzett beavatkozások
aránya. Ebben a növekedési ütemben további öt év lenne szükséges a vélhetõen
optimális 60 százalékos részarány elérésére.
Az egyes térségek és megyék között komoly különbségek figyelhetõek meg: az
egyetemekkel rendelkezõ megyék értékei jellemzõen magasak, míg Közép-Dunántúl
megyéi képezik a rangsor végét.
A térségek mellett a páciensek korcsoportjai – elsõsorban a kiskorúak és felnõttek között is számottevõ eltérés van, valamint az intézményeken belüli egynapos ellátási
arány is széles skálán mozog. Az idõszak során az általános növekedés mellett e
különbségek lényegi csökkenésére nem került sor.
Szakmánként vizsgálva rendkívül nagy szórást látunk. Míg a sebészet vagy a fül-orrgégészet alig végez egynapos ellátást, addig a szemészet vagy a szülészet jelentõs
arányban végez ilyen jellegû eljárásokat.
A helyzet pontosabb értékeléséhez és részletesebb elemzéséhez hasznos lenne az
egynapos ellátás körébe vonható esetek arányáról pontosabb információkkal
rendelkezni, azonban ez jelenleg sajnos nem elérhetõ, így az elméleti célérték – az
esetek mintegy 60 százaléka – csak indirekt módon, hozzávetõlegesen adható meg.

1. 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl
2. Tölgyesiné, dr. Ágoston Katalin: Miért nem mûködik, avagy hogyan mûködik az
egynapos sebészet Magyarországon, lehetséges okok (Egynapos sebészeti
konferencia elõadás 2015.11.06.)
3. Danny King (2012): Hospital-adjacent hotels get built amid development standstill
Elérés: http://www.travelweekly.com/Travel-News/Hotel-News/Hospitaladjacent-hotels-get-built-amid-development-standstill
Elérve: 2016. szeptember 15.
4. ANAP, HAS (2012): Day surgery: an overview, Haute Autorité de Santé, Paris
– 2012
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Felhasznált irodalom
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Laparoszkópos epemûtétek aránya, G2
Összefoglaló
A laproszkópos módszerrel végzett epemûtétek aránya 2011 és 2015 között 3,2
százalékpontos növekedést követõen 91,2 százalékra emelkedett. Az epemûtétek 55
százalékára az 50-75 éves korcsoportban kerül sor, míg az ennél idõsebbek az esetek
tíz százalékát adják. Az eljárás elterjedtsége a páciens magasabb korával jelentõsen
visszaesik: a hetven év felettiek esetében 77,3 százalék, míg a nyolcvan év felettiek
esetében 60,5 százalék volt 2015-ben a laparoszkóposan végzett beavatkozások
részaránya. A szakirodalom alapján a jelenségnek triviális orvosi oka nincs.
A nemek között számottevõ különbség figyelhetõ meg, mely jelentõsen csökkent a
megfigyelt idõszakban köszönhetõen a férfiak esetében a laparoszkópos eljárás gyorsabb
terjedésének. Mind a két nem esetében folytonos növekedés figyelhetõ meg, azonban
míg a nõk esetében 91,3 százalékról 2,6 százalékponttal 93,9 százalékra emelkedett
a mutató értéke 2011 és 2015 között, addig a férfiak esetében 79,9 százalékról 5,3
százalékpontos növekedéssel 85,2 százalékra emelkedett az érték. A nemek közötti
különbség jellemzõen nagyobb az idõsebb korosztályok esetében.
Megjegyzést és további vizsgálatot érdemelhet, hogy van olyan intézmény, ahol az
arány számottevõen alacsonyabb az országos átlagnál. Mindezekkel együtt azonban
országos szinten a vizsgált eljárás általánosan elterjedtnek tekinthetõ.
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G2. 1. ábra: Laparaszkópos epemûtétek aránya, idõsor teljes lakosságra és nem
szerinti bontásban (2011-2015, százalék)
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G2.1. táblázat: Laparaszkópos epemûtétek aránya régió szerinti bontásban (2015)

G2. 1. térkép: Laparaszkópos epemûtétek aránya megyénként, férfiak (2015)
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G2. 2. térkép: Laparaszkópos epemûtétek aránya megyénként, nõk (2015)
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G2. 3. térkép: Laparaszkópos epemûtétek aránya megyénként összesen (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

Azért szükséges a vizsgált beavatkozások körét az epemûtétekre korlátozni, mert az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára a kórházak által megküldött adatok
a beavatkozások többségénél nem tesznek különbséget a mûtéti technika szerint, míg
az epemûtétek esetében a laparoszkópos eljárás saját kóddal rendelkezik.
Évi 22 ezer epemûtét történik Magyarországon, ezen belül 20 ezret végeznek a
korszerû laparoszkópos technikával. A 97 intézménybõl, melyek epemûtétet jelentettek
2011-ben, hat kórházban volt alacsonyabb a laparoszkópos arány 80 százaléknál.
33 szolgáltatónál ez az arány 80-90 százalék között volt, míg a maradék 58 intézetben
90 százalék feletti arányban végezték a mûtétet laparoszkóppal.
Bár van olyan kórház, ahol 2015-ben is csupán 56,5 százalékban végzik
kulcslyuksebészettel az epemûtétet, ebben az évben összesen öt olyan intézmény volt,
ahol 85 százalék alatt maradt ez az arány, és 21 olyan intézmény, ahol viszont 95
százalék feletti volt.
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A laparoszkópia (kulcslyuksebészet) korszerû mûtéti eljárás, melynek során nincs szükség
15-20 cm-es mûtéti nyílásra, legfeljebb három 2 cm nagyságúra. Ez a beteg terhelését
jelentõsen csökkenti, a kórházi tartózkodást és az ismételt munkába állásig szükséges
idõszakot is megrövidíti (El-Fellah et. al.; 2011). Ennek köszönhetõen egyre több
hasûri beavatkozást végeznek ezen a módon.

G2.2. ábra: A laparoszkópos epemûtétek aránya életkor szerint 2011-ben, valamint
annak változása (2011-2015, százalék)

A vizsgált évek során lassú, de folyamatos emelkedés figyelhetõ meg, mely a korcsoportok
közötti különbségek kiegyenlítõdését segíti. Míg a 35 év alattiak 2011-tõl folyamatosan
97 százalék feletti arányban korszerûbb technikával lettek mûtve, az idõsebbek között
jelentõs emelkedés látható. A legidõsebb, 80 év feletti korosztályban a 2011-es 53
százalékról 2015-re 60,5 százalékra emelkedett az arány.
Az idõsek körében mért alacsonyabb gyakoriság nem elhanyagolható, mivel a 70
éven felüli korcsoportokból – melyek mindegyike 80 százalék alatti arányban részesül
laparoszkópos eljárásban – került ki 2015-ben a páciensek 19 százaléka, és a 80 év
felettiek önmagukban is a beavatkozások négy százalékának alanyai. A 35-49 év
közötti korcsoportnak a G2.3. ábrán látható kiugróan magas értéke a korcsoport
több korévre való kiterjedésével, és így nagyobb populációjával magyarázható. (Ennek
oka, hogy a jobban érintett idõsebb korosztály részletesebb bontását lehessen
megjeleníteni.)

933

Hatékonyság, fenntarthatóság

Életkori megoszlást vizsgálva (G2.2. ábra), 60 éves kor alatt a laparoszkópos arány
90 százalék felett van, majd a kor emelkedésével 60 százalék alá csökken 80 év felett.
A szakirodalom alapján orvosi indoka nincs az egyéb eljárás választásának (Kakucs
et al., 2016). Különösen érdekes ez, tekintve, hogy az idõsebb betegek esetében
kiemelten fontos a szövõdmények elkerülése és a gyógyulás megkönnyítése.

G2.3.ábra: Epemûtétek megoszlása korcsoportok szerint (2015, százalék)

A két eljárás finanszírozásában nincs eltérés, a költségek közötti különbségek sem
egyértelmûek: a laparoszkópos eljárás közvetlen költségei akár magasabbak is lehetnek,
azonban a beteg rövidebb idõ után távozhat a kórházból, a közvetett költségek
alacsonyabbak lehetnek (El-Fetah; 2011). Az eljárások közti választás végsõ soron az
orvoson, az õ tapasztalatán, rutinján és belátásán múlik.

Az OECD rendelkezésre álló 2013. évi adatai alapján Ausztria 85,4 százalékban,
Szlovénia 83,3 százalékban, Németország 80,5 százalékban végzi az epehólyageltávolítást laparoszkópos úton. A magyar adatok ennél magasabb arányt mutatnak.
Ennek pontos megítélése szakmai kérdés, de nemzetközileg vélhetõen elfogadható a
hazai arány.

Igazságosság
A hátrányos helyzetû településeket vizsgálva, nincsen arra utaló adat, hogy ezen
ellátás tekintetében lennének különbségek. Vannak megyék, ahol a hátrányos településeken
magasabb a kulcslyuksebészeti mûtétek aránya.
A nemek tekintetében minden megyében jelentõsen nagyobb arányban végeznek nõknél
laparoszkópos mûtétet. A megyék felében az arány 10 százaléknál nagyobb a nõk
javára. Nógrád megyében a legnagyobb a különbség, a nõi esetek aránya a férfiakét
azok 16,5 százalékával haladja meg.
A földrajzi különbségeknél is jelentõsebb szerepe van azonban a kornak. Az 55 éves
kor alatti kategóriákban a férfiak is 90 százalék feletti arányban részesülnek laparoszkópos
eljárásban, és a különbség minden korcsoportban négy százalékpont alatti. Ettõl a
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Nemzetközi összehasonlítás

korhatártól kezdõdõen azonban a férfiak esetében gyors ütemû csökkenés figyelhetõ
meg – az ötéves korcsoportok között erõs hullámzás mellett mintegy öt százalékpontos
körüli elsés a jellemzõ – míg a nõk esetében a hasonló ütemû csökkenés csak 65-70
éves koruk körül figyelhetõ meg. Az eltérés nem feltétlenül rejt igazságossági problémát,
oka könnyen lehet a férfiak rosszabb egészségi állapota, magasabb komorbitidása.
G2.4.ábra: Epemûtétek megoszlása korcsoportok szerint (2015, százalék)

A laparoszkópos epemûtétek vizsgálatának célja a korszerû, hatékonyabb eljárások
elterjedésének nyomon követése volt. A mutató erre való alkalmasságát erõsen korlátozta,
hogy a laparoszkópos eljárások nagy része nem rendelkezik önálló kóddal, míg az
epemûtétek esetében, ahol ez adott, az az örömteli helyzet áll fenn, hogy az eljárás
szinte általánosan teret nyert. Ennek ellenére megfigyelhetõ, hogy az idõsebbek között
számottevõ az egyéb eljárások részaránya, ami a szakirodalommal alátámasztott
módon valószínûsíthetõ, hogy nem orvosi okokra vezethetõ vissza. Ezen túlmenõen,
az intézmények között is megmaradt néhány, melynek szintje jelentõsen alatta marad
az országos átlagnak, azonban ezek aránya kellõen alacsony ahhoz, hogy az országos
átlag így is 90 százalék felett lehessen.

Felhasznált irodalom
1. Kakucs, T., Harsányi, L., Kupcsulik, P., Lukovich, P. [The role of laparoscopy in
cholecystectomy in patients with age of 80 and above]. Orv. Hetil., 2016,
157(5), 185–190.
2. El-Fellah, N., Rogdakis, A., Giannakakis, P. et al. Hellenic J Surg (2011) 83:
139. doi:10.1007/s13126-011-0028-z
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Megbeszélés
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Egy finanszírozási egységre jutó összeg (Ft/súlyszám, Ft/
pont), G3
Összefoglaló
A mutató a fekvõbeteg ellátás egy HBCs súlyszámra, illetve a járóbeteg szakellátás
egy német pontra jutó kifizetett összegét adja meg. Ez az Egészségügyi Közlönyben
kihirdetett forintértéktõl az intézmények Teljesítmény Volumen Korlát feletti teljesítménye
miatt térhet el. A TVK feletti teljesítményt fekvõbeteg-szakellátás esetében négy százalék
erejéig 25 százalékos értéken, míg a járóbeteg-szakellátás esetében 2013-ban nyolc
százaléknak megfelelõ TVK túllépést 20 százalékon, majd 2014-tõl tíz százalékot 30
százalékon, további tíz százalékot pedig 10 százalékon finanszírozott a rendszer.
Ennek módosító hatása miatt egy HBCs súlyszámra 2015-ben 150 ezer forint helyett
átlagosan 148,2 forint került kifizetésre, míg a járóbeteg-szakellátásban egy német
pontra átlagosan 1,5 forint helyett 1,14 forint került kifizetésre. A TVK hatás átlagos
mértéke ennek alapján 2015-ben a fekvõbeteg-szakellátásban 1,2 százalék, míg a
járóbeteg-szakellátásban 24 százalék volt.
Az OEP rendelkezésre bocsátott adatai alapján a fekvõbeteg-szakellátásban a túlteljesítés
mértéke 2015-ben egy százalék körül alakult, míg a járóbeteg-szakellátásban 36
százalék körüli. A különbség 2013 óta tovább nõtt, amikor a fekvõbeteg-szakellátás
túlteljesítése három százalék körüli volt, míg a járóbeteg-szakellátás esetében 33
százalék – azonban nagyságrendi változás nem történt.

A mutató értéke a 2013-2015 közötti idõszakban a fekvõbeteg-szakellátás esetében
enyhe emelkedést mutatott, míg a járóbeteg-szakellátás esetében nem figyelhettünk
meg változást.
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A területi adatokat tekintve, a fekvõbeteg-szakellátás esetében Észak-Magyarországon
és Dél-Dunántúlon, a járóbeteg-szakellátásban Közép- és Dél-Dunántúlon voltak a
legmagasabbak az értékek. A legalacsonyabb indikátorértékek a fekvõbeteg-szakellátás
esetében Észak-Alföldön és Közép-Dunántúlon, a járóbeteg-szakellátásban KözépMagyarországon és Dél-Alföldön voltak mérhetõk.

G3.1. ábra: Egy finanszírozási egységre jutó összeg: idõsor teljes lakosságra és
szakterület szerinti bontásban (2013-2015)

G3.1. táblázat: Egy finanszírozási egységre jutó összeg
(Ft/finanszírozási egység, 2015)
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G3.1. térkép: Egy finanszírozási egységre jutó összeg megyénkénti bontásban
(ezer Ft/súlyszám, 2015)
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G3. 2. térkép: Egy finanszírozási egységre jutó összeg megyénkénti bontásban
(Ft/pontérték, 2015)

Elemzés
Általános áttekintés

A fekvõbeteg-szakellátásban a TVK négy százalékos túllépéséig egy súlyszámra 25
százalék (37 500 forint / súlyszám) került kifizetésre, míg e fölött nem járt finanszírozás
a teljesítményért. Így amennyiben a szolgáltató túllépte TVK-ját, akkor az egy teljesített
egységre jutó átlagos finanszírozás csökkent.
A járóbeteg-szakellátásban 2013 során a TVK feletti teljesítményre nyolc százalék
erejéig 20 százalékos (0,3 Ft / német pont) finanszírozás járt, majd 2014-tõl kezdõdõen
tíz százalék erejéig 30 százalék (0,45 Ft / német pont) került kifizetésre, és további
tíz százalék után 20 százalékos kifizetés (0,3 Ft / német pont) járt.
2015-ben a járóbeteg-szakellátásban egy német pontra 1,14 forint, míg egy fekvõbeteg
súlyszámra 148,2 ezer forint jutott. Ebbõl jól látható, hogy a TVK szabta határokat
a járóbeteg-szakellátás sokkal jelentõsebb mértékben lépi át, mint a fekvõbeteg-ellátás.
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Az Egészésgügyi Közlönyben kihirdetett forintérték - egy teljesítményegységre
vonatkozóan az adott idõszakban - a járóbeteg-szakellátás esetében egy német pontra
1,5 forint, a fekvõbeteg-szakellátás esetében egy HBCs-súlyra 150 000 forint volt. A
finanszírozási egységre jutó finanszírozási összeg ettõl az értéktõl a Teljesítmény Volumen
Keret (TVK) túllépése miatt tér el.

G3.2. ábra: A TVK-n túli esetek aránya a fekvõbeteg- és a járóbeteg-ellátásban
(2013 – 2015)

A fekvõbeteg-szakellátás esetében a 2013-as országosan három százalékos
többletteljesítmény mértéke 2014-re 1,6 százalékra esett, majd 2015-re további
csökkenéssel 0,9 százalékos értéket ért el. Ennek következtében a korábbi években is
inkább kivétel, mint szabály volt a degressziós sávon túlfutó kórház, azonban 2015
során csak kifejezetten extrém esetben fordulhatott elõ, hogy egy szolgáltatónak a 25
százalékos csökkentett finanszírozást is nélkülözve kelljen betegeket ellátnia.

A járóbeteg-szakellátásban teljesen más kép rajzolódik ki. Veszprém megyében „csak”
18 százalékkal haladják meg aggregált TVK-jukat a szolgáltatók, így nagyobbik
részük a második degressziós sávon belül maradhat. Ezzel szemben Budapesten a
TVK 146 százalékát teljesítették 2015-ben, így az esetek közel 18 százaléka után
semmilyen finanszírozás nem járt. A megyék döntõ többsége esetében 20 százaléknál
nagyobb mértékben haladja meg az össz-volumen az összesített TVK-t, így a szolgáltatók
jelentõs része biztosan látott el a degressziós sávon túl is betegeket.
Ugyan a járóbeteg-szakellátás esetében is igaz, hogy a régiók között kisebbek a
különbségek, azonban ennek léptéke számottevõen alatta marad a fekvõbetegszakellátásnál megfigyelhetõ szintnek. A TVK-keretét legkevésbé meghaladó KözépDunántúl 21 százalékkal teljesít a határ fölött, míg Közép- Magyarország ennek több
mint duplájával, 46 százalékkal.
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A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplénben volt 2015-ben a legkevesebb fekvõbetegtúlteljesítés (összesen 0,3 százaléknyi), míg Pest megyében a TVK 3,3 százalékával
láttak el több esetet. A különbségek azonban a régiókon belül is igen számottevõen
jelen vannak, így a régiók között sokkal kisebbek a különbségek, mint a megyék
esetében. Dél-Dunántúl kórházai 0,4 százalékkal lépték túl a TVK-t, míg ellenkezõ
végletként a Közép-Dunántúl a TVK-ja felett annak 1,8 százalékát teljesítette.

G3.3. ábra: A fekvõbeteg- (oszlop, bal tengely) és a járóbeteg-szakellátás (pont, jobb
tengely) megyénkénti TVK feletti teljesítménye a megye összesített TVK-jának
százalékában

Érdemes még megemlíteni, hogy a járóbeteg-szakellátásban a 2013 és 2014 közötti
változás, mely részben magasabb finanszírozást biztosított a degressziós sáv(ok)ban,
nem járt az egy német pontra kifizetett forintérték növekedésével, ami azt jelzi, hogy
a két év között a túlteljesítés fokozódhatott, míg 2014 és 2015 között kismértékben
csökkenhetett.
Limitációk
Az elemzés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár magas szinten aggregált adatainak
felhasználásával készült, így a számítások során alkalmazott kerekítések és a TVKtúllépés szolgáltatók közötti megoszlására vonatkozó feltevések következtében 1-3
százalékpontos eltérések elképzelhetõek a járóbeteg-ellátás esetében. Az eltérés oka
a degressziós sávok kihasználtságának mértéke és ennek hatása az egy finanszírozási
egységre jutó finanszírozási összegre. Amennyiben a túlteljesítés a szolgáltatók között
egyenletesen oszlik meg, akkor összmértéke magasabb – mivel a túlteljesítés nagyobb
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A járóbeteg- és a fekvõbeteg-szakellátás TVK-túlteljesítése között pozitív kapcsolatot
lehet felfedezni. Mind a két ellátási formában jelentõsen túlteljesíti az összesített TVKjának szintjét Budapest (1,9;46), Pest (3,3;32) és Zala megye (2,1;39). A kétszeresen
is kevésbé túlteljesítõk körébe tartoznak Somogy (0,9;19), Tolna (0,5;18) és BorsodAbaúj-Zemplén (0,3;25) megyék.

arányban kerül részlegesen finanszírozásra, és így a finanszírozási egységre jutó
finanszírozási összeg csökkenése arányaiban alacsonyabb, amennyiben azonban a
kiugró értékek gyakrabban fordulnak elõ, akkor a TVK feletti teljesítés mértéke
alacsonyabb lehet. A fekvõbeteg-ellátásra vonatkozó adatok esetében ugyanilyen
okból maximum egy tizedszázalékos eltérés feltételezhetõ.
Az elemzés során élünk azzal a nyelvi egyszerûsítéssel, hogy a TVK-n túli teljesítmény
német pontban, illetve HBCs-súlyszámban kifejezett aránya megfeleltethetõ az (átlagos
súlyosságú) esetek ugyanilyen arányának, így egyszerûsítésképpen beszélhetünk az
esetek arányáról.
Ennek a mutatónak az esetében a fekvõbeteg-ellátás kifejezés alatt kizárólag az aktív
fekvõbeteg- és TVK-köteles ellátást értjük, mivel a krónikus ellátás napidíjas finanszírozása
önmagában is korlátot szab, és így abban az ellátási formában sem HBCS- súly, sem
TVK nem használatos.
Szintén nem ad képet a mutató az úgynevezett TVK-mentes ellátások (pl. 1500 gramm
alatti csecsemõk ellátása) alakulásáról, melyek minden esetben teljes értéken kerülnek
finanszírozásra.

Igazságosság
Az igazságosság szempontjából potenciálisan érzékeny dimenzió az elõre kihirdetett
TVK, mely meghatározza az egyes intézmények teljes díjjal elszámolható teljesítményét.
Tekintettel arra, hogy ezen keresztül történik a források allokálása, így ennek kialakítása
során szem elõtt tartott szempontok és szabályok a rendszer kialakítását illetõen
alapvetõ fontosságúak.

Az egy német pontra, illetve HBCs-súlyra jutó finanszírozás, és ezen keresztül a TVKn felüli teljesítmények alakulásának vizsgálata rávilágított, hogy komoly különbségek
vannak mind a fekvõbeteg- és a járóbeteg-szakellátás, mind pedig a szakellátáson
belül az egyes megyék ellátóinak teljesítménye és összesített TVK-ja között.
Érdekes lenne megvizsgálni szolgáltatói szinten, hogy az egyes ellátók között hogyan
oszlik meg a TVK feletti ellátás – van-e különbség az integrált és az önálló járóbetegszolgáltatók között, valamint a városi, megyei és országos központi kórházak között.
Az elemzés során kapott eredmények értelmezésére azonban jelenleg több lényegesen
eltérõ narratíva kínálkozik. Az egyik szerint a huzamosan és jelentõsen a TVK felett
teljesítõ szolgáltatók hatékonyan mûködnek, és ezért képesek többletteljesítményre. A
másik magyarázat ugyanebben a jelenségben a rendelkezésre álló források és az
ellátandó lakosság egészségügyi szükségletei közötti aránytalanságot fedezheti fel.
Végül a harmadik nézõpont megkérdõjelezheti, hogy a HBCs- súlyok és a német
pontok ma is reális képet adnak az egyes beavatkozások költségigényérõl.
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Megbeszélés

Azt, hogy ezek közül melyik, melyek kombinációja vagy milyen egyéb ok a helyes, a
mutató magas szinten aggregált értékeibõl nem lehet megmondani. Ehhez szolgáltatói
szintû adatokon kellene vizsgálni, hogy a TVK feletti teljesítés és az eladósodottság,
illetve az adott lakosság egészségügyi szükségletei milyen viszonyban vannak, valamint
az eljárások és azok költségvonzatának módosulását helyesen adja-e vissza a
kódrendszer.
Ebbõl adódóan az sem fogalmazható meg, hogy a járóbeteg-ellátás hatékony mûködését
vagy fenntarthatósági problémáját mutatják az adatok, azonban a kérdés mélyebb
szintû elemzése feltétlenül kívánatos.

Felhasznált irodalom
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1. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
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Ágykihasználtság, G4
Összefoglaló
Az ágykihasználtság számításához az adott osztályon fekvõ betegek száma az OEP
finanszírozott ágyszámmal lett leosztva, az adott napon felvett vagy távozott betegeket
0,5 súllyal véve figyelembe.
A fekvõbeteg-szakellátás ellátási formái eltérõ jellemzõiknek megfelelõen különbözõ
ágykihasználtsági fokkal rendelkeznek. Az aktív ágyak kihasználtsága 2011 és 2015
között 70 százalék körül ingadozott, a krónikusaké 80 százalék, a rehabilitációs
ágyaké 85 százalék, míg az ápolásiaké 90 százalék körül volt. Egymáshoz való
viszonyuk megfelel az elõzetes várakozásnak, azonban szintjük értékelésére további,
alacsonyabb aggregációs szintû adatokon végzett vizsgálat lenne indokolt, mely feltárja
vannak-e feleslegesen – folyamatosan – üresen álló kórházi ágyak.
Ennek lehetõségét erõsíti, hogy az aktív ellátás tekintetében a 2012-es, a WHO Health
for All adatbázisában rögzített magyarországi 69,2 százalékot 7,4 százalékkal
meghaladja az Európai Unió átlaga (76,6 százalék), és mind a cseh (71,3), mind a
német (79,2) illetve osztrák értékektõl (82,7) elmarad a magyar érték.

Egyes szakmák – például az intenzív ellátás 74 százalékos kihasználtsága – figyelmet
érdemelhet, ugyanúgy mint az idõszak során az aktív ágyak kihasználtságának
hullámzása melletti enyhe növekedése, melynek tartósságára a következõ évek adhatnak
választ.
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Az év során természetes fluktuáció figyelhetõ meg, mely a hétvégéken apróbb
csökkenéseket, nyáron, húsvétkor és elsõsorban karácsony és újév idõszakában jelentõs
visszaesést generál. Az egyes megyék és szakmák, illetve évek között is tapasztalhatóak
különbségek. A megyék sorrendje ellátási formánként jelentõsen eltér. Szintén eltérõ
az egyes ellátási formákon belüli szórás, mely a magasabb ágykihasználtsággal
rendelkezõ ellátási formák esetében alacsonyabb – így az aktív ellátás esetében a
legnagyobb.

G4.1. ábra: Ágykihasználtság idõsora ellátási forma szerinti bontásban (2011-2015)

G4.1. táblázat: Ágykihasználtság értéke régió szerinti bontásban (2015)
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G4.1. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként összesen (2015)
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G4.2. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként, aktív ellátás (2015)
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G4.3. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként, krónikus ellátás (2015)
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G4.3. térkép: Ágykihasználtság értéke megyénként, rehabilitációs ellátás (2015)

Elemzés
Az egészségügyi ellátás egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy a különbözõ szakmákban
adott terület ellátásához hány ágyra van szükség. Amennyiben az ágykapacitás
alultervezett, úgy jelentõs, elfogadhatatlanul hosszú várólisták alakulnak ki. Ha azonban
az ágyszám túlméretezett, akkor jelentõs többletköltséget okoz a felesleges ágyak
fenntartása. Az osztályok erre vonatkozó mérõszáma az ágykihasználtság. Az
ágykihasználtság azt mutatja meg, hogy egy fekvõbeteg-osztály kapacitása egy adott
idõszakban milyen mértékben van igénybe véve, amit százalékértékben fejez ki. Ahhoz,
hogy kiszámoljuk egy év átlagos ágykihasználtságát, két adatra van szükség: a
megvalósult ápolási napok összegére és az osztály által potenciálisan teljesíthetõ
ápolási napok számára.
Ágykihasználtságot számolhatunk hosszabb vagy rövidebb idõszakra. A hosszabb
(pl. éves) idõre számolt átlag (G4.1. ábra) azonban elfedi a hullámzásokat, esetleges
kiugrásokat, ezért csupán tájékozódásra, összehasonlításra alkalmas. Az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény eljárásaiban és minden
más hivatalos kimutatásban azonban az átlagos ágykihasználtság kerül értékelésre.
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Általános áttekintés

G4.2. ábra: Az aktív és a krónikus ellátási forma országos naptári napi
ágykihasználtsága (2015)

Érdekes az aktív ágyak telítettségének heti ritmusa. Ez mutatja, hogy minden szándék
ellenére nem folyamatos az ellátás, hétvégére a betegek jelentõs részét elbocsátják,
és nagy számban csak hétfõn vesznek fel új betegeket. 2015-ben április 5. Húsvétvasárnap
volt, augusztus 22. pedig egy négy napos ünnep része. Mindkét idõszakban jelentõsen
csökkent az aktív ellátásban bent fekvõ betegek száma. Az év végi mélypont a karácsonyi
napokat mutatja. Ilyenkor tervezett kórházi kezeléseket általában nem végeznek, csak
a sürgõs és halaszthatatlan ellátások miatt tartózkodnak a betegek kórházbn.
Megfigyelhetõ, hogy a krónikus ellátás eltérõ jellegébõl adódóan, bár megjelennek
a fent említett ingadozások, nagyságrenddel kisebb elmozdulásokat okoznak az
ágykihasználtságban, mint az aktív ellátás esetében.
A napi ágykihasználtság szóródásának és az abban jelentkezõ különbségek általános
jellemzõinek elemezhetõ és átlátható szemléltetésére hasznos módszer a box plot
ábrák alkalmazása (Gresz, 2011). Az ábrák megmutatják a medián értéket, az
interkvartilis távolságát, valamint annak két végpontjától több mint 1,5 interkvartilis
távolságra, vagyis a bajuszon kívül esõ, felsõ és alsó outlier napok számát.
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A G4.2. ábrán jól látható, hogy a krónikus ágyak sokkal egyenletesebben telítettek,
mint az aktívak. Ez arra vezethetõ vissza, hogy itt ritka a váratlan betegmozgás, így
sokkal jobban tervezhetõ az ellátás.

G4.3. ábra: Ágykihasználtság idõsora naptári napi ágykihasználtság alapján
(2011-2015)

Az összes fekvõbeteg ágyat vizsgálva (G4.3. ábra) látható, hogy az elmúlt öt évben
az ágykihasználtság mediánja nem érte el az ideálisnak tekintett 85 százalékot. 2015ben a medián 76 százalék, de még a naptári napok negyede sem éri el a 85 százalékot.
(ESKI, 2006)
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G4.4. ábra: Ágykihasználtság idõsora aktív ellátás, naptári napi ágykihasználtság
alapján (2011-2015)
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A G4.4. ábra szemlélteti, hogy az aktív ágyaknak a napok negyedében mintegy a
kétharmada kerül kihasználásra, illetve a többi ellátási fomránál az aktív ellátás váratlan
eseményeknek való nagyobb kitettsége miatt nagyobb az interkvartilis terjedelem.
Ennek megfelelõen szélesebb, 8-9 százalékpontos sávval lehet a napok mediánhoz
közel esõ felét – vagyis nem kiugróan alacsony vagy magas értékkel rendelkezõeket
– lefedni.
Idõrendben nézve a 2011-es év 70,8 százalékos medián értéke alacsonynak mondható,
majd a 2012-ben elért 69,6 százalék ennél is gyengébb, aminek elsõsorban a
kihasználtság szempontjából alsó negyedbe tartozó napok alacsony értéke az oka.
Az ezt követõ években az érték sorra jobban alakul, aminek okai között szerepet
játszhat a 2012-ben a kórházak körében történt struktúraátalakítás és profiltiszítás. A
2013-as medián érték 72,5 százalék, majd ennek csak három tized százalékponttal
marad alatta a 2014-es érték, míg 2015-ben az idõszak legmagasabb, 74,6 százalékos
medián értéket ért el az aktív fekvõbeteg-szakellátás.

A G4.5. ábrán látható, hogy az ápolás rendelkezik az összes fekvõbeteg ellátási
forma közül kiemelkedõen a legmagasabb ágykihasználtsággal . Ez az eredmény az
ellátási forma jellegével, a hosszú távú ápolásban betöltött szerepével összhangban
van. Itt a medián is 90 százalék, vagy e feletti, amit érdemes összevetni azzal, hogy
az aktív ágyak forgalmát vizsgálva (G4.4. ábra) azt látjuk, hogy egyes években még
a maximum sem érte el a 85 százalékos szintet.
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G4.5. ábra: Ágykihasználtság idõsora ápolási ellátás, naptári napi ágykihasználtság
alapján (2011-2015)

Az ellátási formára jellemzõ hosszú ápolási idõ lehetõséget ad a magas kihasználtságra
és a kis ingadozásra. Az adatok alapján látható, hogy a napok felében 1,5
százalékpontos sávon belül marad a napi ágykihasználtság – szemben az aktív ellátásnál
megfigyelt 9 százalékpontos sávval.
Örömteli, hogy a medián és az átlag is 2011-tõl 2014-ig folyamatos, összesen hat
százalékpontos emelkedést mutat ennek az ellátási formának az ágykihasználtságában,
és a 2015-ben tapasztalható enyhe visszaesés mértéke nem felétlenül utal ennek a
folyamatnak a megfordulására.

A krónikus ellátás ágykihasználtsága 80 százalék felett ingadozik, ezzel jelentõsen
meghaladja az aktív ellátás értékét, ugyanakkor elmarad az ápolás, és a rehabilitáció
ágykihasználtságától. Utóbbi 85 százalék körül alakul, ezzel az idõszak elején közel
azonos volt az ápolási osztályok kihasználtságával, azonban az azok esetében
megfigyelhetõ emelkedés ezt az ellátási formát nem jellemezte.
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G4.6. ábra: Ágykihasználtság idõsora krónikus ellátás, naptári napi ágykihasználtság
alapján (2011-2015)

G4.7. ábra: Ágykihasználtság idõsora rehabilitáció ellátás, naptári napi
ágykihasználtság alapján (2011-2015)

Miután az ápolás, krónikus és rehabilitációs ellátás napidíjjal finanszírozott, szervezési
anomáliákra utalhat, hogy a nagy igény, a betegek hosszabb bent tartózkodása és
egyéb, a tervezhetõséget elõsegítõ tulajdonságok ellenére a kihasználtság nem éri el
a 90-95 százalékot.
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G4.8. ábra: Ágykihasználtság megyénként, minden ellátás, naptári napi
ágykihasználtság alapján (2015)

955

A megyék összehasonlítása az egyes ellátási formák eltérõ súllyal való megjelenése
miatt csak korlátozott mértékben lehetséges (G4.5. ábra). Ugyanakkor a megyénkénti
bontásban látható, hogy a 90 százalékos ágykihasználtságot sehol nem érték el az
év során. Ezen adat alapján érdemes lehet az ágyszámok további elemzése, mivel az
üres ágyak fenntartása jelentõs költséget jelenthet a szolgáltatóknak és az egészségügyi
rendszernek egyaránt.
További bontások
Régiónként vizsgálva a napi ágykihasználtságot, jelentõs különbség nem látható (G4.9.
ábra). A medián 70-80 százalék között van. A maximum Közép-Magyarországon és
Közép-Dunántúlon minimálisan meghaladja a 85 százalékot (87, ill. 86 százalék), a
többi régióban 80 százalék és 85 százalék között van.

Az egyes szakmák ágykihasználtságát vizsgálva azonban jelentõs különbségeket látunk.
Az onkológia és sugárterápia azért mutat ilyen széles terjedelmet, és maximuma
azért haladja meg a 100 százalékot, mert a kemo- és sugárterápiás betegek sok
esetben nem alszanak az intézményben, nem foglalnak ágyat, mégis aktív betegként
kerülnek elszámolásra.
A szemészet ágykihasználtsága feltehetõen azért ilyen alacsony, mert a beavatkozások
jelentõs részét aktív ellátásként végzik, de a betegek egynaposként kerülnek elszámolásra.
A szakmák közel felénél elmondható, hogy a 2015. évi maximális ágykihasználtság
egyetlen naptári napon sem érte el a 85 százalékot. Különösen alacsony értéket mutat
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G4.9. ábra: Ágykihasználtság régiók szerint, naptári napi ágykihasználtság alapján
(2015)

a gyermekgyógyászat (59,9 százalék) és a sürgõsségi ellátás (62,1 százalék). Ennek
okai között a humánerõforrás-hiány, az ellátási terület rossz meghatározása, más
szakmák elszívó ereje stb. említhetõk. Az okok további elemzést igényelnek.

Komoly anyagi következményei vannak az intenzív osztályok 74,0 százalékos
ágykihasználtságának. Az intenzív osztályok mûködését pozitívan befolyásolta, hogy
a szakmakódok 2012-es áttekintése során azokat a posztoperatív és egyéb örzõket,
melyek intenzív terápiás ellátást – például szervpótló kezelést – nem nyújtottak az
eredeti szakmájuknak megfelelõ négyjegyû szakmakódon, és nem intenzív ellátóként
vették számba. Ezzel együtt az évi átlagos 1129 ágyból az év bármely napján
legalább 293 ágy kihasználatlan volt. Ez egyrészrõl jelentõs pazarlás, mivel egy üres
intenzív ágy fenntartása megközelíti a havi 1 millió forintot (Csomós, 2007). Másrészrõl,
lakosságarányosan feleannyi intenzív ágy van Magyarországon, mint Németországban,
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G4.2.táblázat: Maximális napi országos ágykihasználtság szakmánként (2015)

az ilyen alacsony kihasználtság azt is jelezheti, hogy az intenzív osztályra való betegek
egy része valamilyen okból nem ott kerül ellátásra, nem jut megfelelõ kezeléshez.
G4.10. ábra: Ágykihasználtság szakmánként, naptári napi ágykihasználtság alapján
(2015)

Kiegészítõ szempontok

Ugyanígy az egynapos és a kúraszerû ellátások arányának növekedése olyan mértékû
ágykihasználtság-csökkenést eredményezhet, hogy egyes intézményekben szükségessé
válhat a szakma ágyainak nagyon jelentõs csökkentése, esetleg megszüntetése.
Nemzetközi összehasonlítás
A WHO Health for All adatbázisában szereplõ adatok a számítás eltérõ módszertana
folytán minimális mértékben – egy és két százalékpont közti nagyságban – meghaladja
az ebben a jelentésben számítottakat. Ugyanakkor ezen magasabb ágykihasználtság
is alacsonyabb mind a cseh, osztrák és német adatoknál. A csehországi 71,3 százalékos
ágykihasználtság csak bõ két százalékponttal haladja meg a magyarországi 69,2
százalékos értéket, azonban az EU átlag 76,6 százalékos értékéhez képest már jelentõs
a különbség. Németországban ennél is magasabb, a magyar értéket kerek tíz százalékkal
meghaladja, Ausztriában pedig ennél is magasabb 82,7 százalék a mutató értéke.
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Az ágykihasználtság nem csupán a betegforgalommal függ össze, hanem igen lényeges
az egy esetre jutó napszám is. Ennek csökkenése az ágykihasználtságot is csökkenti.
A vizsgált idõszak során azonban csak minimális mértékû csökkenés volt megfigyelhetõ
az aktív ellátásban.

G4.11. ábra: Az akut ellátásban (Magyarországon aktív ellátási formában) lévõ ágyak
kihasználtsága (2012)

Forrás: WHO Health for All

Érdemes megemlíteni, hogy az ágykihasználtság tevezésével kapcsolatosan értékes
példát nyújthat Németország, ahol minden tartománynak tízéves kórházfejlesztési
tervet kell készítenie. Ebben minden szakmában 85 százalékos átlagos ágykihasználtságot
kell tervezni. Az USA Illinois államában szintén 85 százalék az ágykihasználtsági
célkitûzés (ESKI, 2006).
Az idõszak során 2015. június elsejétõl változtak a finanszírozás szabályai, mi szerint
korábban ha több beteg volt az osztályon, mint az OEP szerzõdött ágyak száma,
akkor az utoljára érkezõk csak attól a dátumtól kerültek finanszírozásra amikortól az
ágykihasználtság nem haladta meg a száz százalékot. Ez a megszorítás a változtatás
hatályba lépését követõen megszünt. Ennek következtében eltûnt egy ellenösztönzõ a
száz százalék feletti ágykihasználtsággal szemben. A változás esetleges hatásait a
következõ idõszakban lehet majd megfigyelni.
Limitációk
Az ágykihasználtság számításához nem szabad figyelembe venni azokat a betegeket,
akik valójában nem foglalnak ágyat, csupán finanszírozási szempontból kerülnek
fekvõbetegként jelentésre. Az ilyen betegek (egynapos beavatkozás, kemoterápiás
kezelés fázisa, kúraszerû ellátás stb.) az esetek 5-10 százalékát teszik ki. Ez azért
okozhat gondot, mert egy-egy naptári napon (amikor e mûtétek, kezelések folynak,
ezek a betegek megjelennek) jelentõsen megemelhetnék a napi ágykihasználtságot.
Annak pedig semmi relevanciája nincs az osztály ágykihasználtságára, hogy nem az
osztály ágyain, hanem egy külön helyiségben sugár- vagy kemoterápia zajlik.
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Befolyásoló tényezõk

Tehát a napi ágykihasználtság számításában csupán azok a betegek kerülnek figyelembe
vételre, akik:
–
–
–
–

az OEP finanszírozása szerint fekvõbetegnek számítanak,
nem kúraszerû ellátásban részesülnek,
nem egynapos sebészeti ellátásában részesülnek,
nem betegkísérõk.

A többi osztályos fekvõbetegként finanszírozott beteg (függetlenül benntartózkodásának
idõtartamától) szerepel a statisztikákban.
A hatályos jogszabály szerint a felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja fél-fél
napnak számít, így a napi ágykihasználtság számításánál fél napként kerül figyelembe
vételre.
Az OEP által megjelentett Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatáshoz képest
(OEP, 2016) apróbb eltéréseket okozhat, hogy az elemzéshez ugyanazoknak az
adatoknak eltérõ konszolidációval létrehozott adatbázisából származnak az eredmények,
valamint a definíció egyes részleteiben megjelenõ különbségek. Utóbbira példa a
teljesített napok aktív eseteknél való értelmezése, ami a fent leírtakkal szemben az OEP
finanszírozási szempontú értelmezésében az idõszak alatt távozott betegek kórházi
tartózkodásának teljes hossza. Mindezeknek a különbségeknek az eredõje ellátási
formánként és évenkét átlagosan egy százalékpont alatt marad.

Igazságosság
Az ágykihasználtság a betegek tulajdonságai szerint (nem, életkor, hátrányos helyzet)
nem vizsgálható. A regionális és a megyei összehasonlító adatok nem utalnak
szisztematikus egyenlõtlenségre. A szakmai egyenlõtlenségek elsõsorban nem
igazságossági, hanem ellátásszervezési kérdéseket vetnek fel.

Az ágykihasználtság a kapacitások megfelelõ allokálásáról, valamint fenntartásuk
költségeinek szükségességérõl szolgál információval. A fekvõbeteg-szakellátás eltérõ
ellátási formái különbözõ jellemzõik miatt okkal különböznek a mutató értékében.
Az ellátási formák sorrendje megfelel a várakozásoknak, azonban az ágykihasználtság
szintje elmarad egyes külföldi rendszerekben alkalmazott célértékektõl, így indokolt
lehet annak vizsgálata, hogy vannak-e fölös kapacitások. Az elemzés döntõ része
országos szinten összesített adatokat vizsgált, míg az elõzõ kérdés konkrét
megválaszolásához ennél jelentõsen nagyobb részletezettséggel szükséges vizsgálni
a folyamatokat. Érdekes lehet intézményi szinten elemezni a szükséges és rendelkezésre
álló kapacitásokat, valamint ennek változását. Különösen indokolt lehet ez azokban
a szakmákban, melyek kiemelkedõen magas költségigényûek (pl. intenzív ellátás),
vagy érintettek az egynapos ellátás terjedésében (pl. szemészet).
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Megbeszélés

Megyei és regionális szinten vannak különbségek, azonban ezek mértéke elfogadhatónak
tûnik. Az évek során az egyes ellátási formák ágykihasználtsága ingadozott, azonban
egyértelmû trend itt sem rajzolódott ki. A 2015-ös értékek minden esetben enyhe
csökkenést mutatnak, azonban jelentõsége a következõ idõszak változásainak irányától
függ.
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4. OEP: (2016) Kórházi ágyszám és betegforgalmi kimutatás 2015.
(http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok/
gyogyito_megelozo_forgalmi_adat/
korhazi_agyszam_es_betegforgalom_2015.html )
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[utolsó elérés: 2016. szeptember 17.]
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Egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma, G5
Összefoglaló
Az átlagos kórházi tartózkodás hossza 2015-ben 9,2 nap volt, ami évi fél százalék
alatti növekedést jelent. Ennek a megítélését csak ellátási formánként lehet megtenni.
A hosszú távú ápolás eseteinek hossza 15 százalékkal 38 nap fölötti értékre nõtt, míg
a rehabilitáció átlagos hossza szûk öt százalékkal 26,8 napra emelkedett.
Az egy aktív kórházi esetre jutó ápolási napok száma, beleszámítva a napon belüli
távozással járó ellátási formákat, 2011 és 2015 között 5,7 napról 5,2 napra csökkent.
Ennek egyik oka azon ellátási formák terjedése, melyek ugyan kórházi körülményeket
és hátteret igényelnek, de a beteg néhány órával a beavatkozást követõen távozhat
a kórházból. Ezeket az eseteket figyelmen kívül hagyva a változás kisebb: 6,14 napról
5,98 napra rövidült az ellátás.
A nemek között öt százalék körüli, állandóan jelenlévõ eltérés van. Ezzel szemben a
megyék között bár találhatók különbségek, egyértelmû trendek ebben a vonatkozásban
nehezen fogalmazhatóak meg. 2013 során minden ellátási formában egyszeri, kiugró
csökkenés volt megfigyelhetõ, melynek oka további vizsgálatot érdemelhet.
Nemzetközi összehasonlításra a rendszerek eltérõ jellege csak limitált mértékben ad
lehetõséget, azonban az aktív ellátásra vonatkozó értékekkel összhangban van a
magyar adat. Ausztriában 6,5 és Szlovákiában 6,2 nap az átlagos érték, míg a
legalacsonyabb Dániában, ahol 4,3.

G5. 1. ábra: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma, idõsor teljes lakosságra
és nem szerinti bontásban (2011-2015)
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Fontos különbséget tenni a különbözõ ellátási formák között. A rehabilitációs és hosszú
ápolási idejû (krónikus és ápolási), valamint az aktív osztályok adatainak egységes
kezelése elmossa az érdemi különbségeket: utóbbiak enyhén csökkenõ trendje mellett
elõbbiek átlagos napszáma 2013-2015 között enyhén növekedett.

G5.1. táblázat: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó régiója
szerinti bontásban (2015)

G5.1. térkép: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó megyéje szerinti
bontásban, férfiak (2015)
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G5.2. térkép: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó megyéje szerinti
bontásban, nõk (2015)

965

G5.3. térkép: Az egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma az ellátó megyéje szerinti
bontásban összesen (2015)

Elemzés
Általános áttekintés

G5.2. ábra: Egy kórházi esetre jutó ápolási napok száma, idõsor teljes lakosságra és
ellátási forma szerinti bontásban (2011-2015)
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Az aktív ellátásban részesülõ átlagos kórházi eset hossza 2011 és 2015 között kevesebb,
mint három százalékos csökkenéssel az idõszak végére 5,98 napos értéket ért el. A
krónikus, ápolási és rehabilitációs ellátást esetében az ápolási idõ növekedése volt
megfigyelhetõ: az átlagos rehabilitációs eset közel egy nappal nyúlt 2015-ben hosszabbra,
mint 2011-ben. Ez szûk négy százalékot jelent, míg a hosszú távú (krónikus és ápolási)
ellátási formák esetében ennél is jelentõsebb, 11,5 százalékos mértékben nõtt a kórházi
tartózkodás idõtartama, amely már 2011-ben is 34,8 nap volt.

A nemek között az egy kórházi esetre jutó ápolási napok számának alakulásában 47 százalékos különbség mutatkozik, ami ugyan stabilan jelentkezik minden évben
(G5.1. ábra), azonban nem számít kirívó mértékûnek.
Földrajzi szempontból (G5.1-3. térképek) a kórházi tartózkodás hosszának tekintetében,
bár jelentõs különbségeket látunk (Veszprém megyében átlagosan 12,4 nap, míg
Csongrádban 7,2 nap), földrajzi tendencia nem fedezhetõ fel. Csupán a hosszú távú
ellátások Közép-Magyarországon látható 53,5 napja kiemelkedõ.
Az adatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb különbség van aktív ellátásban a nulla
ápolási napú esetekkel és az ezek kizárásával számolt átlagos kórházi napok között.
Míg 2011-ben alig több, mint fél nap volt, 2015-re ez már 0,8 nap lett a kettõ közötti
különbség. Ez azt jelenti, hogy az esetek között egyre nagyobb arányban vannak a
nulla ápolási napúak, vagyis azok az ellátási formák, melyek nem követelik meg a
kórházban töltött éjszakát (G5.3. ábra).
Évtizedes viszonylatban a kommunikációs eszközök fejlõdése is segíti a kórházból
való elbocsátás gyorsítását: a telefon általános elérhetõsége lehetõvé teszi az azonnali
tanács- és segítségkérést. A szociális és higiénés körülmények javulása ugyancsak a
betegek korai hazabocsátását támogatja. Ugyanakkor bizonyos vizsgálatokat (pl.:
vércukor- vagy vérnyomásmérés), egyes beavatkozásokat (pl.: peritoneális dialízis)
az otthonában is elvégezhet a beteg megfelelõ betegoktatást követõen. Ezek részben
rövidítik a benntartózkodást, részben azonban rövid eseteket teljesen kiváltanak, ami
éppenséggel növeli az átlagos ápolási hosszt.

További bontások
Amennyiben kórházanként vizsgáljuk a mutatót, jelentõs különbségeket vehetünk észre.
Megvizsgálva a kórházak profilját, az látszik, hogy azokban a kórházakban magas
az aktív ágyakon az átlagos ápolási nap, ahol az intézményben jelentõs a hosszú távú
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G5.3. ábra: Egy aktív kórházi esetre jutó ápolási napok száma, idõsor teljes lakosságra,
nulla napos ellátásokkal és azok nélkül (2011-2015)

ápolást biztosító osztályok ágyainak aránya. Bár a vizsgált idõszakban 20 fölött van
azon intézmények száma, ahol az aktív ágyak mellett a krónikus ágyak aránya
meghaladja az 50 százalékot, csupán néhány kórház van, ahol a krónikus ágyak
magas száma együtt jár az aktív osztályokon tapasztalható magas ápolási napszámmal.
Tíz és tizenöt között van azoknak az intézményeknek a száma, ahol az átlagos ápolási
napszám tartósan tíz felett van.

Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetközi statisztikák jelentõs szórást mutatnak. Miután a metodika nem egységes,
igen nehezen összehasonlíthatók az országok adatai. 2013-as OECD adatok szerint
Japánban 30,6, Dániában 4,3 nap az összes kórházi ellátás átlagos ideje. Ha csak
az aktív eseteket számoljuk, akkor is Japán vezet 17,2 nappal, és Törökország 3,8
nappal a másik véglet. Ha a szomszédos országokat nézzük, Ausztria az aktív ellátásban
6,5, Szlovákia 6,2, Szlovénia 6,3 átlagos ápolási napot jelentett.
Befolyásoló tényezõk
A mutatót jelentõsen befolyásolhatja az intézmények ágyszáma, az ellátott lakosság
nagysága és a rendelkezésre álló finanszírozás. Amennyiben ezek nem arányosak,
úgy a betegek ápolási ideje indokolatlanul magas vagy alacsony lehet, ami egyik
oldalról hatékonysági, másik irányból minõségi problémákat vethet fel.
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G5.4. ábra: Átlagos ápolási nap szolgáltatónként és évek szerinti bontásban
(2011-2015)

Ahol kevés ágy áll rendelkezésre, ott mielõbb elbocsátják a beteget. Ez akkor is igaz
lehet, ha országosan az ágykihasználtság szintje mindig jelez szabad kapacitásokat.
A finanszírozási korlátok azonban országos szinten is láthatóak: a TVK szint felett
teljesítenek az aktív szolgáltatók.
Jelentõs hatással lehet az adatokra a szociális okokból történõ ápolási idõ. Számottevõ
arányban elõfordulhat, hogy a beteg orvosilag elbocsátható, de tekintettel arra,
hogy nincs, aki otthonában gondoskodjon róla, illetve nincs lehetõség szociális
elhelyezésre, így az aktív osztály önellátóvá válásáig benntartja.
Limitációk
Az OEP-adatok finanszírozási célú adatszolgáltatásból származnak, ami befolyásolhatja
a tartalmukat, részletezettségüket. Így például a kórházi esetek finanszírozás
szempontjából másként kerülnek meghatározásra.
Jelen statisztikához elkülönítésre kerültek az aktív osztályon történt egynapos ellátásban
vagy kúraszerûen végzett beavatkozások, ill. minden aznap távozó beteg. Miután
ezek az esetek kórházi esetnek minõsülnek (törzsszámuk van), viszont a betegek nem
töltenek egyetlen napot sem az intézményben, torzítják az adatokat.
Végül a mutató csak az OEP-szerzõdéses ágyakon közfinanszírozottan gyógyított
betegekre terjed ki, mivel egyedül erre vonatkozóan áll rendelkezésre adat.

Igazságosság
Az adatok különbözõ feldolgozásával sem látható olyan tendencia, mely igazságossági
kérdéseket vetne fel. Sem a megyék, sem pedig a hátrányos települések statisztikája
nem mutat tendenciózus egyenlõtlenséget. Az életkori statisztika az újszülöttek és a 60
éven felüliek esetében emelkedett, de ez nem utal hátrányos megkülönböztetésre.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az egy esetre jutó ápolási napok száma jelentõs
változáson nem esett át. Évente alig egy százalékkal csökkent az aktív esetek ápolási
hossza, annak ellenére, hogy ezt több faktor befolyásolja, melyektõl a kórház nem
tudja függetleníteni magát.
A szûkös ágyszám vagy elégtelen finanszírozás az aktív ellátásban éppúgy a kórházi
idõ rövidítése irányába hathat, mint a modernebb eljárások. Ugyanakkor az
ágykihasználtság országosan stabil, 100 százaléktól jelentõsen elmaradó szintje, és
a TVK pár százalékkal 100 százalék fölötti, de a négy százalékos degressziós sávon
belüli szintje arra utal, hogy ezek ugyan játszhatnak szerepet, de országos szinten
vélhetõen nem az elsõdleges faktorok. Ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban a
régió többi országához közeli a mutató értéke, azoknál pár százalékkal rövidebb.
Ezzel szemben a napidíjjal finanszírozott ellátásokban finanszírozási ösztönzõ egyáltalán
nincs is, ami a kórházat az ápolási idõ rövidítésére motiválná. Ez alól egyetlen kivétel
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Megbeszélés

a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § (5) bek. d) pontja, mely a krónikus
belgyógyászati osztályon hat hónapot követõen csökkenti a finanszírozást.

Felhasznált irodalom
1. Eurostat: Healthcare database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/database
?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_Opsvz5Fr
UpNr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=
column-2&p_p_col_count=1
Elérve: 2016. szeptember 15.
4. OECD: Healthcare database – Length of hospital stay
https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm#indicator-chart
Elérve: 2016. szeptember 17.
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7. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
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Egy osztályos esetre jutó súlyszám, G6
Összefoglaló
Magyarországon a férfiak átlagos osztályos esetre jutó HBCs- súly értéke 12 százalékkal
meghaladta a nõkét, ami arra utal, hogy bonyolultabb (egyúttal költségesebb) esetekkel
kerülnek be az aktív fekvõbeteg-ellátásba a nõkhöz képest. Ennek részben oka a
szülészet-nõgyógyászat alacsony súlyszám melletti magas esetszáma, azonban enélkül
is jelentõs, öt százalékos a különbség.
A mutató alakulását régiónként vizsgálva megállapítható, hogy a szolgáltatások
igénybevételének gyakorisága és az azokra jellemzõ súlyossági fok tekintetében jelentõs
eltérések nincsenek. Ennek tükrében érdemes szemlélni a megyénkénti eredményt,
mely szerint a három szélsõértéket mutató megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg (0,97),
Fejér (0,97) és Hajdú-Bihar (1,13) – között 14 százalékot meghaladó eltérés van a
betegek lakhelye szerint átlagolt esetsúlyosság tekintetében. Az esetszám tekintetében
nincs olyan eltérés, amely ellensúlyozná ezt a különbséget, és általánosan nem
tapasztalható, hogy az esetszám és az esetsúlyosság között erõs kapcsolat lenne.
A szakmák között jelentõs különbségek figyelhetõek meg. A várakozásoknak megfelelõen
az intenzív ellátás kiemelkedõ értéke (3,4) mellett, a sebészeti szakmák – kardiológia
(1,9), ortopédia-trauma (1,6), sebészet (1,2) – esetei rendelkeznek magas átlagos
súlyszám értékkel, melyeket az onkológia (1,0) követ. A skála másik végén található
a sürgõsségi ellátás (0,2), a fül-orr-gégészet (0,6), a fertõzõ betegek ellátása (0,7)
valamint a szülészet-nõgyógyászat (0,7).

A 2013-2015 közötti idõszak során az átlagos esetsúlyosság minimális – évi egy
százalék alatti - növekedést mutatott.
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Az egyes kórháztípusok sorrendje is megfelel a rendszer logikájának: a városi kórházak
átlagos értéke (0,90) alacsonyabb a megyei kórházakénál (1,04), amelyek szintén
alatta maradnak az országos központok átlagos érétkének (1,20). A szakkórházak
osztályos esetre jutó átlagos súlyszám értéke ezt is meghaladja (1,22), míg a rendszer
legmagasabb értékeit a klinikák érik el (1,27).

G6.1. ábra: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke, féléves idõsor, teljes
lakosságra és nem szerinti bontásban (2013-2015)

G6.1. táblázat: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke régió szerinti bontásban
(2015)
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G6.1. térkép: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke a beteg lakhelye szerinti
megyénként, férfiak (2015)
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G6.2. térkép: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke a beteg lakhelye szerinti
megyénként, nõk (2015)
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G6.3. térkép: Az egy osztályos esetre jutó súlyszám értéke a beteg lakhelye szerinti
megyénként összesen (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az indikátor megmutatja, hogy egy osztályos esetre mekkora súlyszám jut. A súlyszám
a különbözõ beavatkozások figyelembevételével kalkulált ráfordítás mértéke, amely,
definíció szerint, szorosan összefügg az esetek súlyosságával. Az egy esetre jutó
súlyszám speciális homogén betegségcsoportok esetében akár tíz feletti értéket is
felvehet – ahogy azt a G6.2 táblázat is szemlélteti. A súlyszám elsõsorban az aktív
fekvõbeteg kórházi esetek finanszírozási alapjául szolgáló tényezõ, ugyanakkor kellõ
elõvigyázatosság mellett az esetek komplexitásának, súlyosságának is jelzõértéke.
Országos szinten a kórházi esetekre vonatkozó célérték egy, mivel a súlyszám
definíciószerûen az átlagos esetsúlyosságot jelöli. Tekintettel arra, hogy a kórházi
esetek döntõ többsége – kilenc tizede – egy osztályos esetbõl áll, így az osztályos
esetek várható átlagos értéke néhány százalékkal egy alatt van. Ezzel összhangban
megyei szinten is jellemzõen egy körül alakul a mutató értéke. A rendszerre általánosan
jellemzõ magasabb átlagos érték kódkarbantartással, illetve a súlyok arányos
csökkentésével kezelhetõ.

A mutató alakulását a teljes lakosságra régiók szerint vizsgálva 1,0 – 1,08 közötti
értéket kaptunk, mely nem utal jelentõs eltérésre. Viszont a megyénkénti vizsgálatból
látható, hogy a három szélsõértéket mutató megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér:
0,97, Hajdú-Bihar: 1,13) között 15 százalékot meghaladó különbség van az esetek
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G6.2.táblázat: A három legmagasabb és legalacsonyabb összsúlyszámú HBCs
megnevezése, súlyértéke és fõcsoportja (2015)

súlyosságában. Nemenkénti bontásban megyénként is megfigyelhetõ az országos
képnek megfelelõ eltérés. Nõk esetében az egy esetre jutó súlyszám a megyék felében
1,0 érték alatt van, míg kilenc megye és Budapest lakosainál meghaladja azt, Heves
megyében (1,07) adva a legmagasabb értéket. Férfiakra vonatkozóan valamennyi
megyében 1,0 feletti értéket kapunk, a maximális átlagos súlyszámot 2015-ben HajdúBihar és Tolna megye adta (1,17).
Magyarországon a férfiak súlyosabb esetekkel kerülnek be az aktív fekvõbeteg- ellátásba
a nõkhöz képest. Ez akkor is igaz, ha figyelembe vesszük a nemek egyes szakmákhoz
fordulásának gyakoriságában meglévõ különbségeket, amit lejjebb tárgyalunk. Ha
ennek hatását kiszûrendõ a férfi esetek szakmánkénti átlagos HBCs súlyszámát a nõi
esetek relatív gyakoriságának arányában súlyozzuk, akkor is megyénként 6-13 százalékos
különbséget tapasztalunk a két nemre jellemzõ értékek között.

További bontások
Mélyebben, szakmafõcsoportos bontásban megvizsgálva a nemek közötti különbséget,
részben magyarázatot kapunk a férfiaknál megjelenõ súlyszámtöbbletre. Míg a nõk
nagy számban jelennek meg a jellemzõen alacsony súlyszám értékû szülészet977
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G6.2. ábra: A szakmák közti megoszlás tekintetében a nõi esetszámra standardizált
férfi átlagos súlyszámtöbblete a beteg lakhelye szerinti megyénként (2015)

nõgyógyászati szakmákban, addig a férfiak a legnagyobb súlyszámmal bíró
szakmákban (intenzív ellátás, kardiológia), azokban is magasabb osztályos esetre
jutó súlyszámmal jelennek meg. Számszerûsítve a nemek közötti különbséget, az látható,
hogy minden szakmát figyelembe véve 12 százalékos többlet jelentkezik a férfiak
javára a nõkhöz képest a mutató alakulásában, míg a szülészet, nõgyógyászat szakmák
nélkül ez a különbség öt százalékra mérséklõdik.
Teljes lakosságra vonatkozóan a szakmafõcsoportonkénti áttekintésbõl látható, hogy
a sürgõsségi ellátásban tömegesen látják el a kevésbé súlyos eseteket. A súlyos eseteknél
elsõsorban a stabilizálásban van szerepük, ezt követõen ezek a betegek átkerülnek a
szakmailag illetékes osztályra, és itt történik a definitív ellátásuk – immár magasabb
súlyértékkel. A mutató szakmafõcsoportonkénti értékét nagyban befolyásolja az adott
szakmai fõcsoportban megjelenõ legsúlyosabb esetek száma. A legmagasabb értéket
az intenzív ellátás, kardiológia, ortopédia, sebészet, onkológia szakmák mutatják.

A megyei szintnél mélyebb, településméret szerinti elemzés alapján jelentõs eltérés
nem mutatható ki az esetek súlyosságában. Az egy osztályos esetre jutó súlyszám
1,03 és 1,05 értékek között mozog. Az ellátórendszerbe bekerült betegek eseteinek
súlyossága nem mutat szoros összefüggést a település típusával. Ugyanakkor egyes
települések adatai között - a méret szerint ugyanabba a kategóriába tartozó települések
között is - vannak jelentõsebb különbségek, melyek kategórián belül kiegyenlítik egymást.
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G6.3. ábra: Egy esetre jutó súlyszám szakmafõcsoportonkén (2015)

G6.4. ábra: Egy osztályos esetre jutó súlyszám a beteg lakhelyének településmérete
szerint (2015)

Budapest kerületeit vizsgálva a településtípusok vagy megyék közötti szórás mértékénél
kisebb, a régiók közöttivel megegyezõ terjedelem figyelhetõ meg, melynek mértéke
nyolc százalék. A fõváros esetében kiemelten hangsúlyoznunk kell, hogy a besorolás
alapját a páciens lakhelye és nem az ellátás helyszíne képezte. A budapesti átlag
országos összehasonlításban alacsony, alatta marad a kétezer fõ fölötti, megegyezik
az ez alatti településméret átlagos esetsúlyával. A fõvárosi átlagot (1,04) 13 kerület
értéke haladja meg. Az egyes kerületek lakosaira jellemzõ értékek közötti heterogenitás
okainak feltárása további vizsgálódást igényelne (vö. Debreceni Egyetem, 2012).

Korcsoportos és nemenkénti kimutatásból megállapítható, hogy csecsemõkorban nincs
jelentõs eltérés a nemek között. A 0-1 éves korosztályban az egy esetre jutó súlyszám
azért magasabb, mert a problémamentes születés nem, csak a további ellátást igénylõ
esetek (PiC) jelennek meg. A gyermek- és ifjúkori korosztályba tartozó esetek súlyossága
általánosságban alacsonyabb az egyéb korosztályokhoz képest. Itt azonban már
megfigyelhetõ a nemek közötti eltérés. Természetes módon az életkor elõrehaladtával
egyre súlyosbodnak az esetek, ami a 80 év feletti korosztályban mindkét nemben
mérséklõdni látszik.
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G6.5. ábra: Egy osztályos esetre jutó súlyszám Budapesten, kerületenként (2015)

G6.6. ábra: Egy osztályos esetre jutó súlyszám korcsoportos bontásban nemenként
(2015)

Az aktív ellátásban részt vevõ szolgáltatókat szakmai palettájuk és progresszivitási
szintjük alapján intézménytípusokba soroltuk. A szakkórházakat megbontottuk
gyermekgyógyászatra, valamint egy kategóriába (szakkórház) kerültek a
tüdõgyógyászati, mozgásszervi és kardiológiai ellátások.
Az egy esetre jutó súlyszám értéke a gyermekkórházak esetében a legalacsonyabb
(0,71). Ezzel szemben a szakkórházak és a klinikák egy esetre jutó súlyszáma meghaladja
az 1,2 értéket, mely visszatükrözi az intézménycsoportra jellemzõ magas progresszivitási
szintet, az ehhez kötõdõ súlyos esetek ellátását az ország egész területérõl. A nyolc
szakmában mûködõ országos intézetek az adott szakma legspecifikusabb szolgáltatói.
Az országos intézet, a szakkórház és a klinika intézménycsoportok mutatója súlyosabb
esetösszetételt igazol, mint a megyei szintû kórházak, melyet vélhetõen ezen intézmények
szakmaspecifikuma és a súlyosabb esetek koncentrálódása indokol.
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G6.7. ábra: Egy esetre jutó súlyszám intézménytípusonként (2015)
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Az egynapos ellátási formát külön vizsgáltuk, mivel ez a jelentésben önmagában is
megjelenik a G1. Egynapos ellátások aránya mutató formájában. Ebben a pontban
azokat az eseteket tekintettük át, amelyeket elkülönült egynapos ellátó egységekrõl
jelentettek. A G6.8. ábra szakmánként mutatja be az egynapos ellátás keretében
végzett beavatkozások alapján kiszámított egy esetre jutó súlyszámot. Jelentõs eltérések
mutatkoznak, mindez azonban az egyes szakmák eltérõ költségigényét is tükrözi, így
az esetek súlyosságának összehasonlítására csak nagyon limitált módon alkalmas. Az
egynapos ellátások esetében nem számolhatunk azzal, hogy egy lenne a célnak
tekintendõ átlagérték, hiszen költségigény szempontjából nem reprezentatív részhalmaza
az összes fekvõbeteg esetnek, elõbbiek jellemzõen alacsonyabb költségigényû esetek.

Korcsoportos és nemek közötti eltérés is kimutatható az egynapos ellátások egy esetre
jutó súlyszámainak tekintetében. A gyermek és az idõs korosztályokon belül a nemek
között az egynapos ellátásokon belül jelentõs különbség nem látható. Ezzel szemben
a 18-65 közötti aktív korosztályban a nemek között számottevõ eltérés mutatkozik az
egy esetre jutó súlyszámok alakulásában.
Nõk esetében az alacsony egy esetre jutó súlyszámot a reproduktív korban lévõ nõk
egynapos ellátási eseteinek magasabb száma, és ezen belül nõgyógyászati
beavatkozások alacsony átlagos súlyszám-értéke okozhatja.
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G6.8. ábra: Egynapos ellátások szakmánkénti egy esetre jutó súlyszáma (2015)

G6.9. ábra: Egynapos ellátás egy esetre jutó súlyszáma, korcsoportos bontásban,
nemenként (2015)

Megyei bontásban vizsgálva megállapítható, hogy az egy esetre jutó súlyszámban
jelentõs (0,2) eltérés van, ami vélhetõen az egynapos ellátásban végzett beavatkozások
megyénként eltérõ összetételével és elérhetõségével magyarázható.

Kiegészítõ szempontok
Az elemzést támogató indikátor a GY4. 10 000 lakosra jutó fekvõbeteg-szakellátási
osztályos esetek száma. Megyénként a 10 000 lakosra számított aktív esetszámok a
két szélsõértéket adó megye (Gyõr-Moson-Sopron és Baranya) vonatkozásában 65
százalékos eltérést mutatnak, ami a lakosság eltérõ igénybevételi szokásaira, illetve
morbiditási jellemzõkre is utalhat.
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G6.10. térkép: Egynapos ellátások egy esetre jutó súlyszáma a beteg lakhelye szerinti
megyénkénti bontásban (2015)

A 10 000 fõre jutó esetszám és az átlagos HBCS súly között közepesen erõs, -46-os
korrelációs értékkel rendelkezõ negatív kapcsolat áll fenn. Ez azt jelenti, hogy jellemzõen
alacsonyabb az egy esetre jutó súlyszám azokban a megyékben, ahol magasabb az
esetszám. Tekintettel azonban arra, hogy az esetszám relatív szórása (0,096) jelentõsen
meghaladja az átlagos súlyszámét (0,036), így végsõ soron a 10 000 lakosra jutó
súlyszám igen erõs korrelációt mutat az esetszámmal.
G6.10. ábra: 10 000 lakosra számított aktív fekvõbeteg esetszám és súlyszám a beteg
lakhely szerinti megyénként (2015)

A mutató alakulását befolyásolják a szolgáltatók mûködését meghatározó tényezõk.
Ilyenek a kompetenciák, a progresszivitási szintek, az elvégzett beavatkozások HBCsjéhez tartozó súlyszám, finanszírozási keretek és a szolgáltatás elérhetõsége, a kapacitás,
személyi és tárgyi feltételek megléte. Lakossági oldalról a hozzáférhetõség mellett
szerepet játszik az egyének egészségtudatossága és informáltsága. Ennek vizsgálata
a pontosabb elemzéshez elengedhetetlen lehet. Az egynapos ellátások tekintetében
különösen jelentõs befolyásoló tényezõk az igénybevett ellátások szakmai összetétele.
Limitációk
Jelen elemzés az aktív fekvõbeteg-ellátásban megjelenõ esetek súlyosságáról von le
következtetést. A mutató és az ellátórendszer hatékonysága közötti kapcsolat
kimutatásához további adatok elemzése lenne szükséges. A felhasznált adatbázis
finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát.
A finanszírozási rendszer a HBCs-súlyokat, mint költségigényt a kórházi eset szintjére
bontja le, és ezen a szinten is önkényes döntés alapján – elsõsorban ápolási nap
szerint – történik az esethez közvetlenül nem rendelhetõ költségek szétosztása. A
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Befolyásoló tényezõk

kórházi esetek mintegy tizede egynél több osztályos esetbõl áll, melyek között a
megosztás hasonlóan önkényes.
A több osztályos esetbõl álló kórházi esetek miatt a várható átlagos érték az osztályos
esetnél egy alatt lenne optimális, így a rendszeres normálás hiányából adódó eltérés
nagyobb, mint a mutató értékei elsõre sugallnák.

Igazságosság

Igazságossági kérdésként külön vizsgáltuk a hátrányos helyzetû településeken élõ
lakosság egy esetre jutó súlyszámát. Az ellátórendszerben megjelent lakosokra Vas,
Bács-Kiskun, Veszprém, Csongrád megyék hátrányos helyzetû településein magasabb
súlyszám jut egy osztályos esetre, mint ugyanezen megyék nem hátrányos helyzetû
településein. A 2015. évi adatok alapján a hátrányos településekrõl megjelentek esetszáma
a fenti megyékben nem éri el az összes esetszám 10 százalékát. Azokban a megyékben,
ahol a hátrányos településekrõl megjelentek esetszáma meghaladja az összes esetszám
18 százalékát (Hajdú-Bihar, Nógrád, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár-Bereg megye) 0,06 – 0,04-gyel kevesebb súlyszám jut egy osztályos esetre
a nem hátrányos helyzetû településekrõl megjelent esetekhez viszonyítva. Ez az érték
Gyõr-Moson-Sopron megyében (-0,53) kiugró értéket jelez, melybõl azonban nem
lehet átfogó következtetést levonni, mivel megyei szinten mindössze egy település
hátrányos helyzetû besorolású, vagyis nagyon alacsony az esetszám. Ebbõl adódóan
könnyen ingadozhat a mutató értéke, 2015-ben például öt esetrõl beszélhetünk.
Budapesten ez a vizsgálat nem értelmezhetõ. Összességében megállapítható, hogy
az ellátáshoz való hozzáférésben jelentõs egyenlõtlenség nem mutatható ki a hátrányos
helyzetû települések tekintetében. További megállapítások csak a szükségletek pontosabb
ismeretében lennének levonhatóak.

Megbeszélés
Mind a nemek, mind a korcsoportok között jelentõs különbség figyelhetõ meg a mutató
értékében. A korcsoportok közötti eltérés természetes: a fiatalok esetei kevésbé súlyosak.
Ugyanakkor érdekes, másutt – péáldául a gyógyszertámogatási kiadások esetében –
is jelentkezõ jelenség, hogy nyolcvan év felettiek esetében az addig egyértlemûen
növekvõ mutató értéke stabilizálódik, enyhén csökken.
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A korábbiakban megállapított nemenkénti, korcsoportos egyenlõtlenségek nem feltétlenül
igazságossági problémából fakadnak, ugyanakkor figyelemre érdemes a nyolcvan
év felettiek csökkenõ esetsúlyossága. A szakmaspecifikus szolgáltatók elérésében területi
korlátok adódnak, a magasabb progresszivitási szinten mûködõ, speciális szakmai
felkészültséget igénylõ szakmák területi hozzáférhetõsége nem egyenletes, ezek a
szakmák jellemzõen országos intézetekben, illetve klinikákon jelennek csak meg. A
kardiológia szakmában tapasztalható területi egyenlõtlenség elérhetõségi problémát
vet fel. Szakmánként és progresszivitási szintenként további vizsgálatot indokolhat
hozzáférés szempontjából az intézményi struktúra.

A nemek közötti 12 százalékos különbséget több mint felében magyarázzák a szülészetnõgyógyászat alacsony súlyszámú esetei, azonban ezek nélkül is marad öt százalék
különbség, mely figyelemre érdemes lehet.
A megyék között viszonylag jelentõs, 15 százalékos különbség tapasztalható, azonban
régiók szintjén már alig ennek fele figyelhetõ meg. A településméret szintén nem
felelõs jelentõs eltérésekért a mutató értékében, ahogy a hátrányos helyzetû települések
esetében sincsen igazságtalanságra utaló jel – ugyanakkor ennek kimerítõ vizsgálatához
nem állnak rendelékezésre a szükségletekre vonatkozó megfelelõ ismeretek.
Országosan a mutató értéke minimális növekedésen ment keresztül, és a kórházi
esetek egy HBCs-súlyú átlagértékre való normálásának elmaradása folytán mára már
az osztályos esetre jutó súlyszám is egy feletti, pedig ennek értéke közel tíz százalékkal
a kórházi esetre jutó súlyszám alatt marad.
Az egyes szakmák között jelentõs különbségek vannak, ami elsõsorban a költségigénykülönbségüket tükrözheti. Ugyanakkor a kórháztípusok átlagos esetsúlyosságának
nagyság szerinti sorrendje megfelel a rendszer logikájának: a városi kórházaknál
súlyosabb esetek kerülnek a megyei kórházakba, és még súlyosabbak az országos
központokba. A szakkórházak, illetve a klinikák átlagos súlyszáma ennél is magasabb.
Végül ismét jelezzük, hogy szem elõtt tartandó, miszerint a fekvõbeteg-ellátás eset
súlyosságának mérésére az egy osztályos esetre jutó súlyszám korlátozottan alkalmas,
mivel elsõsorban finanszírozási mutató, mely költségigényt fejez ki, amit tovább bonyolít
az esethez közvetlenül nem rendelhetõ költségek szétosztása.

Felhasznált irodalom
1. Budapest Egészségterv 2012, Debreceni Egyetem
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Egy rendelési órára jutó eset a járóbeteg-szakellátásban, G7
Összefoglaló
A szakorvosi és nem-szakorvosi órák összesített számával kerül leosztásra az ellátott
járóbeteg szakellátási esetek száma. A mutató értéke az optimálisnak tekintett értéktõl
való eltérés alapján többféle értelmezésre ad lehetõséget: egyfelõl kifejezheti, hogy
az orvosnak jut-e elég ideje a betegre, másrészt azonban azt is, hogy a rendelkezésre
álló idõ hatékonyan kerül-e kihasználásra. Fontos szem elõtt tartani, hogy nem a
szûken vett orvos-beteg találkozó idõtartamát rögzíti a rendelkezésre álló adat.
Országosan egy óra alatt 3,78 beteget látnak el, vagyis 15:52 perc jut egy betegre.
Az országos érték alig 1-2 százalékot ingadozott 2013 óta, azonban a megyék
között jelentõs különbségek tapasztalhatóak. Ennek egyik fõ oka a rendelkezésre álló
órák eloszlásának egyenlõtlensége, ami szoros összefüggésben áll az esetszámok
alakulásával, azonban kihat az egy órára jutó esetszámra is. Ennek jele, hogy az
egyetemi városok megyéiben jellemzõen nagyobb a járóbeteg óraszám, aminek
köszönhetõen ezekben a megyékben jut a legtöbb idõ a betegekre. Budapesten,
Csongrádon és Baranya megyében kevesebb mint 3,3 beteg jut egy járóbeteg órára
– vagyis egy betegre több mint 18:15 perc áll rendelkezésre. Ezzel szemben ÉszakAlföld régióban jut a legkevesebb idõ egy betegre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
4,57, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében az országosan legtöbb, 4,83 beteg. Egy
betegre vetítve ez rendre 13:08 illetve 12:34 másodpercnek felel meg. Hajdú-Bihar
megyében Debrecen egyetemi székhely, ugyanakkor a megye Észak Alföld régióba
tartózik, így mind a két csoporttól eltérõen, közepesnél alig magasabb értékkel (4,11)
rendelkezik.
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G7.1. ábra: Egy rendelési órásra jutó eset országosan (2013-2015)

989

G7.1. táblázat: Egy rendelési órásra jutó eset regionális bontásban (2015)

G7.1. térkép: Egy rendelési órásra jutó eset megyei bontásban (2015)

Általános áttekintés
Az egy rendelési órára jutó esetszám azt mutatja meg, hogy egy átlagos járóbetegszakellátásban lekötött órára – szakorvosira és nem-szakorvosira együttesen – hány
eset jut.
Az egy rendelési órára jutó esetszám értéke 2015-ben 3,781 volt. A vizsgált idõszakot
tekintve, a mutató értéke minimális mértékben ingadozott. Az indikátor értéke 2013
és 2014 között két százalékkal nõtt, majd 2014 és 2015 között alig több mint egy
százalékkal csökkent.
A régiók között jelentõs különbségek figyelhetõk meg. Közép-Magyarországon 2015ben kilenc százalékkal kevesebb beteg jutott egy órára (3,45), mint az országos átlag
(3,78), mely alatt csak egy további régió található: Dél-Dunántúl, másfél százalékkal
marad alatta (3,73). A skála másik végén Észak-Alföld helyezkedik el (4,4), ahol az
országos átlagnál 16, a budapestinél 27 százalékkal több beteget látnak el egy óra
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Elemzés

alatt. Észak-Alföld a Nyugat-Dunántúlon (4,28) kívül minden régiót legalább tíz
százalékkal felülteljesít.
A régiókon belül megyei szinten ismét komoly különbségek figyelhetõek meg. Három
orvosegyetemi város megyéje esetében jut a legtöbb idõ a betegekre: Baranya (3,27),
Csongrád (3,28) és Budapest (3,29) minden más megyét legalább tíz százalékkal
alulteljesít. Ugyanakkor az elõbb említett megyék régióihoz tartozó többi megye
jellemzõen a rangsor másik felében helyezkedik el. Bács-Kiskun megye (4,66) a második
legmagasabb, Pest megye (4,32) a hatodik legtöbb beteget látja el óránként. Somogy
(4,31) és Tolna (4,25) a hetedik, illetve nyolcadik legnagyobb mutatóval bír. Egyedül
Békésben (3,92) mondható relatív alacsonynak a mutató értéke, mely a megyék között
a tizenkettedik a rangsorban.
Hajdú-Bihar megye (4,11) helyzetére úgy tûnik, hatással van a debreceni orvosegyetem,
de a régió kiugró helyzete is, így az országos fölötti értékkel rendelkezik, de a megyék
között gyakorlatilag a mediánt képviseli. Ugyanakkor ezzel messze alatta marad a
régió másik két megyéjének: Jász-Nagykun-Szolnok (4,83) elsõ a megyék között, míg
Szabolcs-Szatmár-Bereg (4,57) a negyedik.
A megyék sorrendje a három év során alig változott. Baranya megye értékei a korábbi
években még alacsonyabbak voltak, azonban a két év alatt hét százalékot emelkedett,
míg a többi megye legfeljebb három százalékban mozdult el.
Kiegészítõ szempontok

A közfinanszírozott ellátás óraszám-adatai alátámasztják az egyetemi városok megyéinek
kiemelkedõ kapacitásait – egyedül ezek vannak az országos átlag (308 óra / 10 000
lakos) fölött. Ugyanakkor az is látható, hogy Hajdú-Bihar megye (346 óra / 10 000
lakos) kevésbé emelkedik ki, mint Csongrád (404 óra / 10 000 lakos), Baranya (417
óra / 10 000 lakos) vagy fõképpen Budapest (603 óra / 10 000 lakos).
A két mutató közötti erõs összefüggés ellenére is elõfordul, hogy a magas óraszám
ellenére kevés idõ jut egy betegre, vagy fordítva. Elõbbire példa Jász-NagykunSzolnok megye és Hajdú-Bihar megye, míg utóbbira Nógrád megye.
Hasonlóan közvetlen kapcsolatban van a mutató a 10 000 lakosra jutó járóbetegszakellátási esetek számával (GY3), mely önmagában is szorosan összefügg az elõbb
említett GY7 kapacitásmutatóval. Ugyanakkor ebben az esetben is elõfordul, hogy
magas esetszám mellett is viszonylag sok idõ jut egy betegre (pl. Veszprém megye),
vagy fordítva (pl. Bács-Kiskun megye).
Természetesen a két kapcsolódó mutató egymással is szoros korrelációban áll, hiszen
a nagyobb kapacitás elõsegíti a több esetet.
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A járóbeteg-kapacitások elosztása, melyet a 10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám
(GY7) nevû mutató elemez, alapvetõ befolyással bír az egy órára jutó esetszámra.

G7.2. ábra: A járóbeteg közfinanszírozott órák és esetek száma megyénként, az ellátó
megyéjének lakosságával számolva (2015)

Szintén figyelemre méltó, hogy ugyanazokban a városokban, ahol a közfinanszírozott
betegekre a legtöbb idõ jut, áll rendelkezésre a legnagyobb mennyiségben a
magánfinanszírozású ellátás, ami hozzájárulhat az egy órára jutó alacsonyabb
betegszámhoz.
Limitációk

Ugyanakkor a mutató értékeiben fellelhetõ különbségek értékelése során fontos szem
elõtt tartani az egyes régiók, megyék szakmai mixében meglévõ különbségeket, melyeket
indokolhatnak a lakosság egyes jellemzõiben meglévõ eltérések (pl. régiók közötti
korösszetételben, végzettségi arányokban, keresetekben jelentkezõ eltérések).
A szakorvosi és nem szakorvosi órák szeparáltan való vizsgálata érdekes lehet, azonban
nem volt mód a kettõ különválasztására, mivel a szakmák jelentõs részében mind a
kettõ elõfordul, és a rendelkezésre álló információk alapján nem volt lehetõség az
eseteket egyértelmûen egyikhez vagy másikhoz rendelni.
Szintén nagyon hasznos lenne a járóbeteg-szakellátásban egyre nagyobb szerepet
betöltõ magánfinanszírozású ellátás vizsgálata. Azonban ezen a téren sajnos jelenleg
csak korlátozott információ érhetõ el a kapacitásokról, és gyakorlatilag semmilyen
adat nem áll rendelkezésre a teljesítményrõl.
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A megyék közvetlen összehasonlításakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az
esetek különbözõ bonyolultságúak, így idõigényük is nagymértékben különbözik, valamint
szakmánként is más és más az átlagosan egy beteggel töltendõ idõ hossza. A mutató
arra a feltételezésre épít, hogy ezeknek a különbségeknek statisztikailag ki kell
egyenlíteniük egymást: 100 000 esetbõl ugyanannyi lesz bonyolult mindenhol, és
végsõ soron minden régióban ugyanolyan ellátásokra lesz szükség.

Igazságosság
A hátrányos helyzetû települések megyén vagy régión belüli arányával nem mutat
összefüggést az egy órára jutó esetszám.
Az igazságosság szempontjából potenciálisan érzékeny dimenziók mentén megfigyelhetõ
egyenlõtlenségek jelenlétét érdemes lehet alacsonyabb aggregáltsági szinten, a
különbözõ szakmánként nyilvántartott, progresszivitási szintet is rögzítõ
kapacitásadatokból, illetve a vonatkozó adatokból vizsgálni.

Megbeszélés

Hatékonyság, fenntarthatóság

A mutató értékei arra utalnak, hogy az egyetemi városok nagyobb járóbeteg-szakellátási
kapacitásai egy betegre több idõráfordítást tesznek lehetõvé. Elképzelhetõ, hogy a
kapacitások egyenlõtlen elosztása kedvez ezeknek a megyéknek.
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Elkerülhetõ kórházi felvétel, G8
Összefoglaló
Az elkerülhetõ kórházi esetek tették ki 2015-ben a kórházi felvételek 8,75 százalékát,
százezer lakos esetében 1 559 ilyen kórházi felvételre került sor. A mutató értéke
2011-2015 között öt százalékot meghaladó mértékben csökkent. Ugyanakkor a nemek
közötti negyven százalékos különbség lényegi csökkenésen nem ment keresztül. Szintén
komoly eltérések tapasztalhatóak az egyes intézmények, megyék, régiók között. Továbbá
számottevõ a kor szerepe is: az esetek kevesebb, mint tíz százaléka fordul elõ 40 év
alattiak körében, míg több mint kétharmada esetén a betegek 65 éven felüliek.
Az elkerülhetõ kórházi felvételek 49 százaléka három diagnóziscsoportba sorolható,
melyek a szívelégtelenség, tüdõgyulladás és angina pectoris. A 65 év alatti betegek
elkerülhetõ felvételének felét fedik le, míg a 65 év felettiek esetében az elkerülhetõ
felvétel kétharmadát teszik ki. Ezek a diagnózisok döntõ mértékben elkerülhetõ eseteket
tartalmaznak. A maradék esetek négyötöde tizenegy másik diagnóziscsoportba sorolódik,
melyek kevésbé homogének az elkerülhetõ és nem elkerülhetõ besorolás szempontjából.
Az elkerülhetõ felvételek kiugróan magas aránya kisebb kórházakban fordul elõ,
melyek éves esetszáma 10 000 körül vagy alatt alakul. Korcsoport szerinti bontás
tekintetében a fiatal felnõttkorban a legritkább – 25 és 34 év között az összes kórházi
felvétel 3,4 százaléka – míg késõbb a kor elõrehaladtával folyamatosan emelkedik az
elkerülhetõ kórházi felvételek aránya, és 65 éves korra 11 százalék körüli majd nyolcvan
év felett 15,2 százalékot ér el.
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A mutató értéke nagyon erõsen függ a vizsgált diagnózisok körétõl, illetve az adott
diagnózisú esetek teljes körû vagy az elkerülhetõ esetek vélhetõ arányának becsült
részaránya szerint való számba vételétõl. Ennek további elemzése és finomítása hasznos
információkkal szolgálhatna, pontosabb képet biztosíthatna.
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G8.1. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya, idõsor teljes lakosságra és nem
szerinti bontásban (2011-2015)

G8.1. táblázat: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya régió szerinti bontásban
(2015)
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G8.1.térkép: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya megye szerinti bontásban,
férfiak (2015)
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G8.2.térkép: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya megye szerinti bontásban,
nõk (2015)
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G8.3.térkép: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya megye szerinti bontásban,
teljes lakosság (2015)
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Elemzés
Általános áttekintés
Az elkerülhetõ kórházi felvétel azoknak az eseteknek az aránya, melyeknél az aktív
kórházi ellátásba való felvételt követõen megadott ápolást indokló fõdiagnózis alapján
a kórházi felvétel megfelelõ prevencióval, szûréssel, járóbeteg-ellátással vagy életvitellel
megelõzhetõ lett volna. A mutatót alkotó lista a WHO gyakorltatát tükrözi.
Ezeknek az eseteknek az aránya 2015 során országosan 8,75 százalék volt, ami a
vizsgált ötéves intervallum alatt évi átlagos 1,4 százalékos, összesen 5,5 százalékos
csökkenés eredménye.
A megyék között nagy különbségek vannak, a legjobban teljesítõ Hajdú-Bihar megyében
az elkerülhetõ felvételek részaránya 58,2 százaléka a legnagyobb arányú felesleges
felvételt produkáló Bács-Kiskun megye értékének – elõbbiben 6,26 százalék, míg
utóbbiban 10,76 százalék. Ezek az értékek az országos átlagtól 23-25 százalékkal
térnek el lefelé, illetve felfelé.
A megyei különbségek regionális léptékben jelentõs mértékben kiegyenlítõdnek. Ezen
az aggregációs szinten Észak-Alföld teljesít a legjobban 8,16 százalékkal, míg DélAlföld 9,47 és Dél-Dunántúl 9,42 százalékos értéke a legmagasabb. Ezek az értékek
az országos átlag 93 illetve 108 százalékának felelnek meg.
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G8. 2. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya szolgáltatónként, éves kórházi
esetszám szerint (2015)
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Intézményenként jelentõs eltérések vannak, melyeket bizonyos mértékig magyaráznak
az egyes szolgáltatók profiljában mutatkozó különbségek. Összesen 11 olyan szolgáltató
volt 2015-ben, melyek esetében az elkerülhetõ felvételek száma meghaladta a felvételek
15 százalékát. Ezek mindegyike az országosan egy szolgáltatóra jutó éves betegforgalom
mediánja alatti, jellemzõen évenkénti ötezer aktív kórházi eset alatti forgalmat bonyolít.
Ugyanakkor van közöttük közel tizenegyezer esetet teljesítõ szolgáltató, illetve olyan
is, amely felvételeinek több mint fele tartozik az elkerülhetõ kategóriába.
További bontások
Az elkerülhetõ kórházi felvételek hatvan százaléka a 65 éven felülieket érinti, míg
kevesebb, mint tíz százalékában negyven év alatti a beteg (G8.3. ábra). A köztes
korosztály esetében az elkerülhetõ felvételek számának a korévek emelkedésével
párhuzamos folyamatos emelkedése figyelhetõ meg. A 80 év fölöttiek kiemelkedõen
magas részarányát részben magyarázza, hogy ennek a korosztálynak nincs felsõ
korhatára.
A kor emelkedésével nemcsak az elkerülhetõ kórházi felvételek, de az esetszám általában
is nõ. Ugyanakkor az elkerülhetõ halálozás részarányának növekedése folyamatos,
ahogy az az igazságosság tárgyalásánál lévõ 6. ábrán látható.

Az elkerülhetõ kórházi felvételek több mint 90 százaléka 14 diagnóziscsoportban
fordul elõ (G8.4. ábra). Ezekben a diagnóziscsoportokban egyenként legalább 1500
elkerülhetõ kórházi felvételre kerül sor évente. A szívelégtelenség, a tüdõgyulladás és
az angina pectoris önmagukban az elkerülhetõ esetek felét teszik ki. Mind a három
csoportban igen magas az elkerülhetõ felvételek aránya: a tüdõgyulladás esetében
84 százalék, a másik két diagnózisnál 99 százalék fölötti.
Minden más diagnóziscsoport heterogénebb, ám kiemelkedik a heveny hólyaghurut,
mely ugyan az elkerülhetõ kórházi felvételek négy százalékáért volt felelõs 2015
során, azonban az esetek alig 35 százaléka minõsült elkerülhetõnek.
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G8.3. ábra: Az összes elkerülhetõ kórházi felvétel százaléka (2015)

G8. 4. ábra: Az elkerülhetõ és nem elkerülhetõ kórházi felvételek száma a legtöbb
elkerülhetõ kórházi felvételért felelõ diagnóziscsoportokban (2015)

A kórházi felvételek tíz leggyakoribb oka mind a két korcsoportban közel megegyezik
– egy-egy eltérés akad (G8.5. ábra). Ezek együttesen az elkerülhetõ kórházi felvételek
87 százalékáért felelõsök. Ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy az idõsebbek körében a
szívelégtelenség és a kórokozó általi tüdõgyulladás együttesen az érintett esetek több
mint feléért felelõs, ami meghaladja a 65 év alattiaknál tapasztalt részarányuk (24
százalék) dupláját. Ezt csak részben ellensúlyozza az alkohol okozta mentális zavarok
és az epilepszia miatti hét, illetve hat százalékponttal magasabb felvétel részaránya
a 65 év alattiak körében, valamint az inzulin-dependens cukorbetegség kettõ és a bõr
és bõr alatti szövetek helyi fertõzéseinek négy százalékpontos különbsége.
A fenti különbségekbõl adódóan nem csak a két leggyakoribb ok képvisel nagyobb
részarányt az összes elkerülhetõ felvételek között, hanem a tizenegy leggyakoribb
diagnóziscsoport az esetek 90 százalékát foglalja magában a 65 év felettieknél, míg
a fiatalabbak esetében csak 82 százalékpontot.
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A közel 150 ezer (149 801) 2015-ös elkerülhetõ esetbõl 83 552 esetben, 56 százalékban
volt a páciens 65 éves vagy idõsebb. A százezer fõre vetített esetszám azonban a 65
év feletti és alatti populáció nagyságának különbsége miatt igen jelentõs: A 65 év
alattiak esetében 819 eset, míg az idõsebbek körében 4 732 eset jut százezer lakosra.

G8.5. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek leggyakoribb okainak részaránya az
elkerülhetõ felvételek körében a 65 év alattiak és az idõsebbek esetében (2015)

Átfogó nemzetközi adatok sajnos nem állnak rendelkezésre. A WHO európai irodája
négy országgal – Németország, Lettország, Portugália és Moldova – együttmûködésben
készített részletes elemzéseket az adott országokban tapasztalható elkerülhetõ kórházi
felvételekrõl. Ezek során azonban az esetek részletesebb értékelését használták, és
így diagnózisonként külön meghatározásra került, hogy az esetek hány százaléka
tekinthetõ elkerülhetõ felvételnek. Ennek megfelelõen az elkerülhetõ kórházi felvételek
százezer fõre jutó száma ezen számítási módok szerint alacsonyabb.
Egy Magyarországra vonatkozó, hasonlóan kifinomult elemzés jelen jelentés keretein
túlmutat, ugyanakkor nagyon sok érdekes részletre deríthetne fényt.
Limitációk
Az egyes diagnózisok kezelésének optimális ellátási szintje egészségügyi rendszerenként
eltérhet. Ennek ellenére a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében a WHO által
bevett definíciót fogadtuk el. A jövõben érdekes lehet annak a kérdésnek a vizsgálata,
hogy hazai rendszerre való adaptáció mely diagnózisok listából való kivételét, vagy
annak kiegészítését indokolná, és ez a mutató értékére jelentõs változást
gyakorolna-e.
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Nemzetközi összehasonlítás

Szintén fontos kérdés, hogy a listában szereplõ diagnózisok eseteit száz százalékban
beszámítjuk-e a mutató értékébe, vagy azokat csak bizonyos arányban tekintjük
elkerülhetõnek, és ennek megfelelõen az esetek tört része jelenik csak meg a mutatóban.

Igazságosság
A nemek között jelentõs különbség figyelhetõ meg mind országosan, mind megyénként.
A férfiak kórházi esetei közül az elkerülhetõek országos aránya 10,43 százalék, míg
a nõké 7,41százalék, amely értékek között 39 százalék különbség van. Az eltérés egy
százalékponttal csökkent 2011 óta. Ennél is nagyobb különbség figyelhetõ meg egyes
megyékben, melynek jellemzõ példája Vas megye, ahol a férfiak 11,96 százalékban
elkerülhetõ okból kerülnek kórházi felvételre, míg a nõknek csupán 6,94 százaléka.
Ennek ellenpontja Tolna megye, ahol 11,38 és 9,17 százalék a mutató nemekre jellemzõ
értéke.
A nemek közötti különbség az egyes korcsoportokban eltérõ mértékben jelentkezik
(G8.6. ábra). A legfiatalabb (15-18) és legidõsebb (70 év felett) korosztályban a
különbség szintje alacsony, 2015-ben kevesebb, mint ötödével haladta meg a férfiak
mutatóértéke a nõknél megfigyelhetõt. Ezzel szemben a 18-44 év közötti korcsoportok
mindegyikében több mint kétszeres az érték, a 30-34 évesek között 4,29-szer nagyobb
arányban fordul elõ a férfiak között az elkerülhetõ kórházi felvétel, mint a nõk esetében.
Ebben a korcsoportban jelentkezik legmarkánsabban a nõk elkerülhetõ kórházi
felvételeinek visszaesése – tartósan három százalék alatti szintre – míg a férfiak egyik
korcsoportjában sem fordul elõ hét százalék alatti érték.
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G8.6. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek aránya nem és korcsoport szerint (2015)
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Hozzájárulhat a nemek közötti egyenlõtlenséghez, hogy a férfiak gyakran súlyosabb
esetekkel kerülnek kórházba, mint a nõk, ami bizonyos esetekben korábbi odafigyeléssel
megelõzhetõ lett volna.

A diagnózisok terén a két nem között nem tapasztalunk jelentõs eltérést (G8.7. ábra).
A nõk körében valamelyest magasabb a szívelégtelenség és a nem inzulin-dependens
cukorbetegség miatti felvételek részaránya, míg a férfiak körében a tüdõgyulladás,
illetve az angina pectoris fordul elõ nagyobb gyakorisággal.

Megbeszélés
Az elkerülhetõ kórházi felvételek száma csökkenést mutat a vizsgált idõszakban,
ugyanakkor roppant jelentõs különbségek figyelhetõek meg korcsoportok, nemek és
megyék között. Jellemzõen az idõsebb korcsoportok és a férfiak esetében fordulnak
elõ elkerülhetõ esetek nagyobb arányban. Az esetek fele a szívelégtelenség, tüdõgyulladás
és angina pectoris diagnóziscsoportokban fordult elõ. A többi eset négyötöde szintén
limitált számú, tizenegy, diagnóziscsoportba sorolható.
Az elkerülhetõ halálozásoknak mind a százezer fõre vetített száma, mind az aránya
meghatározó mértékben függ attól, hogy mely diagnózisokat minõsítjük elkerülhetõnek,
illetve ezeknek minden esetét, vagy bizonyos arányukat vesszük csak figyelembe. A
WHO európai irodájával együttmûködésben több európai ország készített részletes
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G8.8. ábra: Az elkerülhetõ kórházi felvételek leggyakoribb okainak részaránya férfiak
és nõk körében 65 év alatt (2015)

elemzést, mely esetben ezeket a kategóriákat részletesen meghatározták. Egy ilyen
elemzés érdekes eredményeket hozhatna Magyarország esetében is.
Szintén érdemes megvizsgálni a nemek közötti igen jelentõs különbségek csökkentésének
lehetõségeit, valamint az elkerülhetõ kórházi felvételek általános csökkenésének lehetséges
katalizátorait.

Felhasznált irodalom
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1. WHO Regional Office for Europe (2016): Assessing health services delivery
performance with hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions;
Koppenhága
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Az elkerülhetõ kórházi felvétel BNO 10 diagnóziskódja és megnevezése
Egyéb tetanusz
Diftéria (diphteria)
Szamárköhögés (pertussis)
Nekrotizáló fekélyes stomatitis
Heveny poliomyelitis
Kanyaró
Rózsahimlõ (rubeola)
B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, (együttfertõzés) májkoma nélkül
B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májkoma nélkül
Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágenssel
Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágens nélkül
Parotitis epidemica (mumpsz)
Sideropeniás dysphagia
Egyéb vashiány anaemiák
Vashiány anaemia k.m.n.
Insulin-dependens cukorbetegség comával
Insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
Insulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövõdményekkel
Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel
Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség comával
Nem-insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
Nem-insulin-dependens cukorbetegség veseszövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség szemszövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövõdményekkel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel
Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség comával
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség ketoacidosissal
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség veseszövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség szemszövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövõdményekkel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövõdménnyel
Malnutritióhoz társuló cukorbetegség k.m.n. szövõdményekkel

Hatékonyság, fenntarthatóság

A35
A36
A37
A690
A80
B05
B06
B161
B169
B180
B181
B26
D501
D508
D509
E100
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E110
E111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E118
E120
E121
E122
E123
E124
E125
E126
E127
E128
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Egyéb megjelölt cukorbaj comával
Egyéb megjelölt cukorbaj ketoacidosissal
Egyéb megjelölt cukorbaj veseszövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj szemszövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövõdményekkel
Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövõdménnyel
Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., comával
Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal
Cukorbetegség k.m.n., veseszövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., szemszövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövõdményekkel
Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövõdménnyel
Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövõdményekkel
Rachitis, aktív
Rachitis következményei
Hypokalaemia
Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok
Haemophilus agyhártyagyulladás
Epilepszia
Status epilepticus
Halmozott fejfájás szindróma
Éreredetû fejfájás m.n.o.
Idült, posttraumás fejfájás
Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.
Egyéb, meghatározott fejfájás-szindrómák
Gennyes és k.m.n. középfülgyulladás
Középfülgyulladás máshova osztályozott betegségekben
Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel
Angina pectoris
Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz
Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái
Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n.
Supraventricularis tachycardia
Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
Sick sinus syndroma
Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
Szívritmuszavar k.m.n.
Szívelégtelenség
Heveny garatgyulladás
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E130
E131
E132
E133
E134
E135
E136
E137
E138
E140
E141
E142
E143
E144
E145
E146
E147
E148
E550
E643
E876
F10
G000
G40
G41
G440
G441
G443
G444
G448
H66
H67
I110
I20
I240
I248
I249
I471
I479
I495
I498
I499
I50
J02
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Heveny mandulagyulladás
Identifikált influenzavírus okozta influenza
Influenza, vírus nem identifikált
Vírusos tüdõgyulladás, m.n.o.
Streptococcus pneumoniae okozta tüdõgyulladás
Haemophilus influenzae okozta tüdõgyulladás
B-csoportú streptococcus okozta tüdõgyulladás
Egyéb streptococcus okozta tüdõgyulladás
Mycoplasma pneumoniae okozta tüdõgyulladás
Bakteriális tüdõgyulladás, k.m.n.
Egyéb fertõzõ organizmusok okozta tüdõgyulladás
Tüdõgyulladás, kórokozó nem meghatározott
Heveny hörghurut
Idült pharyngitis
Egyszerû és mucopurulens idült bronchitis
Nem meghatározott idült bronchitis
Emphysema
Asztma
Status asthmaticus
Bronchiectasia
Tüdõvizenyõ
Fogszuvasodás
A fog kemény szöveteinek egyéb betegségei
A pulpa és a periapicalis szövetek betegségei
Gingivitis és a periodontium betegségei
A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb betegségei
A fogak és a támasztó szöveteik egyéb rendellenességei
Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.
Szájtájéki cysta k.m.n.
Stomatitis és rokon elváltozások
Az ajak és a szájnyálkahártya egyéb betegségei
Gastrooesophagealis reflux
Dyspepsia
Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis
Egyéb meghatározott nem-fertõzéses gastroenteritis és colitis
Nem fertõzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis
Székrekedés
Cellulitis
Akut nyirokcsomógyulladás
Pyoderma
A bõr és a bõralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertõzései
A bõr és a bõralatti szövetek helyi fertõzései k.m.n.
Pyoderma gangraenosum
Pyogen granulo
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J03
J10
J11
J12
J13
J14
J153
J154
J157
J159
J168
J18
J20
J312
J41
J42
J43
J45
J46
J47
J81
K02
K03
K04
K05
K06
K08
K098
K099
K12
K13
K21
K30
K522
K528
K529
K590
L03
L04
L080
L088
L089
L88
L980
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A fejezet eredményeinek összefoglalója
–

A magyarországi fekvõbeteg-ellátásban jelentett akut szívinfarktusok esetszáma
emelkedést mutatott 2011 és 2014 között, 2015-ben azonban valamelyest
visszaesett.

–

A nemek szerinti megoszlás tekintetében a férfiaké mind abszolút esetszámban,
mind 100 000 lakosra vetítve meghaladják a nõk értékeit.

–

Az AMI-t követõ 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arány enyhén javuló
tendenciát mutat a vizsgált 4,5 év során (2011-2015).

–

2011-2014 között több mint 3 év során 16 ezer ember halt meg az
Egészségbiztosítónak jelentett miokardiális infarktust követõ egy éven belül.
Az elhunytak 43,6 százaléka 80 év fölötti volt.

–

A hátrányos helyzetû települések 2011-ben még megfigyelhetõ halálozási
hátránya 2015 elsõ félévére megszûnt.

–

Magyarországon 2014-ben fekvõbeteg kardiológiai rehabilitációban a
szívinfarktuson átesett betegek 30,89 százaléka jelent meg.

–

Azoknál, akik az infarktust követõ 90 napon belül fekvõbeteg rehabilitációra
kerültek, a kétféle ellátás között átlagosan 22 nap telt el.

–

2011 és 2014 között a nõknél kevesebb idõ telt el az aktív ellátás és a rehabilitáció
között, a legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt a két nem között.

A WHO 2012-es jelentése szerint az iszkémiás szívbetegség a leggyakoribb halálok
világszerte (13,2 százalék), amit a stroke (11,9 százalék) és a krónikus obstruktív
tüdõbetegségek (COPD) (5,6 százalék) követnek. A magas jövedelmû országoknál,
ahová a WHO besorolása szerint Magyarország is tartozik, szintén a koronáriabetegség
a leggyakoribb (158/100 000 fõ), amely után a stroke és a tüdõrák következik a
mortalitási listán.
Az 1. ábrán látható, hogy az iszkémiás szívbetegség okozta halálozás jelentõs probléma
Magyarországon is. Ezen belül a közvetlenül heveny szívizomelhaláshoz (AMI), és
így az akut ellátáshoz köthetõ halálozási arány az elmúlt 15 év során öt százalékponttal
csökkent, ami azt mutatja, hogy az AMI ellátásának kimenetei folyamatosan javulnak.
Emellett azonban a többi iszkémiás szívbetegséggel összefüggõ halálozás részaránya
a haláloki statisztikában nõtt, sõt a növekedés mértéke meghaladta az AMI esetében
tapasztalható javulást.
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Fõbb megállapítások:

1. ábra: Az iszkémiás szívbetegség és a heveny szívizomelhalás összhalálozáshoz
viszonyított részaránya (2000-2014)

(Forrás: KSH)

2. ábra: Fekvõbeteg-ellátásban jelentett akut infarktusok esetszáma (2011-2015)

(Forrás: OEP)
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A szívinfarktus fókuszterület elemzéseihez felhasznált OEP-adatok 15 769 esetet számlálnak
2015-re (az I21-I22 BNO-kódokra szûkítve), 2014-re pedig 16 446-ot. Az esetszámokra
vonatkozó adatok (2. ábra) azt mutatják, hogy a magyarországi fekvõbeteg-ellátásban
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. Valószínûnek tartható, hogy a 2015-ös év kissé alacsonyabb
esetszáma nem a felnõtt lakosság kardiovaszkuláris morbiditási kockázatának javulásával
magyarázható. A nemek szerinti megoszlás tekintetében a férfiakat érintõ szívinfarktusok
mind abszolút esetszámban, mind 100 000 férfi lakosra vetítve, évente 2 100-2 600
esettel és 58-68 eset/100 000 fõvel meghaladják a nõk értékeit.

Megyék szerinti bontásban (1. térkép), 2011 és 2015 között minden évben, az országos
átlagnál magasabb volt a 100 000 fõre jutó esetek száma Békés, Heves, Csongrád,
Komárom-Esztergom megyében, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Gyõr-Moson-Sopron,
Baranya, Zala és Vas megyékben minden évben az országos átlagnál kevesebb esetet
jelentettek. Az összes jelentett szívinfarktus korcsoport szerinti megoszlását tekintve
kiemelendõ, hogy a 35-49 év közötti korosztály esetében, 0-1 százalékról hirtelen
megemelkedik 8-9 százalékra az akut szívinfarktusos esetek aránya, majd az 50-54
év közötti korosztályban kissé csökken az elõfordulási részarány (7 százalék). 60 és
79 éves kor között egyenletesen 11 százalékról 13 százalékra emelkedik a gyakoriság,
kiugró érték (21-22 százalék) a 80 év felettieknél tapasztalható. A korcsoportok szerinti
megoszlás tekintetében lényeges különbség a 2011 és 2015-ös évek között nem volt
tapasztalható.

(Forrás: OEP)

A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter 2014-es adatai szerint 2014-ben 10 458 beteget
regisztráltak, akiknek 45,67 százaléka STEMI, 54,32 százaléka NSTEMI diagnózissal
kerül rögzítésre. A regisztrált betegek száma 2010 és 2014 között folyamatosan
emelkedett, 2 407 fõrõl 10 458 fõre, amely elsõsorban az egyre növekvõ jelentési
fegyelemnek köszönhetõ (GOKI, 2014).
A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter jelentõsen részletesebb klinikai adatokat tartalmaz
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1. térkép: Fekvõbeteg-ellátásban jelentett akut infarktusok esetszáma 100 000 fõre
vetítve, megyék szerinti bontásban (2015)

az utóbbi években ellátott esetekrõl a finanszírozási célból rögzített OEP-adatokhoz
képest (pl. tünetek kezdete, AMI típusa, érintett koronáriaszakasz stb.). Azonban
mivel a Regiszterbe csak 2014. január 1. óta van adatszolgáltatási kötelezettség –
ugyan az adatbázis teljessége a 2010-es induláshoz képest folyamatosan nõ, 2015re elérve a 82 százalékot – országos szintû és évekre visszamenõ idõsoros elemzésre
jelenleg nem alkalmas. Mivel a Regiszterben nem szereplõ, de a finanszírozási
adatbázisban infarktusra utaló kódokkal megjelenõ esetek valós jellemzõivel kapcsolatban
kétségek merülnek fel, a késõbbiekben hasznos lenne mindkét adatbázis elemzése és
összevetése (vö. Becker 2016).
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 (ld. 2. térkép).

(Forrás: Becker, 2016)

Az ESC ajánlása szerint az infarktus korai diagnózisa, a kórházi kezelést megelõzõ
ellátás, valamint a revaszkularizációs kezelés megkezdéséig eltelt idõ döntõen
befolyásolja a betegség mortalitását. A STEMI és NSTEMI kórformák ellátására vonatkozó
ajánlások jelentõsen különbözõk. A STEMI miatt kezelt betegek esetében a tünetek
jelentkezésétõl a véráramlás mielõbbi helyreállítása érdekében a reperfúziós kezelés
mielõbbi megkezdésének kiemelt jelentõsége van. Az NSTEMI miatt kezelt betegek
esetében az eset súlyosságától függõen különbözõ idõablakok léteznek. Az ESC
ajánlásának megfelelõ ellátási folyamatok a 3. és 4. ábrákon láthatók.
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2. térkép: PCI-laborok elérési ideje Magyrországon

3. ábra: STEMI ellátási protokoll folyamatábrája

(Forrás: ESC, 2012)

A diagnózis megerõsítése anamnézis és EKG segítségével lehetõleg az ellátórendszerrel
való elsõ találkozástól számított 10 percen belül.
Minden idõ az ellátórendszerrel való elsõ találkozástól számítandó.

(Forrás: ESC, 2015)
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4. ábra: NSTEMI ellátási protokoll folyamatábrája

Mivel az OEP-adatokból nem lehetséges a STEMI és non-STEMI kórformák elkülönítése,
a jelentésbe a PCI-ig eltelt idõrõl szóló indikátor nem került be. Hasznos és szükséges
lenne azonban az AMI ezen típusának külön kóddal jelölése a BNO-rendszeren belül
is, vagy az OEP-adatok és a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter teljes körû összekötése,
mely esetekben ilyen elemzések a finanszírozási adatokból is végezhetõk lennének.
A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arányok
2011 és 2015 között enyhén csökkenõ trendet mutatnak (5. ábra). 2011 elsõ féléve
és 2015 elsõ féléve között a 30 és 90 napon belüli arány közel azonos mértékben, 9,7
és 9,6 százalékkal csökkent, míg 2011 és 2014 között az egy éven belüli halálozás
7,9 százalékkal. Ez rendre 1,6, 2,0, illetve 2,2 százalékpontos csökkenésnek felel
meg.

(Forrás: OEP-ÁEEK)

A területi különbségek számottevõek. A legmagasabb standardizált 365 napon belüli
halálozási aránnyal rendelkezõ Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2014 második
félévében közel 78 százalékkal nagyobb arányban haltak meg az AMI-t követõ egy
éven belül, mint a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ Heves megyében. A hátrányos
helyzetû települések 30 napon, illetve 1 éven belüli halálozási aránya 2011-ben még
lényegesen, 6-7 százalékponttal rosszabb volt, mint a nem hátrányos helyzetû
településeké.
1019

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

5. ábra: AMI-t követõ halálozási arányok féléves idõsora, teljes lakosságra a három
halálozási idõtáv szerinti bontásban, korcsoportra és nemre standardizált (2011-2015)

Ez a különbség a 30 napon belüli halálozás tekintetében 2015 elsõ félévére megszûnt,
míg a 365 napon belüli halálozásnál 2014 második félévében az addigi csökkenõ
trenddel szemben kiugrás tapasztalható. Ez a kiugrás egyébként a 30 napon belüli
halálozási aránynál is megfigyelhetõ ebben a félévben. 2013 és 2015 elsõ féléve
között az esetek nagyjából 74 százalékát kardiológiai osztályokon látták el, 10-10
százalékát belgyógyászatokon, illetve az intenzív ellátásban. A maradék hat százalékot
más szakmák látták el. A korcsoportra és nemre standardizált 30, illetve 365 napon
belüli 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.
Bizonyított, hogy a rehabilitáció is fontos szerepet játszik a beteg állapotának
stabilizálásában, progressziójának lassításában, a szövõdmények kialakulásának
megakadályozásában, valamint a mortalitás csökkentésében. Különösen igaz ez a
fizikai aktivitást középpontba állító rehabilitációs programok esetében.

Az elemzésben vizsgált, 2011 és 2014 között szívinfarktuson átesett betegeknél vizsgáltuk,
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. (Ha leszámítjuk a 30 napon belül meghalt
betegeket, akkor az arány 34,29 százalék.) Akik 90 napon belül rehabilitációra
kerültek, azoknál átlagosan 22 nap telt el a két ellátás között.
Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ lassan csökkenõ
trendet mutat 2011 és 2014 között. A 90 napon belül rehabilitációra kerülõ eseteknél
az aktív és a rehabilitációs ellátás között eltelt átlagos idõ 2011-hez képest három
nappal csökkent.
Nagy különbségeket látunk, ha regionális bontásban vizsgáljuk az eredményeket.
Legkedvezõbb helyzetben Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiónak betegei vannak,
nekik a 2014-ben bekövetkezett infarktusukat követõen mindössze 14, illetve 17 nap
telt el a rehabilitáció elõtt. Észak-Alföldön (30 nap) és Észak-Magyarországon (28
nap) telt el a legtöbb idõ a két ellátás között.
Megyei bontásban vizsgálva egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a legtöbb
idõ Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap) megyében
telt el a két ellátás között. Legszerencsésebbek a Somogy megyei lakosok voltak, õk
az infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek (3. térkép).
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A kedvezõ hatások ellenére Európában meglehetõsen alacsony a rehabilitációba
bevont betegek száma. Az European Cardiac Rehabilitation Inventory Survey (n=28,
2009) eredményei alapján a rehabilitáció elsõ szakasza a vizsgált országok 86
százalékában (hazánkban is) az aktív fekvõbeteg- ellátás keretében ajánlott, az ambuláns
és fekvõbeteg- ellátásban zajló második rehabilitációs szakasz csak 15 országban
volt elérhetõ, a részvételi arány pedig 30 százalék alatti volt.

3. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ infarktus
esetén megyénként (2014)

(Forrás: OEP-ÁEEK)

A kardiológiai rehabilitációban való alacsony részvételi arányt, a két ellátás között
eltelt idõ alakulását, illetve a rehabilitáció eredményességét számos tényezõ befolyásolja.
A részvételre hatással van a beutalási gyakorlat, a szakmai irányelvek és protokollok
megléte vagy hiánya, a kezelõorvos prevenciós szemlélete vagy annak hiánya. Az
eltelt idõre potenciálisan hatással lehetnek kapacitás- és finanszírozási problémák
vagy az ösztönzõk hiánya (Czuriga, 2012). A betegek oldaláról pedig fontos tényezõ
a hozzáállás, amit jelentõsen befolyásolhatnak a társadalmi-gazdasági viszonyok.
Gyakorlati tapasztalat, hogy az AMI miatt PCI-n átesett, panaszmentes, aktív, fiatalabb
korosztályt képviselõ betegek gyakran nem vállalják a felajánlott többhetes,
fekvõbetegként történõ rehabilitációt anyagi (jövedelemkiesés), munkahelyi vagy személyes
(betegségtudat hiánya) okból. Számukra hasznosabb megoldás lehetne az ambuláns
keretek között is végezhetõ rehabilitációs program.
Kitekintésként érdemes megjegyezni, hogy az orvosok összességéhez hasonlóan a
kardiológusok kormegoszlására is az idõsebb korosztályok növekvõ aránya jellemzõ.
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A férfiak 30,8 a nõk 28,77 százaléka került rehabilitációra a szívinfarktust követõ 90
napon belül. 2011 és 2014 között a nõknél mindvégig kevesebb idõ telt el az aktív
ellátás és a rehabilitáció között. A legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt
a férfiak és a nõk között.

A kardiológusok száma 2015-ben 983 volt, ami 3,1 százalékkal, 30 fõvel magasabb,
mint 2011-ben. A kardiológusok 42,3 százaléka Budapesten vagy Pest megyében él.
E szakterületet inkább a férfiak választják: a mûködési nyilvántartásban szereplõ
kardiológusok közel 60 százaléka férfi.
6. ábra: Kardiológusok kormegoszlása (2011 és 2015, százalék)
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AMI-t követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány, I1
Összefoglaló
Az akut miokardiális infarktus gyakori megbetegedés, jelentõs betegségteherrel. Ismertek
azok az ellátással kapcsolatos bizonyítékok, amelyek igazoltan javítják az AMI betegek
túlélési esélyeit, így az eredményesség (halálozás) mérésébõl következtetni lehet az
ellátás minõségére (Belicza és Jánosi, 2012). Elemzésünkben a kor és nem szerinti
összetétel hatásait kiszûrtük, de a betegek társadalmi-gazdasági körülményeivel, valamint
esetsúlyosságával, társult betegségeivel nem számoltunk. Az AMI-t követõ 30, 90 és
365 napon belüli halálozási arány enyhén javuló tendenciát mutat a vizsgált évek
során. A megyék közötti különbségek jelentõsek, viszont a hátrányos helyzetû települések
2011-ben még megfigyelhetõ halálozási hátránya 2015 elsõ félévére megszûnt a 30
napon belüli arány tekintetében.

I1.1a. táblázat: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány régió szerinti bontásban,
korcsoportra és nemre standardizált (2015F1)
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I1.1. ábra: AMI-t követõ halálozási arányok féléves idõsora, teljes lakosságra a három
halálozási idõtáv szerinti bontásban, korcsoportra és nemre standardizált (2011-2015)

I1.1b. táblázat: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány régió szerinti bontásban,
korcsoportra és nemre standardizált (2015F1)

I1.1c. táblázat: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány régió szerinti
bontásban, korcsoportra és nemre standardizált (2014F2)
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I1. térkép: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként, férfiak,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.2. térkép: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként, nõk,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.3. térkép: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány megyénként, teljes
lakosság, nemre és korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.4. térkép: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként, férfiak,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.5. térkép: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként, nõk,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.6. térkép: AMI-t követõ 90 napon belüli halálozási arány megyénként, teljes
lakosság, nemre és korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.7. térkép: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány megyénként, férfiak,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.8. térkép: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány megyénként, nõk,
korcsoportra standardizált (2015F1)
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I1.9. térkép: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány megyénként, teljes
lakosság, nemre és korcsoportra standardizált (2015F1)
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Elemzés
Általános áttekintés
A 30 és 90 napon belüli halálozási arányt 2015 elsõ félévére vonatkozóan közöljük,
míg a a 365 napon belüli halálozásra vonatkozó adatokat 2014 második félévére,
mivel az elemzés elkészítésekor erre az idõszakra álltak rendelkezésre halálozási
adatok. A 2015 második félévére vontakozó 365 napon belüli halálozás legkorábban
2017 elején vizsgálható teljeskörûen, validan. Az indirekt standardizálást a 2015
elsõ félévi, országos korcsoport és nem szerinti megoszlás alapján végeztük el.
A korcsoportra és nemre standardizált 30, 90 és 365 napon belüli halálozási arányok
2011-et követõen enyhén csökkenõ trendet mutatnak. 2011 elsõ féléve és 2015 elsõ
féléve között a 30 és 90 napon belüli arány közel azonos mértékben, 9,7 és 9,6
százalékkal csökkent. Az egy éven belüli halálozás 7,9 százalékkal csökkent 2014
második félévére. Ez rendre 1,6, 2,0, illetve 2,2 százalékpontos csökkenésnek felel
meg.
A területi különbségek számottevõek. A legmagasabb standardizált 365 napon belüli
halálozási aránnyal rendelkezõ Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2014 második
félévében közel 78 százalékkal nagyobb arányban haltak meg az AMI-t követõ egy
éven belül, mint a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ Heves megyében. Igaz, ez
Heves megye történetében is kiugróan alacsony halálozási aránynak számít.

2013 és 2015 elsõ féléve között az esetek nagyjából 74 százalékát kardiológiai
osztályokon látták el, 10-10 százalékát belgyógyászatokon, illetve az intenzív ellátásban.
A maradék hat százalékot más szakmák látták el. A korcsoportra és nemre standardizált
30, illetve 365 napon belüli halálozási arány a kardiológiai osztályokon a
legalacsonyabb, némileg csökkenõ trend mellett (I1.2. és I1.3. ábra). A többi szakmában
a trend stagnáló vagy növekvõ. Az emelkedés az intenzív osztályokon a leglátványosabb.
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További bontások

I1.2. ábra: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány a kórházi felvételt végzõ
osztály szakmája szerint, korcsoportra és nemre standardizált

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.3. ábra: AMI-t követõ 365 napon belüli halálozási arány a kórházi felvételt végzõ
osztály szakmája szerint, korcsoportra és nemre standardizált
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Kiegészítõ szempontok
Félévente 7-8 ezer AMI esetrõl beszélünk, ami megfelel a szakirodalomban található
évi 15-16 ezer esetnek (Jánosi, 2016). A nõk részaránya a teljes elemzett idõszak
alatt lényegében nem változott, 41-44 százalék között mozgott. Az esetszám idõbeli
alakulásában szabályszerûség nem figyelhetõ meg. A vizsgált négy év során több
mint 16 ezer ember halt meg az Egészségbiztosítónak jelentett miokardiális infarktust
követõ egy éven belül. Az elhunytak 43,6 százaléka 80 év fölötti volt.
Az egyes megyékre jellemzõ esetszámok, illetve a 2015-ös lakosságszámmal kalkulált
éves incidencia az I1.2. táblázatban látható. Mindkét vizsgált évben a legmagasabb
értékkel Békés, a legalacsonyabb értékkel pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendelkezett. 2011 és 2014 között jelentõsebb – 30 százalék körüli – növekedés
figyelhetõ meg Komárom-Esztergom és Baranya megyékben, csökkenés pedig BácsKiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben látható.

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I1.2. táblázat: AMI esetszám és incidencia az egyes megyékben
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Népességadatok forrása: KSH Tájékoztatási Adatbázis - A továbbszámított népesség
száma megyék és a település jogállása szerint - évközepi népesség, elérve 2016.09.07én.
Mivel a Regiszterben nem szereplõ, de a finanszírozási adatbázisban infarktusra
utaló kódokkal megjelenõ esetek valós jellemzõivel kapcsolatban kétségek merülhetnek
fel, érdemes az adatokat a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterbõl származó hasonló
eredményekkel is összevetni. Jánosi (2016) a 30 napos és 365 napos halálozásra
vonatkozóan közöl adatokat. Ezek szerint 2014-ben a 30 napos halálozás a STEMI
kórforma esetében 13,2 százalék, az NTSTEMI esetében pedig 11,3 százalék volt. A
megfelelõ egyéves halálozási adatok: 22,3 százalék, illetve 25,0 százalék. Mivel a
kórformák aránya a Regiszter adatai szerint 45-55 százalék, megállapítható, hogy
az általunk mért halálozási adatok ennél némileg magasabbak. Az eltérések oka
feltehetõen az adatbázisok említett eltérõ jellege, de részleteiben tovább vizsgálandó.
Nemzetközi összehasonlítás
Az OECD egészségügyi minõségi indikátorai között szerepel az AMI-t követõ 30
napon belüli halálozás. Ennek módszertana nem teljesen egyezik a MÉRTÉK-ben
használttal. Az adatbázisban Magyarországról 2009-es a legfrissebb adat, így az
erre az évre vonatkozó nemzetközi adatokat közöljük.

(Forrása: OECD.Stat, elérve: 2016.08.14-én)
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I1.4. ábra: AMI-t követõ 30 napon belüli halálozási arány nemzetközi
összehasonlításban (2009-es adatok)

A magyar halálozási arány nemzetközi összehasonlításban 2009-ben kedvezõtlennek
volt mondható. Azóta Magyarországról nem érkezett adatjelentés, de az általunk
számított, illetve a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterben szereplõ halálozási arányok
alapján is elmondható, hogy a fejlettebb európai országok értékéhez képest a javuló
trendek ellenére további fejlõdésre van lehetõség.
Befolyásoló tényezõk
A betegpopuláció társadalmi-gazdasági helyzetét, az esetleges egyéb betegségeket
nem vettük figyelembe a kockázatkiigazítás során, így ezek befolyással lehetnek az
értékek alakulására. Valószínûsíthetõ például, hogy az intenzív osztályok magasabb
halálozási arányai az ott kezelt betegek súlyosabb állapotával hozhatók összefüggésbe.
A növekvõ trend ettõl még további vizsgálatra szorul. A beteg-együttmûködés (compliance), valamint a kórházi ellátást követõ ellátás megfelelõsége közvetlenül nem
szerepel az elemzésben, de a 30 napon belüli és a 365 napon belüli halálozási arány
különbségében a két tényezõ hatása jelentõs mértékben megjelenik.
Limitációk
A felhasznált adatbázis finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát.
A BNO nem teszi lehetõvé a STEMI és non-STEMI kórformák elkülönítését, ami a
betegösszetétel egyik fontos jellemzõje, hatással van az eredményes kezelési módszerekre
és a halálozási valószínûségre.
A kórházi felvételt végzõ osztály nem feltétlenül a beteg késõbbi ellátásáért legnagyobb
mértékben felelõ osztály. Emiatt a szakmánkénti adatok csak az egyes ellátási események
folyamatának elemzését követõen értelmezhetõek.

A nemek nyers halálozási rátái között jelentõsek a különbségek, de ez elsõsorban az
eltérõ kormegoszlás következménye. Ha figyelembe vesszük, hogy a nõk átlagosan
idõsebb korban esnek át szívinfarktuson, akkor az így elõállított, korcsoportok szerint
standardizált értékek már nem különböznek érdemben a két nemnél.
A megyék közötti különbségek jelentõsek, és idõben igen változékonyak. Utóbbi azt
jelenti, hogy a megyék halálozási arányok szerinti rangsora nem mutat idõbeli
állandóságot. Az egy éven belüli standardizált halálozási arányt vizsgálva, konzisztensen
jó eredménnyel tulajdonképpen egy megye sem rendelkezik. Ha összeadjuk az egyes
félévekben elért rangokat (a rang 1 és 20 közötti szám: 1, ha az adott félévben abban
a megyében volt a legalacsonyabb az egy éves standardizált halálozási arány),
akkor a legjobb eredményekkel Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék
rendelkeznek. Elõbbi legjobb helyezése elsõ, legrosszabb pedig 17., amelyet 2014
második félévében ért el, jelentõsen rontva az addigi „teljesítményt”. Utóbbi legjobb
helyezése szintén elsõ, legrosszabb pedig a 12. (I1.5. ábra) Tartósan kedvezõtlen
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Igazságosság

helyezést Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyékben figyelhetünk meg. A megyék
társadalmi-gazdasági helyzete, lakosainak általános egészségi állapota különbözhet
egymástól, így a megyék közötti eltérések nem feltétlenül jeleznek igazságossági
problémákat, de a legjobb és legrosszabb eredmények további vizsgálata mindenképpen
indokolt, különösen ha ezek tartósan fennmaradnak.

A hátrányos helyzetû települések 30 napon belüli és 1 éven belüli halálozási aránya
2011-ben még lényegesen, 6-7 százalékponttal rosszabb volt, mint a nem hátrányos
helyzetû településeké. Ez a különbség a 30 napon belüli halálozás tekintetében 2015
elsõ félévre gyakorlatilag megszûnt, míg a 365 napon belüli halálozásnál 2014 második
félévében az addigi csökkenõ trenddel szemben egy kiugrás tapasztalható. Ez a
kiugrás egyébként a 30 napon belüli halálozási aránynál is megfigyelhetõ ebben a
félévben.
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I1.5. ábra: A két legjobb és legrosszabb összesített eredménnyel rendelkezõ megye az
AMI-t követõ korcsoportra és nemre standardizált 365 napon belüli halálozási arány
szerinti rangok idõbeli alakulását figyelembe véve

A településméretnek nincs idõben konzisztens és különösebben számottevõ hatása a
standardizált halálozási arányokra.

Megbeszélés
Elemzésünkben 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.
A vizsgált négy év 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-
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I1.6. ábra: AMI-t követõ korcsoportra és nemre standardizált 30 és 365 napon belüli
halálozási arány alakulása a hátrányos helyzetû és nem hátrányos helyzetû
településeken

Bihar megyében 11,2 százalékos a 30 napon belüli mortalitás, míg a legrosszabb
értékkel rendelkezõ Fejér megyében 21 százalékos.
Az elemzett indikátorok vonatkozásában több pozitívumot is megfigyelhetünk. Egyrészt
a halálozási arányok trendje csökkenõ, másrészt a hátrányos helyzetû települések az
idõszak kezdetén megfigyelhetõ halálozási hátránya 2015-re lényegében eltûnt a 30
napon belüli arány tekintetében, harmadrészt országos szinten nincs lényeges különbség
a nemek halálozási arányai között. Negatívumnak értékelhetjük, hogy az egyes megyék
lakosai között lényeges különbségek vannak, illetve megyei szinten már a nemek
közötti egyenlõség sem teljesül sok esetben. További vizsgálatot igényel, hogy az
intenzív osztályokra kerülõ AMI-s betegek halálozási aránya miért romlott az elmúlt
évek során.
A fenti megállapításokat kontextusba helyezi az OECD adatain alapuló nemzetközi
összehasonlítás. A Magyarországra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb, de
frissnek nem mondható, 2009-es adatok szerint az OECD országok között hazánkban
a legmagasabb az AMI-t követõ 30 napon belüli, korra és nemre standardizált halálozási
arány. Figyelembe véve, hogy az országok többsége ennél lényegesen alacsonyabb
értékekkel rendelkezik (az OECD adatbázisa több országra 2013-as adatokat is
tartalmaz), illetve hogy hazánkban a csökkenõ tendencia nem drámai, feltételezhetõ,
hogy ezen pozíciónk lényeges mértékben nem változhatott.

Felhasznált irodalom

2. Jánosi András 2016. A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának és
prognózisának fontosabb adatai - 2015, Cardiologia Hungarica 2016; 46:
70–75.
letöltve: 2016.08.18-án
http://www.kardio.hu/feltoltott/dokumentumok/
fajl_2016621158342015_IV_ IR.pdf
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Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között
eltelt idõ szívinfarktus esetén, I2
Összefoglaló
Magyarországon a szívinfarktus jelentõs népegészségügyi probléma, magas mortalitású
betegség, valamint a legfõbb halálokok egyike. A kardiológiai rehabilitáció kiemelt
jelentõséggel bír az szívinfarktuson átesett betegek életminõségének javításában, az
egyén korábbi társadalmi aktivitásának mielõbbi visszanyerésében, a korábbi életmód
és szokások megváltoztatásában, az egészségtudatos magatartás kialakításában.
A rehabilitációs program magában foglalja a betegek edukációját, az
egészségtudatosság fejlesztésére szolgáló beavatkozásokat (pl.: életmódtanácsadás,
dohányzásról való leszokást segítõ programok), a rizikófelmérést és a mozgásprogramot.

Magyarországon 2014-ben fekvõbeteg-kardiológiai rehabilitációban a szívinfarktuson
átesett betegek 30,89 százaléka jelent meg. Azoknál, akik az infarktust követõ 90
napon belül intézményi rehabilitációra kerültek, az aktív és a rehabilitációs ellátás
között átlagosan 22 nap telt el. Egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a
legtöbb idõ Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap)
megyékben telt el a két ellátás között. Legjobb értékkel a Somogy megyei lakosok
bírtak: õk az infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek. A
medián idõ Nógrád (27 nap), Heves és Jász-Nagykun-Szolnok (26 nap) megyékben
volt a leghosszabb, Zala megyében pedig a legrövidebb (5 nap).
2011 és 2014 között a nõk rövidebb idõn belül kerültek rehabilitációra, a legutolsó
vizsgált évben négy nap különbség volt a két nem között. Megyei bontásban a két nem
közötti legnagyobb különbség Jász-Nagykun-Szolnok megyében mutatkozott, ahol a
férfiaknál átlagosan 13 nappal több idõ telt el rehabilitáció elõtt, mint a nõknél.
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Az elemzés azt vizsgálja, hogy az akut ellátás végét követõen a 90 napon belül
rehabilitációra került betegeknél mennyi idõ telt el a kétféle ellátás között, hiszen a
kutatások szerint a rehabilitációhoz való idõben történõ hozzáférés eredményezi a
legnagyobb egészségiállapot-javulást. Az elemzés alappopulációját a 2011 és 2014
között akut szívinfarktussal (I21-22) aktív fekvõbeteg-ellátásban kezelt betegek jelentették.
Hazánkban a betegek státuszától függõen kardiológiai rehabilitáció fekvõbeteg-osztályon,
illetve szakambulancián is végezhetõ, ám az utóbbi vizsgálata – mivel nehezen definiálható
– túlmutat a jelen elemzés keretein.

I2.1. ábra: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ infarktus
esetén teljes lakosságra és nem szerinti bontásban (2011-2014)

I2.1. táblázat: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén régió szerinti bontásban (2014)
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I2.1. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén megyénként, férfiak (2014)
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I2.2. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén megyénként, nõk (2014)
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I2.3. térkép: Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt idõ
infarktus esetén megyénként, teljes lakosság (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
A kardiológiai rehabilitáció kiemelt jelentõséggel bír a szívinfarktuson átesett betegek
életminõségének javításában, a korábbi életmód és szokások megváltoztatásában,
az egészségtudatos magatartás kialakításában.
A WHO szerint a kardiológiai rehabilitáció mindazon tevékenységek összessége,
amelyek révén a betegek aktív közremûködésükkel a legjobb fizikai, mentális és szociális
állapotba kerülhetnek, és ennek hatására megõrizhetik, ill. visszanyerhetik addigi
társadalmi pozíciójukat és aktív életvitelüket (WHO, 1993).
Bizonyított, hogy a rehabilitáció fontos szerepet játszik a betegség stabilizálásában,
progressziójának lassításában, a szövõdmények kialakulásának megakadályozásában,
valamint a mortalitás csökkentésében (BACPR, 2012; Kiss és mtsai, 2014; Oldridge,
2012; NICE, 2013; Yancy és mtsai, 2013 ). Különösen igaz ez a fizikai aktivitást
középpontba állító rehabilitációs programok esetében (Lawler és mtsai, 2011; EACPRC,
2010).

A rehabilitáció keretében egy multidiszciplináris team (pl.: szakorvos, gyógytornász,
dietetikus, pszichológus) a beteggel együtt dolgozik az akut eseményt követõ lehetõ
legkorábbi idõponttól kezdve, a legjobb eredmény elérése érdekében. Éppen ezért
fontos, hogy az infarktust követõen a betegek mihamarabb részt vegyenek kardiológiai
rehabilitációban, amely hazánkban történhet fekvõbeteg-osztályon, illetve
szakambulancián. Különbözõ rehabilitációs programok születtek a súlyosabb és a
jobb állapotú, alacsony rizikójú betegek részére. Az intézményi keretek között zajló
rehabilitáció elõnye, hogy a magas rizikójú, súlyosabban korlátozott, illetve az idõsebb,
társbetegségekkel küzdõ betegek is bevonhatóak. Az itt végzett rehabilitáció hátránya,
hogy korlátozott idõ áll rendelkezésre a betegek életvitelének megváltoztatására (Veress
és mtsai, 2003; Kiss és mtsai, 2014). A kardiológiai rehabilitációs programcsomag
ajánlása szerint az intézeti rehabilitáció általában 14-28 napot, míg az ambuláns
program 14-21 napot vesz igénybe (REP Kézikönyv, 2014).
A szívinfarktuson átesett betegek rehabilitációja három fázisból tevõdik össze: az elsõ
szakaszban, a betegség akut fázisában a fekvõbeteg-osztály feladata megkezdeni a
rizikófaktorok változtatását, elindítani a mozgáskezelést, valamint csökkenteni a
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A kutatások azt is igazolták, hogy a rehabilitáció nemcsak klinikai szempontból
eredményes, hanem költséghatékony is. Levin és munkatársai (1991) bebizonyították,
hogy az infarktust és a bypassmûtétet követõen a rehabilitációban részt vevõ betegek
esetében az ötéves utánkövetés alatt csökkent a kórházi újrafelvételek ideje, növekedett
a munkába való visszatérés aránya, amelyek egy betegre vetítve jelentõs
költségmegtakarítást eredményeztek.

rokkantságérzetet. A második a lábadozó szakasz, amely korai (2-12 hét) és késõi
szakaszra (3-6 hónap) osztható, és történhet fekvõbeteg-ellátás keretében rehabilitációs
osztályon és/vagy kardiológiai rehabilitációs szakambulancián. A korai szakaszban
többek között a kockázatfelmérés, a pszichoszociális problémák megoldása, a
betegséggel kapcsolatos ismeretek átadása történik, illetve a munkába állás támogatása
a hangsúlyos. A késõi szakaszban az egészségnevelés folytatása, a funkcionális állapot
javítása és a munkavégzés mellett végzett rekreációs tevékenységek ösztönzése a
meghatározó. A harmadik fázis a fenntartó fázis, ahol a megtanultak életvitelszerû
gyakorlati hasznosítása a legfõbb cél, amely a háziorvos, az önszervezõdõ betegklubok
és a családtagok közremûködésével zajlik (Veress és mtsai, 2003).

Az utóbbi években végzett kutatások sok esetben borús képet festettek a rehabilitáció
hosszú távú hatásairól. Az EUROASPIRE I-II-III. vizsgálat eredményei alapján a
rehabilitációs programokban részt vevõ betegek életvitele nem változott számottevõen,
a dohányzás prevalenciájában, az elhízás és a centrális obezitás eredményeiben
nem változott, vagy megmaradt a negatív trend (EUROASPIRE, 2009; Czuriga, 2012).
Ezt támasztja alá West és mtsai 2012-ben, Angliában és Walesben végzett randomizált,
kontrollált vizsgálata, amelyben nem találtak szignifikáns különbséget az infarktust
követõ két éves mortalitásban (RR 0,98, 95% CI 0.74-1.30), sem pedig az akut eseményt
követõ hét-kilenc éves SF-36 életminõséget mérõ kérdõív eredményeiben (0.99, 95%
CI 0.85-1.15) a rehabilitációban részt vettek és részt nem vettek között. Vizsgálatuk
alapján a jelenlegi formában végzett rehabilitációnak nincs számottevõ hatása a
halálozásra vagy az egészséggel kapcsolatos életminõség változására. A kutatás
célja nem a rehabilitáció fontosságának a megkérdõjelezése volt, hanem sokkal inkább
egy aktív szakmai vita és fejlõdés beindítása a jobb és tartósabb eredmények elérése
érdekében. Emellett ezek a tanulmányok felhívják a figyelmet a betegek döntéseinek,
motivációjának lényegességére, valamint alátámasztják a rehabilitáció folyamatos
innovációjának fontosságát. Vagyis egyrészrõl a betegnek is aktívan részt kell venni,
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A kedvezõ hatások ellenére Európában meglehetõsen alacsony a rehabilitációba
bevont betegek száma. Az European Cardiac Rehabilitation Inventory Survey (n=28,
2009) eredményei alapján a rehabilitáció elsõ szakasza a vizsgált országok 86
százalékában (hazánkban is) az aktív fekvõbeteg-ellátás keretében ajánlott, az ambuláns
és fekvõbeteg-ellátásban zajló második rehabilitációs szakasz csak 15 országban volt
elérhetõ, a részvételi arány pedig 30 százalék alatti volt. Kimagasló Litvánia eredménye,
ahol az infarktust követõen a betegek 90 százaléka került rehabilitációra. Legalacsonyabb
számban (egy százalék) Ciprusról, Görögországból vagy Spanyolországból utaltak
rehabilitációra infarktus után. A harmadik fázis a legkevésbé támogatott, és a részt
vevõ betegszám becslése is itt a legnehezebb. Magyarország esetében 30 százalék
volt a második típusú rehabilitációban részt vevõ betegek száma, a fenntartó fázisba
bevontak száma pedig nem volt ismert (Bjarnason-Wehrens et al., 2010).

és tennie kell a sikeres rehabilitációja érdekében. Másrészrõl a részvételi arány növelése
érdekében fejleszteni kell a beutalási gyakorlatot, emellett a rehabilitációs programokat
minél inkább személyre kell szabni, és új technikákat, eszközöket kell alkalmazni
(Mampuya, 2012; Balady és mtsai, 2011).
A kutatások eredményei alapján nagy szakadék van a klinikai gyakorlat és a bizonyítékok
között (Czuriga, 2012). A NICE ajánlása szerint minden infarktuson átesett beteg
számára ajánlott az akut eseményt követõen 28 napon belül megkezdeni a rehabilitációt,
ezzel szemben 2014-ben Angliában, Észak-Írországban és Walesben a betegek 33
százaléka (infarktus és perkután koronáriaintervenció után 53 százaléka) került
rehabilitációra, és átlagosan 43 nap telt el a két ellátás között (BHF, 2014). Hazánkban
szintén alacsony a rehabilitációba bevontak aránya, és jelentõs különbségeket láthatunk
a betegek nem és lakóhely szerinti megoszlásában.
Az elemzésben a 2011 és 2014 között infarktuson átesett (I21-22 BNO) betegek
további sorsát vizsgáltuk, vagyis megnéztük, 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. (Ha leszámítjuk a 30 napon belül meghalt betegeket, akkor az arány 34,29
százalék.) Akik 90 napon belül rehabilitációra kerültek, azoknál átlagosan 22 nap telt
el a két ellátás között.

Nagy különbségeket látunk, ha regionális bontásban vizsgáljuk az eredményeket.
Legkedvezõbb helyzetben Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régió betegei vannak,
akiknek a 2014-ben bekövetkezett infarktust követõen mindössze 14, illetve 17 nap telt
el a rehabilitáció megkezdésééig. Észak-Alföldön (30 nap) és Észak-Magyarországon
(28 nap) telt el a legtöbb idõ a két ellátás között (I2.1. táblázat).
Megyei bontásban vizsgálva egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a legtöbb
idõ Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap) megyékben
telt el a két ellátás között. Legszerencsésebbek a Somogy megyei lakosok voltak, õk
az infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek (I2.2. ábra).
A férfiak 30,8, a nõk 28,77 százaléka került rehabilitációra az infarktust követõ 90
napon belül. 2011 és 2014 között a nõknél rövidebb idõ telt el a rehabilitációig, a
legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt a férfiak és a nõk között.

1047

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

Az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése közötti idõtartam lassú csökkenõ
trendet mutat 2011 és 2014 között. A 90 napon belül rehabilitációra kerülõ betegek
átlagos rehabilitációra kerülési ideje 2011-hez képest három nappal csökkent (I2.1.
ábra).

A rehabilitációig eltelt átlagos idõk terjedelmét az I2.2. ábra mutatja be. Az eltelt idõ
Nógrád megyében volt a leghosszabb (27 nap), de Heves és Jász-Nagykun-Szolnok
megyékben is magas (26 nap). Zala megyében a legrövidebb a medián idõ (5 nap),
de 10 nap alatti Vas, Tolna, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben is. Az
eltelt idõk terjedelme megyénként igen változó képet mutat: Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár-Bereg, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Baranya megyék ideje
meglehetõsen széles terjedelmû, ám Vas, Somogy és Zala megyékben egészen rövid
idõ alatt bejutottak a betegek rehabilitációra. Kiugró értékeket néhány megye kivételével
szinte mindenhol találunk (I2.2. ábra).
Ha az országos átlaghoz (22 nap) viszonyítjuk és az attól való eltérést nézzük, akkor
szembetûnik Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár Bereg megye
hátránya. Az elõbb említett megyék, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, KomáromEsztergom, Tolna és Nógrád megyék esetében további kérdéseket vet fel a férfiak és
a nõk közötti jelentõs különbség (I2.3.ábra).
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I2.2.ábra: A 2014-ben infarktuson átesett, 90 napon belül rehabilitált betegeknél az
aktív ellátás és a rehabilitáció között eltelt átlagos idõ alakulása megyénként

További bontások
Korcsoportonként vizsgálva a 34 év alattiaknál telt el a legkevesebb idõ (1-9 nap) a
rehabilitációig, míg a 70-74 év közötti korcsoportnak a legtöbbet (29 nap). A 75-79
év közötti korosztály kivételével a férfiak esetében mindig többet több idõ telt el a két
ellátás között, mint a nõknél. Különösen szembetûnõ a különbség a 80 év felettiek (tíz
nap), a 70-74 év közöttiek (nyolc nap) és az 55-59 év közöttiek (hét nap) körében
(I2.4.ábra).
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I2.3.ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 90 napon belül rehabilitált
betegeknél az átlagos eltelt idõ országos átlaghoz (22 nap) viszonyított különbsége
nemenként (2014, infarktus éve)

A 2014-ben a rehabilitációra került betegek 23,21 százalékát Balatonfüreden az
Állami Szívkórházban rehabilitálták, de jelentõs rehabilitáló intézmény volt még a
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet is (8,46 százalék).
Balatonfüreden átlagosan 15 nap, Sopronban 14 nap telt el a rehabilitáció megkezdésééig.
A rehabilitációt végzõ intézményekben minden korcsoportban az átlagosan bent töltött
idõ 18-20 nap között alakult.
A rehabilitált betegek 94 százalékban nem hátrányos helyzetû járásokból érkeztek,
náluk átlagosan 24 nap telt el a rehabilitáció megkezdésééig. (Az összes, infarktuson
átesett beteg 91 százaléka nem hátrányos helyzetû járásból érkezett.) A hátrányos
helyzetû járásokban lakó betegeknél tíz nappal kevesebb, azaz átlagosan 14 nap telt
el.
Kiegészítõ szempontok
Magyarországon az akut infarktust követõen rehabilitációra kerültek aránya alacsony,
2014-ben mindösszesen 30,89 százalék volt. Csupán 4,09 százalék volt Hajdú-Bihar
és 5,86 százalék Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azon betegek aránya, akik ezt
az akut kardiális eseményt követõen 90 napon belül rehabilitáción vettek részt.
Legmagasabb arányban a Zala (51,14) és Gyõr-Moson-Sopron (49,14) megyei betegek
kerültek be rehabilitációra (I2.5. ábra).
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I2.4. ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 90 napon belül rehabilitált
betegeknél a két ellátás között átlagosan eltelti idõ korcsoportonként és nemenként
(2014, infarktus éve)

I2.5. ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 90 napon belül rehabilitált betegek
aránya megyénként (2014, infarktus éve)

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I2.6.ábra: Az aktív infarktusos eseményt követõen 1 napon belül rehabilitált betegek
megyénként és nemenként (2014, infarktus éve)
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2014-ben a rehabilitációra kerülõ betegek 3,87 százalékát rehabilitálták az aktív
fekvõbeteg elbocsátást követõen egy napon belül. Ilyen rövid idõn belül a legtöbb eset
Borsod-Abaúj-Zemplén (61) megyében volt, ami a rehabilitációra került megyei betegek
21,4 százaléka. A Csongrád, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér
megyékben lakók egyáltalán nem kerültek egy napon belül rehabilitációra (I2.6. ábra).
A fekvõbeteg-rehabilitáció ágyszámának vizsgálatakor 2014-ben 1753 ágy állt
rendelkezésre kardiológiai rehabilitációs tevékenységek végzésére, amelynek az infarktus
utáni rehabilitáció csak egy részét teszi ki. A legkevesebb, mindössze 15 ágy Csongrád,
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben volt. Ha 10 ezer lakosra nézve
vizsgáljuk, ez az ágyszám Pest megye értékével együtt igen alacsony. Gyõr-MosonSopron és Veszprém megyék magas ágyszáma az országos intézetek kapacitásainak
köszönhetõ, esetükben azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy más megyék
rehabilitált betegeit is itt látják el. Nógrád és Vas megyékben nincs kardiológiai
rehabilitációs osztály (I2.7. ábra).
A legtöbb 10 ezer lakosra jutó aktív eset Békés (23,6) és Heves (20,4) megyékben volt,
míg a legkevesebb Borsod-Abaúj-Zemplén (13,6), Vas (13,7) és Gyõr-Moson-Sopron
megyékben (13,8). A 10 ezer lakosra jutó rehabilitált betegek száma KomáromEsztergom (8,85), Zala (8,73) és Somogy (6,94) megyékben volt a legmagasabb,
Hajdú-Bihar (0,67) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (0,80) megyékben a legalacsonyabb
(I2.7. ábra).

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

I2.7. ábra: A 10 ezer lakosra jutó aktív ellátásban és a szívinfarktust követõ 90 napon
belül kardiológiai rehabilitációban részt vevõ betegek száma és a kardiológiai
rehabilitációs ágyak megoszlása megyénként (2014)
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Befolyásoló tényezõk
A kardiológiai rehabilitációban való alacsony részvételi arányt, az eltelt idõ alakulását,
illetve a rehabilitáció eredményességét számos tényezõ befolyásolja. A részvételre
hatással van a beutalási gyakorlat, a szakmai irányelvek és protokollok léte, nem léte,
javaslatai, a kezelõorvos prevenciós szemlélete vagy annak hiánya. Az eltelt idõkre
hatással lehetnek a kapacitás- és finanszírozási problémák vagy az ösztönzõk hiánya
(Czuriga, 2012). A betegek oldaláról pedig fontos tényezõ a hozzáállás, amit jelentõsen
befolyásolhatnak a társadalmi-gazdasági viszonyok.
Limitációk
A felhasznált adatbázis finanszírozási alapcélja torzíthatja a jelentés tartalmát. Emellett
a számítás során összevonásra kerültek a 40 napon belül ismételten infarktuson átesett
betegek. A fekvõbeteg-rehabilitációnál az összes keringési típusú rehabilitációt vizsgáltuk.
Mivel kitétel volt minden rehabilitációra kerülõ esetében, hogy a rehabilitáció felvételi
dátumát megelõzõen infarktuson (I21-22) essen át, így feltételeztük, hogy az I. típusú
fõdiagnózissal történõ rehabilitációs felvételnek köze van ehhez az akut kardiológiai
eseményhez.

Igazságosság

A nemek közötti különbség vizsgálata során is meglepõ eredményt találtunk. A férfiak
30,8, a nõk 28,77 százaléka került rehabilitációra az infarktust követõen. Bár a
rehabilitációban részt vett betegek többsége (59 százaléka) férfi, a nõk esetében
kevesebb idõ telt el az ellátásig. A különbségek a megyék vizsgálatával együtt kerültek
a felszínre. Tolna megyében kilenc, Nógrád megyében nyolc, Bács-Kiskun megyében
pedig öt nap különbség van a nõk javára. Ennek okai egyelõre még tisztázatlanok, és
további elemzést igényelnek.

Megbeszélés
Az elemzés arra keresi a választ, hogy az akut ellátás végét követõen 90 napon belül
rehabilitációra került betegek körében átlagosan mennyi idõ telik el az aktív és a
rehabilitációs ellátás között, hiszen a kutatások szerint a rehabilitációhoz való idõben
történõ hozzáférés eredményezi a legnagyobb egészségi állapot javulást. Az elemzés
alappopulációját a 2011 és 2014 között akut infarktussal (I21-22) aktív fekvõbetegellátásban kezelt betegek jelentették.
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Az indikátor elemzése során igazságossági kérdéseket vethetnek fel a területi és a
nemek közötti különbségek. Területi különbségnek tekinthetõ, hogy pl. Nógrád megye
lakosai 22 nappal késõbb kerülnek rehabilitációra, mint Zala megye lakosai. Annak
vizsgálata, hogy mi állhat az eltelt idõk hossza mögött, összetett kérdés, érintheti a
kapacitások és azok kihasználtságának, hozzáférhetõségének vizsgálatát, valamint a
beutalási gyakorlat és a betegek életkörülményeinek, egészségmagatartásának vizsgálatát.

A feldolgozott szakirodalmi források szerint nemzetközi szinten alacsony a rehabilitációba
bevontak aránya. Magyarországon a rehabilitációra utaltak száma mindösszesen 31
százalék körül alakul. Egy 2014-ben bekövetkezett szívinfarktus esetén a legtöbb idõ
Nógrád (34 nap), Jász-Nagykun-Szolnok (33 nap) és Heves (33 nap) megyében telt
el a két ellátás között. Legszerencsésebbek a Somogy megyei lakosok voltak, õk az
infarktust követõen átlagosan 10 napon belül rehabilitációra kerültek.
A 2014-ben infarktuson átesettek esetében átlagosan 22 nap telt el a rehabilitációs
ellátásig. A rehabilitációra kerülõ betegek 3,87 százalékát rehabilitálták az aktív
fekvõbeteg-elbocsátást követõen egy napon belül.
Jelentõs különbséget találtunk a nemek között is. 2011 és 2014 között a nõk gyorsabban
kerültek rehabilitációra, a legutolsó vizsgált évben négy nap különbség volt a két nem
között. Megyei bontásban a két nem közötti legnagyobb különbség Hajdú-Bihar megyében
volt, ahol a férfiak kilenc nappal késõbb kerültek rehabilitációra, mint a nõk.
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Az elemzés több kérdést vet fel a kardiológiai rehabilitációval kapcsolatban. Ahogy
más országok is aktívan foglalkoznak a rehabilitáció fontosságának elismerésével és
eredményességének fejlesztésével, hazánkban sem kerülhetõ meg azoknak a válaszoknak
a keresése, hogy mi áll az alacsony részvételi arány és a nemek, valamint a területi
különbségek mögött. A megoldási javaslatok között a protokollok fejlesztése, az ösztönzõk
beépítése, a betegek motiváltságának és az orvosok képzésének, prevenciós szemléletének
fejlesztése szerepel. A rehabilitáció szerepe megkérdõjelezhetetlen, a szívinfarktuson
átesett betegek életminõségének javulásával nõ az egyének társadalmi aktivitása és
gazdasági teljesítõképessége is, amely közös érdek. A Rehabilitációs Ellátási Programok
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4. Bjarnason-Wehrens B, McGee H, Zwisler AD, Piepoli MF, Benzer W, Schmid
JP, et al. Cardiac rehabilitation in Europe: results from the European Cardiac
Rehabilitation Inventory Survey. European Journal of Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation. 2010;17:410-18.
https://www.researchgate.net/publication/
42345549_Cardiac_rehabilitation_in_Europe_Results_from_the_European_Cardiac
_Rehabilitation_Inventory_Survey Letöltve: 2016. 08. 24.
5. Czuriga I. Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának
aktuális kérdései, Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni
Egyetem, Kardiológiai Intézet, DEMIN XII. Konferencia, 2012. május 31.,
Debrecen
http://demin.hu/files/userfiles/DEMIN_XII/szekciok/DEMINXIIK-A-2.pdf
Letöltve: 2016. 08. 24.

7. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyörälä K, Keil U;
EUROASPIRE Study Group EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk
factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22
European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009;16(2):121-37. doi:
10.1097/HJR.0b013e3283294b1d.
8. Kiss RG, Merkely B, Becker D. Az akut iszkémiás szívbetegség korszerû
kezelése. Magyar Tudomány. 2014;175(8):933-8.
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00131/pdf/
EPA00691_mtud_2014_08_0933-0938.pdf Letöltve: 2016. 08. 24.
9. Lawler PR, Filion KB, Eisenberg MJ. Efficacy of exercise-based cardiac rehabilitation post-myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials. Am Heart J. 2011;162(4):571-84. e2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000287031100559X
Letöltve: 2016. 08. 24.
10.Levin LA, Perk J, Hedbäck B. Cardiac rehabilitation – a cost analysis. J Intern
Med. 1991;230(5):427-34. doi: 10.1111/j.1365-2796.1991.tb00468.x

1055

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

6. European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Committee for Science Guidelines; Corrà U, Piepoli MF, Carré F, Heuschmann P,
Hoffmann U, Verschuren M, et al. Secondary prevention through cardiac
rehabilitation: physical activity counselling and exercise training: key components of the position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the
European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur
Heart J. 2010;31(16):1967-74. doi: 10.1093/eurheartj/ehq236. Epub 2010
Jul 19.

11.Mampuya WM. Cardiac rehabilitation past, present and future: an overview –
Cardiovasc Diagn Ther. 2012; 2(1):38-49. doi: 10.3978/j.issn.22233652.2012.01.02
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839175/
Letöltve: 2016. 08. 24.
12.National Institute for Health and Care Excellence. Secondary prevention in
primary and secondary care for patients following a myocardial infarction
(clinical guidance 172). NICE, 2013.
www.nice.org.uk/guidance/cg172. Letöltve: 2016. 08. 24.
13.Oldridge N. Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with coronary
heart disease: meta-analysis outcomes revisited. Future Cardiol.
2012;8(5):729-51.
http://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/fca.12.34
Letöltve: 2016. 08. 24.
14.Rehabilitációs Ellátási Programok, Kézikönyv, Egészségügyi Szakmai Kollégium
Fizikális medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati Segédeszköz Tagozat és
Tanács, 2014. 16. Rehabilitációs Ellátási Programok kardiológiai
rehabilitációban. 2014. p. 160.
http://www.rehab.hu/upload/rehab/document/
REP_kezikonyv_20150415.pdf?web_id= Letöltve: 2016. 08. 24.

16.West RR, Jones DA, Henderson AH. Rehabilitation after myocardial infarction
trial (RAMIT): multi-centre randomised controlled trial of comprehensive cardiac
rehabilitation in patients following acute myocardial infarction. Heart
2012;98:637-44. http://heart.bmj.com/content/98/8/
637?ijkey=7b738b646e7d5255e4014b44158b787495fd6f7a&keytype2=tf_ipsecsha
Letöltve: 2016. 08. 24.
17.Rehabilitation after cardiovascular diseases, with special emphasis on developing countries: report of a WHO Committee. World Health Organ Tech Rep Ser.
1993;831:1-122.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/38455/1/WHO_TRS_831.pdf
Letöltve: 2016. 08. 24.
18.Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Drazner MH, et al. 2013
ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. A report of the
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013;62:e147-239.

1056

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

15.Veress G, Berényi I, Szatmáry Gy, Szász K, Szeles É, Kardiológiai Szakmai
Kollégium. Ischaemiás szívbetegek rehabilitációja. Kardiológiai Útmutató
2003/II 90-101. Medition Kiadó, 2003.
http://www.bfkor.hu/pdf/modszertanilevelek.pdf Letöltve: 2016. 11. 03.

1057

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

1058

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

1059

Fókuszterület: Szívinfarktus-ellátás

Minõség, ellátásbiztonság

Fókuszterület: Tuberkulózis-ellátás

1060

Tartalom
Összefoglaló táblázat: A tbc-ellátás fókuszterület fejezet indikátorairól .......... 1062
A fejezet eredményeinek összefoglalója........................................................ 1063
Tizenkét hónapon belüli gyógyulási arány a tbc-fertõzöttek körében, T1 ......... 1067
MDR és XDR esetek együttes aránya a mikobakteriológiailag igazolt tbcfertõzöttek között, T2 ................................................................................... 1078
Tbc-incidencia 100 000 lakosra, T3 ............................................................. 1085
Tbc miatti halálozási ráta 100 000 lakosra, T4 ............................................ 1096

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

A gyermekek körében diagnosztizált tbc-esetek aránya, T5 ........................... 1107

1061

Összefoglaló táblázat: A tbc-ellátás fókuszterület fejezet indikátorairól

1062

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

A fejezet eredményeinek összefoglalója
Fõbb megállapítások
–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

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

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

(Forrás: Surveillance Atlas of Infectious Diseases)

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

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

Az ábráról leolvasható, hogy a 12 hónapon belül gyógyult betegek között vannak
valótlanul rövid idõ alatti gyógyulások, amelyeknél valamilyen adminisztrációs hiba
lehet, illetve maradt a tételes ellenõrzés után is. A 2014. évi sikeresen gyógyult betegek
2,54 százaléka négy hónapon belül gyógyult, 5,08 százaléka hat hónapon belül. Az
is látható, hogy a 2014. évi értékek mindegyike kisebb a hat hónap alatti tartományban,
mint a 2013. éviek, azaz javult a szakmai és/vagy az adminisztrációs tevékenység.
Az eloszlások másik oldala pedig azt mutatja, hogy néhány olyan beteg gondozása
is hosszan elhúzódik, akiknek a betegsége alapján ennek nem kellene megtörténnie.
1072

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

T1.3. ábra: A 2013 és 2014 folyamán sikeresen gondozott betegek nyilvántartási
idejének relatív gyakoriságai százalékban
(nem MDR, csak egyszer nyilvántartásba vett pulmonális esetek)

Megbeszélés

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

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

Elemzés
Általános áttekintés
Az indikátor az ún. multidrog (MDR)- és a kiterjedten rezisztens (XDR) fertõzés együttes
arányát határozza meg az egy adott naptári évben bejelentett tbc-esetek körében. A
multidrog-rezisztens kórokozó ellenálló mind az isoniazidra (INH), mind a rimfampicinre
(RMP), vagyis a kezelés elsõ vonalbeli szereire. Az XDR kórokozó már nemcsak az
elõbbi két szerre, hanem fluorokinolonra és legalább egy parenterális, második vonalbeli
antituberkulotikumra (streptomycin, amikacin, kanamycin vagy capreomycin) is
rezisztenciát mutat. Ritka esetekben elõfordul XXDR, azaz kiemelkedõen rezisztens
tbc-eset is, amikor már gyakorlatilag nincsen a fertõzés ellen adható gyógyszer.
Bár korábban azt feltételezték, hogy az MDR esetek kizárólag a betegek rossz
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T2.1. ábra: MDR/XDR arány a mikobakteriológiailag igazolt tbc-fertõzöttek között
(2011-2014, százalék)

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

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

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

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

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

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

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

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

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

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

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

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

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

(Forrás: Korányi Bulletin,2016)

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

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

(Forrás: Surveillance Atlas of Infectious Diseases alapján)

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

1089

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

Befolyásoló tényezõk

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

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

1090

Fókuszterület: Tuberkulózis ellátás

Igazságosság

Megbeszélés
Az incidencia – egy naptári év új betegeinek 100 000 lakosra vetített aránya –
kulcsfontosságú indikátorként szerepel a fertõzõ megbetegedések, közöttük a tbc
megállítására és visszafordítására megfogalmazott ENSZ-célkitûzésekben és a
kapcsolódó WHO-stratégiákban. Az említett stratégiákban 2015-re kitûzött célt, az
incidencia csökkenését, a WHO Európai Régiójának valamennyi tagállama elérte.
Magyarország ebben az erõfeszítésben élen járt. 2013 óta az ún. alacsony incidenciájú
országok (<10 százezrelék) közé tartozik, és ezt a helyét megõrizte az elmúlt években,
annak dacára, hogy egyes szomszédos országok (Románia és Ukrajna) a WHO
Európai Régiójának kiugró incidenciájú, ún. magas prioritású országai közé tartoznak.
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T3.2. táblázat: A hátrányos és nem hátrányos helyzetû települések tbc-incidenciája
megyei bontásban (2014)

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

T4.1. táblázat: A tbc halálozási rátája 100 000 fõre vetítve a TSK adatai alapján, régiós
bontásban (2014)
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T4.1. ábra: A tbc halálozási rátája 100 000 fõre vetítve a TSK adatai alapján (20112014)

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi összehasonlítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*ellenõrzött végleges érték)

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

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

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

.

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

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

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

1. EPINFO, 2014: Epinfo, 22. évfolyam, 33-34. szám, Országos Epidemiológiai
Központ 2015. augusztus 28.
http://www.oek.hu/oekfile.pl?fid=6306
2. ECDC, 2016: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO
Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2016. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2016.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/ecdc-tuberculosis-surveillance-monitoring-europe-2016.pdf Letöltve: 2016. 10. 25.
3. Surveillance Atlas of Infectious Diseases.
http://ecdc.europa.eu/en/data-tools/atlas/pages/atlas.aspx
4. WHO, 2014: Combating tuberculosis in Slovakia is a battle not yet won.
http://www.euro.who.int/en/countries/slovakia/news/news/2014/04/combating-tuberculosis-in-slovakia-is-a-battle-not-yet-won
Letöltve: 2016. 10. 25.
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Az egészségügyi ágazati teljesítményértékelés teljesebb körû megvalósítása és az
ezáltal az egészségügyi rendszerrõl nyújtott kép további pontosítása érdekében az
Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja javasolja az egészségügyi
ágazathoz kapcsolódó adatgyûjtések szisztematikus felülvizsgálatát, melynek során
különös figyelmet javasol fordítani az alábbi pontokra.

1. Kódrendszerek fejlesztése
– STEMI/NSTEMI megkülönböztetés bevezetése a BNO kódrendszerbe, a
szívinfarktusos esetek ellátásának alaposabb vizsgálata érdekében
– A BNO kódrendszer megújítása, a készülõ új, informatikai alkalmazásra
kifejlesztett WHO BNO rendszer implementációjának elõkészítése, beleértve pl.
a következõket:
– a molekuláris biológiai diagnózisok elsõ verziójának összeállítása
– sérülések adatainak pontosabb nyilvántartása
– Az OENO kódrendszer kiegészítése, beleértve pl. a következõket:
– a laparaszkópos esetek szisztematikus elválasztása a hagyományos
technikával végzett beavatkozásoktól
– az ambuláns szívinfarktus rehabilitáció tevékenységeinek önálló kódolása

2. A különbözõ egészségügyi ágazati adatbázisok
összekapcsolhatóságának javítása
– Az egyes betegségregiszterek teljes körû összekapcsolása az OEP-adatokkal
– Az OMSZ esetszintû mentési és az OEP esetszintû fekvõbeteg-szakellátási adatai
közötti összekapcsolhatóság biztosítása

– Informatikai kommunikációs felületek mûködtetése az egészségügyi szolgáltatók
egymás közti kapcsolatában, valamint on-line valósidejû rendszerek
alkalmazása az OEP felé történõ elszámolásban

2.1. Telephely-szintû struktúra-adatbázis kiépítése
– Egységes egészségügyi szolgáltatói telephely-adatbázis létrehozatala
– A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokban közremûködõ
szolgáltatók pontos azonosítása
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– A HMR és HENYIR adatbázisok teljeskörûségének és összekapcsolhatóságának
biztosítása

2.2. Az ellátás jellemzésére alkalmazott szakmakódok és
ellátási formák nómenklatúrájának és használatának
egységesítése
– Az OEP és az OTH szakmakód-használati gyakorlatának egységesítése
– A szakmakódok szakmaterületek szerinti besorolása
– A jogszabályok idõbeni változásainak követése, a szakmák és ellátási
formák idõsoros és szervezetek közötti összehasonlíthatóságának
biztosítása

3. Az egészségügyi ágazat adatbázisainak szélesebb körû
összekötése az ágazaton kívüli statisztikai adatokkal
– A KSH és az OEP adatainak TAJ-szintû összekapcsolása
– Az egyes betegségregiszterek összekapcsolása a KSH halálozási adataival
– A több forrásból is rendelkezésre álló adatok, adatforrások (pl. a KSH és
Korányi Intézet által számított tbc-halálozási adatok) összevetése,
vizsgálata, az eltérések okainak feltárása és az ebbõl következõ
minõségjavítás
– Együttmûködések kiépítése a szociális, oktatási, munkaügyi stb. ágazatok
szakértõivel, a meglévõ adatok közös feldolgozása és értelmezése
érdekében

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

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

EMMI: Egészséges Magyarország 2014-2020. Egészségügyi Ágazati Stratégia. Budapest, 2014.
http://www.kormany.hu/download/e/a4/30000/
Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1g_e%C3%BC_strat%C3%A9gia_.pdf

1

1121

Kiemelt területek

A felsorolt prioritási területeket az alábbi három csoportba soroltuk:

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

WHO: Action plan to strengthen the use of evidence, information and research for policy-making in
the WHO European Region, 2016 Elérhetõ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/314727/
66wd12e_EIPActionPlan_160528.pdf

2

http://folyoirat.nefi.hu/
index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=10&path%5B%5D=17
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Az egészségpolitikai döntéshozatal tartalmi támogatása mellett a MÉRTÉK célja az
adatgyûjtés és az arra épülõ teljesítményértékelõ, illetve monitoring rendszer módszertani
és szervezeti fejlesztése is. A MÉRTÉK jelentés részét képezik ezért olyan fejlesztési
javaslatok is, amelyek megvalósulása elõsegíti az adatminõség, az adatértelmezés
folyamatos javítását, valamint a teljesítményértékelés az egészségpolitikai döntéshozatal
szempontjából fontos terjedelmének bõvítését. A módszertani fejlesztési javaslatokat
külön részfejezet tárgyalja, az átfogó módszertani fejlesztés szempontjából ugyanakkor
megfontolandó modellt jelent a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által kidolgozott
egészségmonitoring rendszer koncepciója.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

többlet-betegségterhe elsõsorban az idõsebb életkorra koncentrálódik. Bár
a férfiak összességében rövidebb élettartamra számíthatnak, a nõk a
várhatóan hosszabb élettartamuk nagyobb részét töltik el betegségekben.
Az egészségesen várható élettartamok tekintetében Közép-Magyarország és Nyugat1125
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mutató az EU strukturális indikátorainak egyike, ami megerõsíti, hogy az életminõség
egy adott népességnek legalább olyan fontos jellemzõje, mint az élet hossza.

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

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

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

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

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

A4. Iszkémiás stroke-ot követõ 30/90/365 napon belüli halálozási arány:
Az iszkémiás stroke-ot követõ nemre és korra standardizált 30 napon belüli
halálozás 12 százalék, a 90 napon belüli 17,2 százalék, az egy éven belüli
pedig 26,2 százalék. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország az iszkémiás
1126
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A3. Csípõtáji törések utáni 30, 90 és 365 napos halálozási arány: A csípõtáji
törést követõ nemre és korra standardizált 30 napon belüli halálozás 11,1
százalék, a 90 napon belüli 22,6 százalék, az egy éven belüli pedig 34,9
százalék. Az ország egyes megyéi között számottevõ különbségek tapasztalhatóak,

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

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

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

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

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

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

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

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

ellátás esetében csak az engedélyezett kapacitásokról rendelkezünk információval,
arról nem, hogy ténylegesen mekkora kapacitásokkal mûködnek az ellátók, illetve
arról sem, hogy milyen beavatkozásokat és milyen mennyiségben végeznek. A
közfinanszírozott ellátórendszer jóval differenciáltabb, több szakmában nyújt
ellátást, míg a magánfinanszírozású ellátórendszer kevesebb szakmában
koncentrálódik. Bizonyos szakmák viszont kizárólag magánfinanszírozásban
érhetõek el; ezek közül kiemelkedik a „kiegészítõ gyógyászati tevékenységek”
alternatív gyógymódokat nyújtó szakmája, amely közel heti 38 ezer órás kapacitással
(az összes magánfinanszírozott kapacitás 6 százaléka) várja a betegeket. A nyugati
megyékben, illetve Budapesten kiemelkedõen sok a magánkapacitás. A
1128

Kiemelt területek

GY7. 10 000 lakosra jutó engedélyezett óraszám a járóbeteg-szakellátásban:
A járóbeteg-ellátásban a magánfinanszírozású kapacitás közel 10
százalékkal haladja meg a közfinanszírozású ellátásét. A magánfinanszírozott

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. A magán- és közfinanszírozású ellátások viszonya

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

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

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

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

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

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

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

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

A fókuszterületekkel kapcsolatban azonosított problémák és
további vizsgálatra érdemes területek
Szívinfarktus

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

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

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

TBC
Az indikátorok összességében pozitív képet mutatnak a hazai tbc-ellátás helyzetérõl,
de több olyan terület is van, ahol az eredmények javítása érdekében szükség van
továbblépésre. Ugyan teljesítettük a WHO által kitûzött célokat, és a tbcellátás szempontjából jók a hazai lehetõségek (kötelezõ BCG-oltás,
gondozóhálózat, kontaktszûrések stb.), de a társadalmi-gazdasági szempontból

hátrányos települések esetében igazolható, hogy országos szinten
szignifikánsan több tbc-s beteg van. A legrosszabb a helyzet az ország
északkeleti megyéiben, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és HajdúBihar megyékben, valamint a fõvárosban (különösen VIII. kerület, ahol a hajléktalanok
nélkül számolt incidencia is meghaladja a 20 százezreléket). Az eredmények
fenntartása és javítása érdekében fontos a folyamatos figyelem, különös
tekintettel arra, hogy a szomszédos országokban magas a tbc incidenciája, valamint
a migráció hatására is fokozódhat a betegség elõfordulása.

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

Ez felveti a tbc túldiagnosztizálásának vagy a betegség monitorozási hiányosságai
miatt a nem adekvát terápia alkalmazásának lehetõségét, ami rontja például
a 12 hónapon belüli gyógyulási arány indikátor értékeit. Hiszen igazoltság esetén
lehetõség nyílna antituberkulotikumrezisztencia-vizsgálatok elvégzésére, ezáltal
rezisztenciaalapú célzott terápia beállítására. Pontosabban ismernénk azoknak a
betegeknek a körét (nem multidrog-rezisztens tbc-vel fertõzõdöttek), akiknél a 12
hónapon belüli gyógyulás megvalósítható.
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Magyarországon alacsony a tbc-esetek bakteriológiai igazoltsága: 2014ben 47,6 százalék volt, ami az egyik legalacsonyabb az EU/EGT-térségben.

