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Több, mint húsz éve annak, hogy a kanadai fővárosban 

népegészségügyi szakemberek megfogalmazták: az egész-

ség nem az egészségügyben keletkezik, nem is ott vész el, 

hanem a mindennapi élet színterein, ahol az emberek dol-

goznak, tanulnak, közlekednek, szabad idejüket töltik. Ez 

a gondolat történelmet írt a népegészségügyben, hiszen azó-

ta vált az egészségvédelem a megelőzés vezérlő elvévé, hogy 

a betegségek kockázatait döntően nem az egészségügy rend-

szerén belül, hanem a munkahelyeken, az iskolákban, a köz-

lekedésben kell érzékelni és elhárítani. 

Az Ottawai Nyilatkozat óta tudjuk, hogy kellő felkészült-

ség és kiegyensúlyozott tájékoztatás is kell ahhoz, hogy az 

állampolgár a hétköznapok választásaiban az egészségre 

előnyös megoldást részesítse előnyben. Ebben a szellemben 

született meg öt évvel ezelőtt szinte példátlan konszenzus-

sal az a parlamenti határozat, amellyel elfogadtuk a tíz 

évre szóló magyar népegészségügyi programot [46/2003. 

(IV.16.) OGY határozat]. 

Tudom, hátránnyal, rosszabb pozícióból kezdtük, mint 

kontinensünk legtöbb országa. S nemcsak azért, mert egész-

ségi mutatóink az elmúlt ötven év társadalomfejlődésének 

is köszönhetően jóval kedvezőtlenebbek, mint az európai 

átlag, de főleg azért, mert az államszocializmus öröksége-

ként hurcoljuk gondolkodásunkban, hogy egészségünkért, 

az értelmetlen rizikókért sem vállalunk felelősséget, nem 

törődünk a veszélyekkel, de ha baj van, előállunk azzal a vég-

telen igénnyel, hogy azonnal és parttalanul a legmagasabb 

szolgáltatást akarjuk.

Az elmúlt öt évben sok minden történt annak érdekében, 

hogy változzon a közgondolkodás. Sokat tettünk, de nem 

eleget a hatékony betegségmegelőzés érdekében. Népszerű-

sítettük a dohányzásmentes életmódot, és szigorítottuk a 

nemdohányzókat védő jogszabályokat. Vállalkozói és civil 

összefogás is segítette, hogy az iskolai büfékben az egészsé-

get jobban elősegítő termékeket forgalmazzanak. Törvé-

nyek, közmunkaprogramok és önkormányzati együttmű-

ködés hatására előrehaladt a parlagfű-mentesítési prog-

ram. Lányainkat, asszonyainkat nyereményjátékkal, a köz-

szereplők példamutatásával is arra ösztönöztük, hogy 

mind többen menjenek el a térítésmentes emlő- és méh-

nyakrák-szűrésre, s így tagadhatatlanul javulásnak indult 

a megjelenések aránya.

Ugyanakkor az elmúlt években hullámhegyek és hullám-

völgyek váltották egymást a népegészségügyben. A prog-

ram elfogadása óta megbízást kapó hat egészségügyi mi-

niszter közül nem mindegyik volt elkötelezett a prevenció 

iránt és emellett sűrűn változtak a program végrehajtásá-

nak szervezeti keretei is. Gyenge maradt az egészség érde-

kében folytatott tárcaközi együttműködés, talán csak a 

környezet-egészségügy és az iskolai programok területén 

!gyelhető meg kivétel. Még mindig elégtelen a rendelkezés-

re álló szakmai-tudományos háttér hasznosítása, adósak 

vagyunk az egészség-hatásvizsgálatok rendszerszerű alkal-

mazásával. Sokszor bulvár ízű a népegészségügyi kommu-

nikáció. 

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága évente tájékozó-

dott a program teljesülésének helyzetéről és állásfoglalása-

iban igyekezett felhívni a kormányzat és a közvélemény 

!gyelmét a szükséges tennivalókra. 2008 őszén a Biztonság 

és partnerség elnevezésű egészségügyi kormányprogram 

esélyt ad arra, hogy újra lendületet, nagyobb !gyelmet kap-

jon a népegészségügy. Ezt az is elősegíti, hogy az Európai 

Unió forrásaiból korábban nem látott mértékű pénzeszkö-

zökkel hirdethetünk pályázatokat az egészségtudatos ma-

gatartásra ösztönzés érdekében, egyebek között térségi egész-

ségfejlesztés, közoktatási egészség programokra és a szűrő-

vizsgálatokra történő mozgósítás körében.

Öt évvel a népegészségügyi stratégiát elfogadó országgyű-

lési határozat után a parlamenti szakbizottság nyílt napot, 

szakmai konferenciát szervez az Országházban. Jelképes, 

hogy ennek időpontja egybeesik a „Ne gyújts rá!” világ-

nappal. A dohányzásellenes küzdelemben idén a döntés-

hozók legfontosabb feladata az, hogy szerezzék meg a szük-

séges politikai támogatást a nemdohányzók védelméről 

szóló törvény szigorításához. Annak érdekében, hogy zárt, 

nyilvános helyen, munkahelyeken, éttermekben – követve 

az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait és egyre több 

európai ország gyakorlatát – dohányfüst mentes légteret 

biztosítsunk. 

Abban bízom, hogy a tíz évre hirdetett népegészségügyi 

program második öt évében megteendő lépések, az eddigi-

nél szilárdabb összefogás a kormány, az önkormányzatok, 

a civil szféra és a vállalkozások között az egészség érde-

kében, hozzájárulhat a magyar lakosság egészségi állapo-

tának javulásához, s ezen belül az egyenlőtlenségek mér-

sékléséhez.

Dr. Kökény Mihály

az Országgyűlés

Egészségügyi Bizottságának elnöke

Ötéves a népegészségügyi program
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A rendezvény időpontja:
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   Dr. Mikola István, a Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának alelnöke,
   Dr. Schvarcz Tibor, a Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának alelnöke

10.05 – 10.35  A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel
   az ezredfordúló utáni időszakra
   Prof. Dr. Ádány Róza egyetemi tanár, az MTA doktora,
   DEOEC Népegészségügyi Kar dékán

10.35 – 10.55  Népegészségügy eredményei
   Dr. Falus Ferenc országos tisztifőorvos

10.55 – 11.10  A népegészségügy települési vonatkozásai
   Bábiné Szottfried Gabriella polgármester (Sződliget),
   Magyar Önkormányzatok Szövetsége

11.10 – 11.25  Felismert(?), félreismert, fel nem ismert erőforrások: munkahelyi egészségfejlesztés
   Kapás Zsolt elnök,
   Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

11.25 – 11.40  A háziorvosok egészségfejlesztésben vállalt szerepéről
   Dr. Balogh Sándor főigazgató,
   Országos Alapellátási Intézet

11.40 – 11.55  Gazdasági társaságok társadalmi szerepvállalása
   Dr. Záray László igazgató,
   Lilly Hungaria K<. 

11.55 – 12.10  Pályázati lehetőségek a népegészségügy terén 2009. évben
   Péter!a Éva főosztályvezető-helyettes,
   Egészségügyi Minisztérium, Népegészségügyi Kabinet

12.10 – 12.30  Szünet

12.30 – 12.45  Merre tart a népegészségügy?
   Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter

12.45 – 13.45  Hozzászólások (4 percben)

13.45 – 14.00  Zárszó
   A bizottság elnöke és alelnökei

„Ötéves a népegészségügyi program”  Nyílt Nap programja
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BEVEZETÉS

Rég ismert, a népegészségügyi szakemberek és a 
közvélemény által egyaránt általánosan elfogadott tény, 
hogy egy ország lakosságának egészségi állapotát a 
társadalmi-gazdasági tényezők – közvetlen és közve-
tett úton – jelentős mértékben befolyásolják. A szüle-
téskor várható átlagos élettartam és a vásárlóerő pari-
tásra korrigált, egy főre jutó nemzeti össztermék érté-
ke közötti függvénykapcsolat az egészség-gazdaságtan 
alapvető felismerése, s egy adott országot jellemző vár-
ható élettartam mutató de1cites eltérése a függvény-
kapcsolat alapján várható értéktől egyértelműen jelzi a 
népegészségügyi politika és/vagy tevékenység elégte-
lenségét. Hazánk azon országok közé tartozik, ahol a 
lakosság egészségi állapotát globális indikátorként jel-
lemző (a halálozási adatokból származtatott) születés-

kor várható átlagos élettartam mutató lényegesen 
elmarad még a szerény gazdasági teljesítmény alapján 
elvárható értéktől is (1. ábra). Bár az evidencia erejével 
hat, a szakirodalomban mégis csak az utóbbi években 
bizonyított felismerés, hogy az egészség és a gazdaság 
kapcsolata nem egyirányú. Nemcsak a gazdasági té-
nyezők súlya jelentős egy ország lakosságának egész-
ségi állapotát meghatározó tényezők sorában, de a la-
kosság egészségi állapota is jelentős befolyással van 
egy adott ország gazdasági teljesítményére: a humán 
erőforrás versenyképessége ugyanis alapvetően – a la-
kosság iskolázottsági szintje mellett – egészségi állapo-
tának függvénye. Bloom és mtsainak 104 országra ki-
terjedő elemzése [1] igazolta, hogy a várható élettar-
tam 1 évvel való meghosszabbítása a GDP 4%-os nö-
vekedését eredményezi. A WHO Health for All adat-
bázisa alapján elvégzett elemzésünk szerint az európai 
országokban a születéskor várható rokkantságmentes 
életévek (DALE) függvényében a vásárlóerő 1gyelem-
be vételével számolt bruttó nemzeti össztermék expo-
nenciálisan – évente mintegy 11%-kal – nő. A WHO 
égisze alatt működő Comission on Macroeconomics 
and Health [2] és a European Observatory on Health 
Systems and Policies [3] elemzéseikben a makrogaz-
daság és az egészség viszonyának megítélése terén 
(kiemelten a közep-európai és közép-ázsiai országok-
ban) paradigmaváltást sürgetnek: az egészség nem 
egyszerűen a gazdasági fejlődés következménye, ha-
nem a gazdasági fejlődés kulcstényezője, s ezért hang-
súlyozzák annak fontosságát, hogy a nemzeti fejleszté-
si stratégiákban a lakosság egészségi állapotának javí-
tása kellő hangsúlyt kell hogy kapjon. 

Hazánk, a 2004. május 1-jével az Európai Unió tag-
jává vált Magyarország jövője gazdasági versenyképes-
ségének, s így a lakosság egészségi állapotának függvé-
nye. Nemzeti sorskérdés tehát, hogy a lakosság egész-
ségi állapotának javítása alapvető stratégiai célkitűzés-
ként jelenjen meg úgy a tudomány-, mint az egészség-
politika szintjén, s az egymást követő kormányok az 
egészség-orientált döntés-előkészítést és döntéshozást 
alapvető kötelességüknek tekintsék és gyakorlatként 
érvényesítsék.

5a magyar lakosság egészségi állapota

Ádány Róza A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredfor-
duló utáni időszakra

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar – 4028 Debrecen, Kassai út 26/b. – Tel./Fax: (52) 417 267
E-mail: adany@dote.hu

x= vásárlóerő paritásra korrigált nemzeti össztermék
     (PPP) USD-ban;
y=születéskor várható átlagos élettartam

1. ábra
A születéskor várható átlagos élettartam viszonya az 
egy főre jutó vásárlóerő paritásra korrigált nemzeti 

össztermék alapján elvárt értékhez az OECD tag-
államaiban (Magyarország zöld körrel jelölve)
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A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzé-
sét és a népegészségügyi problémák azonosítását: 

– a WHO Health for All (HFA) 2008. júliusi frissí-
tésű adatbázisa,

– a Központi Statisztikai Hivatal halálozási adatbázisa,
– a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program 

(HMAP) megbetegedési adatai,
– a HMAP hálózatára építve elvégzett, a rejtett 

magasvérnyomás és cukorbetegség, valamint a 
metabolikus szindróma gyakoriságának becslésé-
re és a hipertonia-gondozás hatékonyságának jel-
lemzésére elvégzett epidemiológiai vizsgálatok 
eredményei,

– a 2000 és 2003 évi Országos Lakossági Egészség-
felmérés (OLEF) adatai,

– valamint a 2004/2005 évi, a telepi körülmények 
között élő (döntően roma) lakosság körében elvég-
zett egészségmagatartás felmérés eredményei

alapján végeztük el, az ezredfordulót követő időszak 
halálozási és megbetegedési viszonyaira, trendjeire 
koncentrálva. 

DEMOGRÁFIAI HELYZET

Magyarország demográ1ai helyzetét – a migráció 
lakosságszámra vonatkoztatva elhanyagolható mérté-
ke miatt – alapvetően a születések és a halálozások 
számának alakulása (ill. ezek számtani különbsége) 
határozza meg. A halálozások száma 1981 óta megha-
ladja a születések számát, azóta az ország helyzetét a 
természetes fogyás jellemzi (2. ábra). A természetes 
fogyás csúcspontját 1999-ben érte el, 2000 óta évi 
31.000–42.000 között ingadozik. Összességében meg-
állapítható, hogy 1981 óta több mint 760.000-rel let-
tünk kevesebben, s ebből a 2000–2007 közötti csökkenés 
közel 300.000. A népességfogyást hazánkban a lakos-
ság kor-struktúrájának változása kíséri, 1983 óta a 65 
éven felüli lakosság aránya egyre növekszik (az ezred-
forduló óta  15%-ról 16%-ra növekedett).

A HALÁLOZÁS (KITÜNTETETTEN
A KORAI HALÁLOZÁS) JELLEGZETESSÉGEI

Egy ország lakosságának egészségi állapota első 
megközelítésben a korai – azaz a 65. életév betöltése 
előtt bekövetkezett – halálozások mértékével és halá-
loki struktúrájával jellemezhető.  A korai halálozáson 

belül sajátos kategória az első életév során bekövetke-
ző halálozások összességét magába foglaló csecsemő-
halálozás, mely alapvetően nem a lakosság egészségi 
állapotát, hanem az egészségügyi ellátás színvonalát 
tükrözi. A csecsemőhalálozás alakulását hazánkban 
1970 óta csökkenő trend jellemzi, 1997-ben 10‰ alá 
csökkent, s 2006-ban már 5,7‰-et jelentett a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal. 2007-ben a csecsemőhalálozás 
mértéke 5,9‰-re emelkedett. Az elmúlt évtizedek 
kedvező trendje elégedettségre nem adhat okot, hisz 
elmaradásunk az e téren vezető európai országok 
mutatóitól igen jelentős (2006-ban Izlandon a csecse-
mőhalálozás mértéke 1,36‰, az EU15 átlaga 4,04‰ 
volt). A csecsemőhalálozástól eltekintve a 0–64 éves 
korosztály halálozása döntő módon az egészségi álla-
potot befolyásoló kockázati tényezők, ill. azok érvé-
nyesülésének mértéke által meghatározott, ezért – 
valamint súlyozottan érvényesülő társadalmi terhe 
miatt – a népegészségügyi szakirodalom jellemző mó-
don e korosztály halálozását elemzi kiemelten. Az elem-
zést, ill. a hazai halálozási adatok nemzetközi összeha-
sonlításban való értékelését gátolja, hogy hazánk utol-
jára 2005-re vonatkozóan (azaz 2006-ra és 2007-re 
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2. ábra
A népességfogyás évenkénti alakulása hazánkban 

1981–2007 között
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még nem) szolgáltatott halálozási adatokat a WHO-nak.
Hazánkban a 0–64 éves lakosság halálozása az 1970-

es évek elején az EU15 tagországok halálozási átlagát 
alig haladta meg mind a fér1ak, mind a nők esetében; 
csak az évtized közepén kezdődött el a fér1ak halálo-
zásában az a példátlan meredekségű növekedés, mely 
1993-ban tetőzött. Ez a növekedés parallel zajlott az 
EU15 tagországok korai halálozási mutatóinak töretlen 
javulásával, s így elszakadásunk az EU15 átlagtól egyre 
mélyült. 1993 óta a korai halálozás alakulását egyértel-
mű csökkenő trend jellemzi, a fér1ak és nők esetében 
egyaránt a korai halálozás mértéke több, mint 25%-al 
csökkent. Az évenkénti halálozási mutatók alapján szá-
mított születéskor várható átlagos élettartam a fér1ak 
esetében 1988-1993 között – Európában egyedülálló 
módon – csökkent, s bár a nők esetében 1980 óta eny-
he, de gyakorlatilag konzekvens emelkedést mutat, 
messze elmarad mindkét nem esetében nemcsak a 
vezető országok, de a hasonló történelmi sorsú cseh és 
lengyel volt „testvérállamok” hasonló mutatóitól is. 
A földrajzilag hasonló helyzetű, – a múlt század máso-
dik felétől eltekintve – hasonló történelmi sorsú Auszt-
ria fér1 és női lakosságától elmaradásunk a születéskor 
várható átlagos élettartam tekintetében 1980 után 
egyre nőtt, s 1999-ben az elmaradás – az addigi legma-
gasabb értéket mutatva – fér1ak esetében 8,5 évnek, 
nők esetében pedig 5,6 évnek bizonyult. 2000 óta úgy 
a nők, mint a fér1ak születéskor várható átlagos élet-
tartama tovább növekedett, 2007-re vonatkozóan a 
nők esetében ez a mutató 77,34 év, míg fér1ak esetében 
69,19 év. A növekedés üteme azonban igen mérsékelt, 
2000-től 2007-ig fér1ak esetében mindössze 2,08, nők 
esetében pedig 1,75 év, s elmaradásunk Ausztriához 

viszonyítva a női lakosság esetében változatlan, és a 
fér1ak esetében is alig mérséklődött (2006-ban 8,3 év). 
A halálozási arányszámok csökkenő trendje ellenére a 
korai halálozás relatív kockázata az EU15 átlagához 
viszonyítva a keringési rendszer betegségei, a rosszin-
dulatú daganatok és a légzőrendszeri betegségek okoz-
ta halálozás vonatkozásában 2000 és 2005 között úgy 
fér1ak, mint nők esetében tovább emelkedett, illetve 
nem mutatott érdemi változást, de egyértelmű a koc-
kázatcsökkenés az emésztőrendszeri betegségek és a 
külső okok okozta halálozás esetében. Általában meg-
állapítható, hogy a korai halálozás relatív rizikója a 
magyar lakosság korai halálozásának csökkenése elle-
nére sem mérséklődött, mivel a csökkenés mértéke nem 
tart lépést az EU15 országokban észlelhető csökkenés-
sel, illetve nem haladja meg az EU15 átlagot (1. táblázat).

A KORAI HALÁLOZÁS HALÁLOKI STRUKTÚRÁJA

A korai halálozás mértékének csökkentésére irá-
nyuló intervenciók tervezése szempontjából döntő 
fontosságú a haláloki struktúra ismerete. Ennek vizs-
gálata a 25–64 éves korosztályban látszik indokoltnak, 
tekintettel arra a tényre, hogy a betegségek okozta ko-
rai halálozások több mint 90%-a ebben az életkortar-
tományban következik be. 

A magyar felnőtt lakosság korai halálozásának 
struktúráját a nők esetében a rosszindulatú daganatos 
betegségek erős dominanciája (42,2%) jellemzi, míg 
fér1ak esetében a keringési rendszer betegségei (31,9%) 
és a rosszindulatú daganatok (31,0%) közel azonos mér-
tékben szerepelnek halálokként. E két fő haláloki kate-
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Haláloki csoportok

Fér!ak Nők

relatív halálozási kockázata EU15 átlag = 1,0

Keringési rendszer betegségei 2,04 2,81 3,09 3,50 2,36 3,00 3,10 3,30

Rosszindulatú daganatok 1,23 1,72 2,09 2,12 1,27 1,36 1,58 1,56

Emésztőrendszeri betegségek 1,62 3,63 5,47 4,48 1,74 3,54 4,13 3,58

Légzőrendszeri betegségek 1,90 2,03 1,89 2,64 1,60 1,82 1,39 2,10

Külső okok 2,22 2,70 2,45 2,43 1,96 2,19 1,87 1,82

Halálozás összesen 1,66 2,26 2,49 2,58 1,66 1,92 1,97 1,97

1980 1990 2000 2005 1980 1990 2000 2005

1. táblázat
A 25-64 éves magyar fér!ak és nők relatív halálozási kockázatának alakulása

a főbb betegségcsoportok szerint Magyarországon az EU15 átlagértékeihez viszonyítva (1980, 1990, 2000, 2005)

Forrás: WHO/Európa, HFA adatbázis, 2008. július n  A vizsgált haláloki csoportban a legnagyobb érték
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gória mellett igen jelentős az emésztőrendszeri beteg-
ségek (fér1ak esetében 13,8%, nők esetében 11,9%) és 
a külső okok (fér1ak esetében 12,6%, nők esetében 
7,0%) súlya (3. ábra).

A 90-es évek eleje óta a fő haláloki kategóriákban 
jellemzően, mindkét nem esetében, csökkenő trend 
észlelhető, kivételt képez a daganatos betegségek okoz-
ta halálozás alakulása, mely 2004-ig érdemi csökke-
nést nem mutatott, az elmúlt három esztendőben ész-
lelt csökkenés (fér1ak esetében), illetve átmeneti csök-
kenés majd emelkedés (nők esetében) bizonyossággal 
ma még nem minősíthető (4. ábra). A fér1ak dagana-
tos betegségek okozta haláleseteinek mintegy fele há-
rom daganattípus (a légcső, a hörgő, a tüdő rosszindu-
latú daganata; a vastagbél és végbél daganatok; vala-
mint az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daga-
natai) miatt következik be (5.ábra). Közöttük kiemel-
kedően magas a tüdőrák okozta halálozás, mely 2002-
től a nők 25–64 éves korcsoportjában is – átvéve az 
emlődaganatok okozta halálozás helyét – vezető daga-
natos halálokká vált (a teljes női lakosság körében az 
emlőrák okozta halálozás arányszámát már 1986-tól 
meghaladja a tüdőrák okozta halálozás arányszáma). 
Az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganatai 
okozta halálozás az 1980-as évek elején megindult 
meredek emelkedése az ezredfordulót követően is foly-
tatódott, a 2004-ben megindult csökkenés – amennyi-
ben a trend tartósnak bizonyul – oka(i) nehezen 
azonosítható(k). A méhnyakrák okozta halálozás az 
1980-as évek első felében, illetve az emlőrák okozta 
halálozás az 1990-es évek második felében megindult 
csökkenése az ezredfordulót követően is folytatódik. 

Az emlőrák okozta korai halálozás csökkenése az 
ezredforduló óta egyre kifejezettebb, jelenleg az EU15 
átlagot már alig (5–6%-kal) haladja meg. A méhnyak-
rák okozta halálozás csökkenése az EU15 átlagához 
viszonyított relatív halálozási kockázaton érdemben 
nem javított, a méhnyakrák halálozás relatív rizikója 
jelenleg is mintegy háromszoros (5. ábra). E két daga-
natos betegség okozta halálozás trendjének változása 
jelzi a szűrővizsgálatok fontosságát és eredményessé-
gét (de az eredményesség javításának szükségességét 
is) a daganatos betegségek okozta halálozás csökken-
tése területén.

A HALÁLOZÁS TÉRSÉGI EGYENLŐTLENSÉGEI

A magyar fér1ak és nők korai halálozását jellemző 
mutatók mögött jelentős térségi egyenlőtlenségek 
húzódnak meg. A standardizált halálozási hányados 

népegészségügy / 86. évfolyam 2. szám

8

Fér'ak Nők

10,7% 12,5%

12,6% 7,0%
31,9% 26,4%

11,9%
13,8% 

31,0% 42,2% 

3. ábra
A 25–64 éves magyar fér!ak és nők halálozásának 

megoszlása haláloki főcsoportok szerint (2005–2007)

Keringési rendszer betegségei

Rosszindulatú daganatok

Emésztőrendszer betegségei

Külső okok

Egyéb betegségek

Fér'ak Nők

Keringési rendszer
betegségei

Rosszindulatú daganatok

Emésztőrendszer 
betegségei

Külső okok

x= évek
y=standardizált* halálozási arányszám/100 000 fő
* 25–64 éves európai standard populáció

Forrás: WHO/Európa, HFA adatbázis, 2008. július

4. ábra
A 25–64 éves magyar fér!ak és nők halálozásának 

időbeli alakulása haláloki főcsoportok szerint
(1980–2007)
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(SHH) mutató – mely adott terület lakossága halálozá-
sának és az országos átlagnak a viszonyszáma – a fér1-
ak esetében igen tág határok (71,53–128,54%) között 
mozog. Nők esetében a tartomány alig szűkebb (73,48–
125,81%). A halálozási egyenlőtlenségek egyik jellem-
ző vonása, hogy (két megye, illetve megyeszékhely – 
Tatabánya és Salgótarján – kivételével) a megyeszék-
helyek lakosságának halálozását jellemző SHH lénye-
gesen kedvezőbb a megyék vidéki területeire jellemző 
SHH értékeknél. A halálozási mutatók alakulása álta-
lában a nyugat-dunántúli régió megyéiben a legkedve-
zőbb, míg a legkedvezőtlenebb mutatókkal az észak-
alföldi és az észak-magyarországi régió jellemezhető. 
A dunántúli megyék közül Komárom-Esztergom, 
Fejér és Somogy megyék halálozása kedvezőtlen irány-
ba tér el a dunántúli megyék átlagától (6. ábra).

A haláloki bontásban elvégzett SHH elemzésekre is 
jórészt a fenti megállapítások érvényesek, kivéve az 
öngyilkosság miatt bekövetkezett halálozások eltéré-
seit. A 25–64 éves fér1ak esetében az SHH értékek 

rendkívül széles tartományban mozognak, ami azt 
jelenti, hogy a legkedvezőtlenebb mutatóval jellemez-
hető megyékben (Bács-Kiskun és Csongrád) az öngyil-
kosság miatt bekövetkezett halálozás közel háromszo-
rosa a legkedvezőbb helyzetben lévő megyékben (Győr-
Moson-Sopron és Vas megye), ill. a Budapesten ész-
leltnek. A dél- és észak-alföldi régiókban a fér1ak ön-
gyilkosság okozta halálozásának SHH értékei homo-
genitást mutatnak, a két régió valamennyi megyéjében 
(s csak ezekben) az országos átlagot erősen szigni1-
kánsan meghaladják, legalább 30%-kal. Hasonló homo-
genitást mutatnak a fér1ak és a nők esetében is a Nyu-
gat-Dunántúl régió megyéinek mutatói, kedvező irány-
ban eltérve – esetenként akár 50%-os mértékben is – az 
országos átlagtól. A jelenséget nem túlzás az ország 
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6. ábra
A 25–64 éves fér!ak és nők halálozásának területi 
különbségei Magyarországon a megyék megye-
székhelyei és vidéki területei szerinti bontásban 

(2005–2007)

Országos átlag 100 000 főre: 992,00
       EU15  átlag 100 000 főre: 380,48

Fér'ak

Nők

Országos átlag 100 000 főre: 381,60
       EU15  átlag 100 000 főre: 217,03

     SHH (%)
           ≤ 90,0
  90,1–100,0
100,1–110,0
110,1–120,0
120,1–128,54

x= évek
y=standardizált* halálozási arányszám/100 000 fő
* 25–64 éves európai standard populáció

Forrás: WHO/Európa, HFA adatbázis, 2008. július
              Demográ'ai Évkönyv 2006. Budapest, 2007
              KSH 2007. évi halálozási adatai

Fér'ak Nők

Légcső, hörgő, tüdő

Ajak, szájüreg, garat

Női emlő

Gyomor

Vastagbél, végbél

Nyelőcső

Gége

Prosztata
Méhnyak, méhtest

5. ábra
A daganatos betegségek okozta halálozás időbeli 
alakulása a leggyakoribb daganatos betegségek 

szerinti bontásban (1980–2007)
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geoszociális és gazdasági polarizációjának sajátos in-
dikátoraként interpretálni. 

A korai halálozás megyék – és azon belül megye-
székhely és vidék – szerinti alakulása kapcsán fel kell 
hívni a 1gyelmet arra a tényre, hogy az országos átlag-
nál jelentősen alacsonyabb halálozás is csak országon 
belüli viszonyításban minősíthető kedvezőnek, hisz 
még a legkedvezőbb adatokkal jellemezhető megye-
székhelyek halálozási mutatói is messze meghaladják 
az EU15, sőt gyakran túllépik az EU12 átlagot is. A ha-
lálozás megyék szerinti elemzése a hazai halálozási 
különbségek leírását kétségtelenül 1nomítja; azaz ez 
az elemzési szint szükséges, de nem elégséges. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye fér1 és női lakossága korai 
halálozásának településméret szerinti bontásban elvég-
zett elemzése (7. ábra) jól példázza, hogy egy megyén 
belül is számottevő lehet a heterogenitás mértéke, s 
ennek feltárása egészségfejlesztési stratégiák/progra-
mok kidolgozása kapcsán elengedhetetlen. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye lakosságának halálozása az or-
szágos átlagnál szigni1kánsan kedvezőtlenebb, de a 
megyén belül a megyeszékhely mutatói az országosnál 
szigni1kánsan kedvezőbbek. A megye előnytelen hely-
zetét a halálozási statisztikákban kisebb, döntően a 
3000-nél kevesebb lakosságszámú településeinek tra-

gikus halálozási viszonyai magyarázzák. A halálozás 
eloszlásának térinformatikai megjelenítése, mely halá-
loki, nem és korcsoport szerinti bontásban az Észak-
Kelet-Magyarországi Egészség Obszervatórium (ÉKMEO) 
honlapján (www.ekmeo.hu) érhető el, az ikerrégió góc-
pontjainak egyértelmű azonosítását teszi lehetővé, s 
demonstrálja a regionális monitoring-rendszerek fon-
tosságát és értékét a halálozáselemzések területén is.

A MEGBETEGEDÉSEK ALAKULÁSA
A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉG-
MAGATARTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A magyar lakosság megbetegedési viszonyainak, 
illetve egészségi állapotának jellemzése szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű monitoring rendszerek 

 1. a fertőző betegségek surveillance rendszere, 
melyet az Országos Epidemiológiai Központ 
működtet, s heti rendszerességgel szolgáltat ada-
tokat hazánk járványügyi helyzetéről. Magyar-
ország járványügyi helyzete jól példázza a tradi-
cionálisan magas színvonalú, jól szervezett, a 
feladatok ellátására kiválóan képzett szakembe-
rek által végzett betegség-megelőzési tevékeny-
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7. ábra
A 25–64 éves lakosság halálozásának területi különbségei a települések lélekszáma és nem szerint Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 2007-ben (zárójelben a halálesetek száma)

Fér'ak

Nők

SSH

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (1551)
(597)

Nyíregyháza (240)
(111)

10 000 és több lakos (207)
(84)
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(156)

1 000- 2 999 lakos (463)
(186)

<1 000 lakos ( 176)
(60)
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ség sikerét. A magas színvonalú járványügyi 
tevékenységnek köszönhető, hogy a fertőző 
betegségek okozta halálozás hazánkban az 
ezredforduló óta az EU15 átlagnál is kedvezőbb. 
E változás kialakulásában azonban nemcsak a 
javuló hazai halálozási helyzetnek van jelentősé-
ge, de az EU15 országok e téren erőteljesen 
romló halálozási mutatói is közrejátszanak 
(hazánkban a HIV/AIDS megbetegedés és halá-
lozás eddig viszonylag kedvezően alakult az 
EU15 országokhoz viszonyítva). 

  2. a nem-fertőző betegségek prevalenciájáról és 
incidenciájáról a háziorvosi őrposztrendszeren 
alapuló, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi 
Kara és az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat együttműködése révén 1998-ban 
elindított Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés 
Program (HMAP) adatai adnak tájékoztatást 
[4]. A HMAP ma már tizenegy megye (Baranya, 
Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-
Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala) 192 háziorvosi 
praxisának részvételével gyűjt és szolgáltat pre-
valencia és incidencia adatokat a legnagyobb 
népegészségügyi jelentőségű megbetegedések-
ről, így a magas vérnyomásról, az ischaemiás 

szívbetegségekről, a heveny szívizominfarktus-
ról, a szélütésről, a cukorbetegségről, a krónikus 
májbetegség és májzsugorról, és bizonyos 
daganatos betegségekről. A programban részt-
vevő megyék háziorvosi praxisaihoz tartozó 
lakosok – a magyar felnőtt lakosság mintegy 
4%-a – kor és nem szerint jól reprezentálják az 
ország teljes lakosságát. A HMAP hálózatára 
épített felmérések adatai tájékoztatást nyújtanak 
a legnagyobb prevalenciájú népbetegségek (a 
magasvérnyomás és a cukorbetegség) esetében a 
rejtett morbiditás mértékéről is, s lehetőséget 
nyújtanak a gondozási tevékenység hatékonysá-
gának jellemzésére is.

A magasvérnyomás és a cukorbetegség prevalenciája

A magyar társadalmat és családokat sújtó betegség-
teher szempontjából kiemelt jelentőségű a magasvér-
nyomás és a cukorbetegség; a magasvérnyomás preva-
lenciája a HMAP adatszolgáltatásban részt vevő me-
gyékben már az 55–64 éves korcsoportban fér1ak ese-
tében 35–50%, nők esetében pedig 42–62% között 
variálódik, s az idősebb korcsoportokban fér1ak ese-
tében 50–80%, nők esetében pedig 60–90% között 
van. A hipertónia prevalencia kiemelkedően magas 
Baranya, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék-
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8. ábra
A magasvérnyomás prevalenciája a HMAP-ban résztvevő megyékben nem és korcsoport szerinti bontásban

2007. január 1-jén
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ben (8. ábra). A cukorbetegség prevalenciája szintén 
széles tartományban variálódik, az 55–64 éves korcso-
portban a fér1ak és a nők esetében egyaránt 10–16% 
között van, a 65 éven felüli lakosság körében jellemző-
en meghaladja a 15%-ot. A cukorbetegség prevalenci-
ája feltűnően magas a Baranya-megyei fér1ak minden 
korcsoportjában (9. ábra). Ezek a magas prevalencia 
mutatók is alulbecsültek e két népbetegség tényleges 

prevalenciájához viszonyítva, miként ezt a Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Zala megyében 2004-ben elvégzett 
rejtett morbiditás felmérés adatai jelzik. Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye 55–64 éves fér1 lakossága körében a 
közel teljes körű szűrővizsgálat előtt ismert prevalen-
cia érték 15,2%-kal bizonyult a ténylegesnél alacso-
nyabbnak, azaz minden negyedik hipertóniás beteg 
csak a rejtett morbiditás felmérés során került azono-
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11. ábra
A rejtett cukorbetegség gyakorisága az 55–64 éves 
korcsoportban a HMAP-ra építve Zala és Szabolcs-
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sításra (10. ábra). Arányában ennél is kedvezőtlenebb 
az ismert és újonnan felfedezett diabetes esetek aránya 
a fér1ak ezen korcsoportjában Zala megyében: a szű-
rővizsgálat előtt becsült 12% körüli prevalencia a szű-
rővizsgálat eredményeként 18%-ra módosult, azaz 
minden harmadik cukorbeteg a célzott szűrővizsgálat 
kapcsán vált ismertté (11. ábra). A fel nem ismert, illet-
ve nem azonosított magasvérnyomás és cukorbetegség 
következményei, illetve szövődményei jól ismertek: 
túl azon, hogy a beteg egészségi állapota és következ-
ményesen életminősége súlyosan romlik, a társadalom 
és az egészségügyi ellátás terhei/kiadásai jelentősen 
növekednek. A rejtett morbiditás vizsgálat eredményei 
egyértelműen jelzik a rendszeres szűrővizsgálatok fon-
tosságát e két népbetegség kapcsán is. 

A metabolikus szindróma és összetevőinek
prevalenciája

Egy adott közösség rizikó-státuszát a magasvérnyo-
más és cukorbetegség prevalenciájánál is jobban jel-
lemzi a metabolikus szindróma prevalenciája. 

Az elmúlt évtizedekben hazánk lakossága esetében 
bekövetkezett életmódváltás a népesség körében a 1zi-
kai aktivitás csökkenését, a magas energiatartalmú 
táplálékok bőséges, s a legális drogok (alkohol, niko-
tin, ko�ein) egyre szélesebb körű fogyasztását ered-
ményezte. Az életmódváltás következtében az elhízás 
gyakoriságának növekedése járványszerű méretet öl-
tött hazánkban is az elmúlt évtizedekben. A 2000-es 
Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) ered-
ményei alapján véleményezhető, hogy a magyar ház-

tartások kb. egynegyedében főzéshez állati zsiradékot 
használnak, s nem kerül naponta friss zöldség/gyü-
mölcs az asztalra. Az egészségtelen táplálkozás követ-
kezményeit tovább súlyosbítja a fér1ak és nők körében 
egyaránt jelentős prevalenciát mutató 1zikai inaktivi-
tás (bár e téren az OLEF 2003 adatai az ezredforduló 
adataihoz viszonyítva egyértelmű javulást mutatnak, 
félő, hogy ez az eltérő eszköz használatára vezethető 
vissza). Az OLEF 2000 adatai szerint a 18–34 éves nők 
22%-a volt túlsúlyos vagy elhízott, s ez az arány a 35–
64 éves korosztályba tartozó nők esetében 57%-nak 
bizonyult; ugyanezek az arányok fér1aknál 42%, illet-
ve 66%. A 2003-as OLEF adatai a túlsúlyosság/elhízás 
prevalencia mutatóit illetően gyakorlatilag azonosak 
az OLEF 2000 eredményeivel (2. táblázat).

Az elhízás, különösen annak visceralis formája 
esetében a kórosan átalakult zsírszövetnek kulcsszere-
pe van az inzulinrezisztencia kialakításában, ami – 
közvetve – a lipidanyagcsere zavarához vezet. Követ-
kezményesen nő a trigliceridkoncentráció és szabad-
zsírsav-szint. A hyperinsulinaemia okozta Na+- és 
vízretenció, valamint a fokozott értónus és a szimpati-
kus aktivitás növekedése vasoconstrictiot idéz elő, 
mely hipertóniához vezet. A látszólag szerteágazó kli-
nikai tünetek közötti oki kapcsolatot Reaven ismertet-
te 1988-ban, és megalkotta a metabolikus szindróma 
koncepcióját. A metabolikus szindróma és komponen-
sei diagnosztizálásához az International Diabetes Fe-
deration (IDF) és a National Cholesterol Education 
Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP-III) 
nemzetközi konszenzuson alapuló kritériumrendsze-
rei egyaránt használtak. Az IDF kritériumrendszeré-
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Vizsgált életmód tényezők
Fér!ak Nők

18-34 35-64 18-34 35-64

Rendszeres dohányzók              > 20 szál/nap 24% (25%) 27% (30%) 14% (11%) 11% (12%)

                                                            < 20 szál/nap 19% (19%) 12% (11%) 19% (18%) 18% (16%)

Alkoholfogyasztás                       nagyivók 12% (18%) 22% (22%) 2% (6%) 3% (6%)

                                                            mértékletes ivók 24% (38%) 36% (52%) 5% (20%) 10% (25%)

Testmozgás             ritkábban mint hetente/soha 9% (21%) 16% (33%) 10% (33%) 12% (37%)

Táplálkozás                           főzés állati zsiradékkal – (20%) – (26%) – (16%) – (27%)

                                                            túlsúlyos/elhízott 42% (42%) 66% (65%) 22% (22%) 57% (57%)

Friss zöldség/gyümölcs   nem fogyaszt naponta – (40%) – (30%) – (29%) – (20%) 

2. táblázat 
A magyar felnőtt lakosság egészségmagatartásának speci!kumai az OLEF 2000

(zárójelben lévő adatok) és az OLEF 2003 adatai alapján
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ben a metabolikus szindróma gyakorlatilag a centrális 
típusú elhízás társulása az alábbi tünetek közül leg-
alább kettővel: emelkedett trigiceridszint, csökkent 
HDL-koleszterin szint, emelkedett vérnyomás, emel-
kedett éhomi vércukorszint; míg az ATP III de1níció a 
centrális típusú elhízást a többivel azonos súlyú koc-
kázati tényezőként kezeli, s fentiek közül három vagy 
több kockázati tényező jelenléte esetén érvényes a 
metabolikus szindróma diagnózisa. Az USA-ban és az 

európai országokban a metabolikus szindróma preva-
lenciája igen magas, a 20 évesnél idősebb felnőtt lakos-
ság körében 20–44% között variálódik. Magyarorszá-
gon a 2007 előtt végzett, jellemzően szűk körre kiterje-
dő szűrővizsgálatok eredményei a kórkép tényleges 
népegészségügyi jelentőségének megítélését nem tet-
ték lehetővé.

A HMAP-ra építve 2007-ben elvégzett metabolikus 
szindróma prevalencia felmérés alapján megállapítha-
tó, hogy a metabolikus szindróma prevalenciája fér1-
ak és nők esetében egyaránt az 55-64 éves korcsoport-
ban az ATP III kritériumrendszer szerint meghaladja 
a 40%-ot, míg a kevésbé toleráns IDF kritériumrend-
szer alapján a prevalencia 52% nők esetében, míg fér-
1ak körében eléri a 60%-ot. Az egyes komponensek 
közül kiemelkedően magas a centrális elhízás és a ma-
gasvérnyomás prevalenciája, a centrális elhízás gyakori-
sága a leg1atalabb felnőtt korosztály (20–34 éves) ese-
tében is mindkét nemben meghaladja a 40%-ot. A zsír-
anyagcsere zavara szintén magas prevalenciával jelle-
mezhető. A metabolikus szindróma és egyes kompo-
nenseinek prevalenciája célzott egészségfejlesztési 
programokat sürget (3. táblázat). 

A hipertónia gondozás eredményessége  

Az egészségfejlesztési programok mellett egyértel-
műen javítandó a gondozás minősége is, hisz a 2007-
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12. ábra
A <140/90Hgmm terápiás célérték elérésének gya-
korisága nem diabéteszes hipertóniás betegek ese-

tében Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben 2007-ben elvégzett vizsgálat szerint

n=1279 n=2792

Fér!ak Nők

20–34 35–54 55–64 20–34 35–54 55-64

Metabolikus szindróma (IDF) 18% 39% 60% 9% 33% 52%

Metabolikus szindróma (ATP III) 12% 30% 42% 6% 26% 43%

Centrális elhízás
    fér!aknál: ≥94 cm
    nőknél:≥80 cm

42% 66% 83% 49% 82% 95%

Emelkedett vérnyomás
    ≥130/85 Hgmm
    vagy speciális kezelésben részesül 

33% 63% 88% 16% 54% 87%

Emelkedett éhomi vércukorérték
    ≥5.6 mmol/L
    vagy 2-es típusú cukorbetegség

5% 24% 37% 1% 11% 24%

Emelkedett triglicerid szint
    ≥1.7 mmol/L 
    vagy speciális kezelésben részesül

26% 46% 52% 13% 28% 39%

Csökkent HDL-Koleszterin szint
    < 1.03 mmol/L fér!aknál;  <1.29 mmol/L  nőknél
    vagy speciális kezelésben részesül

25% 32% 28% 21% 31% 37%

3. táblázat
A metabolikus szindróma és összetevőinek 
prevalenciája a 20–64 éves magyar fér!ak

és nők körében korcsoportok szerint
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ben, a hipertónia ellátás hatékonyságának jellemzésére 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyében elvégzett 
szűrővizsgálat tanúsága szerint a gondozott magasvér-
nyomás betegek kevesebb mint 40%-a esetében ered-
ményes a vérnyomás célérték (<140/90 Hgmm) alá 
szorítására irányuló kezelés (12. ábra). A cukorbeteg-
ségben is szenvedő gondozott hipertóniás betegek 
mindössze 3%-ának a vérnyomása nem magasabb az 
esetükben szigorúbb célértéknél (<130/80 Hgmm).

Életmód tényezők a megbetegedések hátterében

A lakosság egészségi állapotát tovább rontó életmód 
tényezők köréből kiemelendő a rendszeres dohányzás 
magas prevalenciája fér1ak és nők esetében egyaránt. 
Az OLEF 2003 adatai szerint a 18–34 éves korcsoport-
ban a fér1aknak 43%-a, míg a nőknek 33%-a minősít-
hető rendszeresen dohányzónak, s a 35–64 éves kor-
csoportban az arány alig alacsonyabb (fér1ak esetében 
39%, nők esetében 29%). Az OLEF 2000 és 2003 ada-
tainak összevetése alapján megállapítható, hogy a két 
felmérés között eltelt időszakban a 18–34 éves nők 
körében a dohányzás prevalenciája 29%-ról 33%-ra 
emelkedett (2. táblázat). 

Az OLEF 2000 adatai szerint hazánkban úgy fér1-
ak, mint nők körében igen magas az alkoholt rendsze-
resen fogyasztók, s ezen belül a nagyivók aránya. Utób-
bi a legmagasabb prevalenciával jellemezhető 35–64 
éves fér1ak korcsoportjában 22%-nak adódott, nem 
csak az OLEF 2000, de az OLEF 2003 során is. Más 
kategóriákban (18–34 éves fér1ak, valamint 18–34 éves 
és 35–64 éves nők) 2000 és 2003 között a prevalencia 
adatok lényegesen csökkentek. Az OLEF felmérések 
adatai alapján és a hivatalos alkoholfogyasztási adatok 
alapján (mely nem tér el lényegesen az EU átlagától), 
megalapozott az a feltételezés, hogy a krónikus májbe-
tegség és májzsugor okozta hazai halálozás rendkívül 
magas (az EU15 átlagánál 4–5-ször magasabb) arány-
számai nem magyarázhatók az elfogyasztott alkohol 
mennyiségével. Gázkromatográ�al kapcsolt tömeg-
spektrometriás (GC/MS) analízissel kimutattuk, hogy 
az illegális forrásból származó tömény szeszes italok-
ban számos, az etanolhoz viszonyítva többszörösen he-
patotoxikus alifás alkohol származék található (13. áb-
ra), mely a termékeket fogyasztó lakossági csoportokat 
májbetegségekkel szemben fokozottan veszélyezteti [5].

A magyar lakosság mentális egészségi állapota

Tradicionálisan sajátos problémát jelent a magyar 
lakosság esetében a mentális egészségi állapot muta-
tók előnytelen alakulása. Az OLEF 2003 adatai szerint 
a 65 éven aluli nők és fér1ak esetében a mentális funk-
cionalitás csökkenés és a depresszió/szorongás preva-
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13. ábra
Legális és illegális forrásból származó szeszes italok 

reprezentatív GC/MS kromatogramja
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1=belső standard, 2=metanol, 3=etanol, 4=2-butanol, 5=1-propanol, 
6=izobutanol, 7=1-butanol, 8=izoamil-alkohol

Illegális forrás

Legális forrás

Fér'ak

Korcsoportok 18-34 35-64 65+

Mentális funkcionalitás
csökkenés

4,9% 7,8% 10,4%

Depresszió/szorongás
prevalencia

5,6% 10,7% 9,6%

Nők

Korcsoportok 18-34 35-64 65+

Mentális funkcionalitás
csökkenés

9,0% 11,3% 16,4%

Depresszió/szorongás
prevalencia

9,1% 19,9% 21,8%

4. táblázat
A mentális funkcionalitás csökkenés és a depresszió/

szorongás prevalenciája a magyar fér!ak és nők körében 
korcsoportos bontásban az OLEF 2003 adatai alapján
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lenciája egyaránt magas, s ez a 65 éven felüliek köré-
ben további emelkedést mutat (kivéve a 65 éven felüli 
fér1ak esetében a depresszió/szorongás prevalenciá-
ját). Bár az öngyilkosság okozta halálozás alakulását 
hazánkban már a 80-as évek vége óta csökkenő trend 
jellemzi, az öngyilkosság okozta halálozás relatív rizi-
kója napjainkban is több mint kétszerese az EU15 or-
szágokat jellemző átlagos kockázatnak (4. táblázat).

Kopp Mária és munkatársai Hungarostudy 2002 és 
2006 felméréseinek eredményei a magyar lakosság 
mentális egészségi állapotának erős társadalmi meg-
határozottságára utalnak, valamint a mentális egészsé-
gi állapot és a korai halálozás összefüggéseire hívják 
fel a 1gyelmet [6].

A ROMA LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

A magyar lakosság kiemelten sérülékeny csoportját 
képezi a roma lakosság. Bár megbetegedési és halálo-
zási viszonyaik jellemzésére epidemiológiai adatokkal 
nem rendelkezünk, minden valószínűség szerint helyt- 

állóak azok a feltételezések, hogy esetükben a magyar 
általános lakosság halálozási adatainál lényegesen ked-
vezőtlenebb halálozási mutatókkal és következménye-
sen születéskor várható átlagos élettartammal számol-
hatunk. A telepszerű körülmények között élő lakosság 
körében 2004-ben elvégzett egészségmagatartás fel-

mérés [7/a, 7/b] 967 fős (18–X éves) mintapopuláció-
jának korösszetétel-elemzésével megállapítható, hogy 
körükben a 65 éven felüli felnőttek aránya mindössze 
3%, szemben az általános lakosságra jellemző 20%-os 
aránnyal (14. ábra). Bár a felmérés mintapopulációja 
nem tekinthető reprezentatívnak a roma lakosságra, a 
feltételezhető torzítás mértéke megengedi annak a 
következtetésnek a levonását, hogy a e kedvezőtlen de-
mográ1ai mutató hátterében a roma lakosság rendkí-
vül magas korai halálozása áll, mely egészségmagatar-
tási mutatókkal egyértelmű összefüggést mutat. Míg 
az általános populációban az egyének döntő többsége 
(kb. 80%-a) úgy véli, hogy „sokat”, ill. „nagyon sokat” 
tehet saját egészségéért, a telepszerű körülmények 
között élők esetében az arány lényegesen alacsonyabb, 
a 45–64 éves korosztályban a 40%-ot sem éri el. A ked-
vezőtlen egészségmagatartási tényezők közül kieme-
lendő a telepeken élő körében a dohányzás igen magas 
prevalenciája, a 30–44 éves fér1ak esetében a dohány-
zók aránya eléri a 75%-ot, s a nők hasonló korosztályá-
ban is a 66%-ot (15. ábra). Az ÉKMEO elemzései egy-
értelműen igazolták azt a feltételezést, hogy a korai 

halálozás eseteinek geográ1ai halmozódása és a dön-
tően roma lakosság lakta telepek eloszlása nagyfokú 
egybeesést mutat, s felhívja a 1gyelmet a roma lakos-
ság egészségfejlesztését (egészségi állapotának javítá-
sát) célzó programok szükségességére (16. ábra).
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A ROKKANTSÁG PREVALENCIÁJA

A magyar lakosság egészségi állapotát, illetve az 
ebből eredő versenyképességét jellemzi az a helyzet, 
hogy a HFA adatbázisa szerint a rokkantsági nyug-
díjban részesülők 100 000 főre vonatkoztatott arány-
száma Magyarországon rendkívül magas, a rokkant-
nyugdíjasok száma 2005-ben jóval meghaladta a 
700 000-et (17. ábra). A harmadlagos prevenció, az-
az a rehabilitáció jelentőségét és szükségességét a 
rokkantak igen magas aránya alátámasztja, még ak-
kor is, ha kétségtelenül igaz az OECD azon megálla-
pítása, hogy a rokkantak igen magas aránya Magyar-
országon súlyos szociális problémát takar, különö-
sen a 45–60 éves korcsoport esetében, ahol a nem 
foglalkoztatottak mintegy 40%-a rokkantnyugdíjas 
[8].

A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 
JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzé-
sére az ezredforduló epidemiológiai mutatói alapján 
elvégzett elemzés következtetései, ill. az ennek alapján 
meghatározott népegészségügyi prioritások [9] ma is 
érvényesek. Jelen helyzetben kiemelésre érdemes cél-
zott akciók, feladatok:

1. A lakosság egészségi állapotának, illetve az egész-
ségi állapotot jellemző és meghatározó tényezők és a 
népegészségügyi intervenciók hatására ezekben bekö-
vetkező változások folyamatos követésére hazánkban 
is regionális alapon szervezett monitoring rendszer 
felállítása és működtetése szükséges. 

A fejlett népegészségügyi rendszerrel rendelkező 
országokban egészségobszervatórium (EO) elnevezés 
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17. ábra
Rokkantsági nyugdíjban részesülők 100 000 főre vonatkoztatott arányszáma Magyarországon,

Európa régióiban és egyes országaiban, 2005-ben
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alatt jöttek létre és terjedtek el az 1970-es évektől kezd-
ve napjainkig azok az epidemiológiai szakmai köz-
pontok, amelyek elsődleges küldetésükként, folyama-
tosan látják el a hatókörükbe tartozó népesség egész-
ségmonitorozásának feladatát, értékes és megbízható 
egészségadatokat előállítva és szolgáltatva a széleskö-
rűen értelmezett regionális egészségpolitika és egész-
ségügyi vezetés számára regionális tudás-, informá-
ció- és konzultációs központként működve. Francia-
ország, az Egyesült Királyság és Írország a regionális 
egészségobszervatórium rendszert mára országos lefe-
dettség szintjére bővítette, míg az Európai Unió más 
tagállamaiban (pl. Belgium, Olaszország) kiépítés alatt 
van. Az egészségobszervatórium rendszerek létreho-
zása napjainkban világjelenség (folyamatban van nem-
csak az EU15 tagállamokban, de az Amerikai Egyesült 
Államokban, Kanadában, Új-Zélandon és Brazíliában 
is). Az EU15 országokban zajló folyamat kiterjesztése 
az EU12 országokra a kibővített EU versenyképességé-
nek fejlesztését is jelenti a világpiaci pozíciók szem-
pontjából.

Hazánk s egyben a Kelet-Közép-Európai régió első 
egészségobszervatóriuma a Debreceni Egyetem Nép-
egészségügyi Karának és két régió (Észak-Magyaror-
szág és az Észak-Alföld) ÁNTSz intézetének közremű-
ködésével jött létre 2005-ben. Az ÉKMEO létrehozá-
sának tapasztalatai és eredményei az egészségobszer-
vatóriumok regionális alapon szervezett országos há-
lózatának kiépítése kapcsán hasznosíthatók. Az EO-k 
feladata rendszeres és eseti tevékenységük során epi-
demiológiai adatokat gyűjteni, elemezni, értékelni, 
majd azokat rendszerezve hozzáférhetővé tenni a nép-
egészségügyi szakterület kutatói és az országos és helyi 
egészségpolitikai döntés-előkészítők és döntéshozók 
számára. Az adatok a népegészségügyi szempontból 
fontos mérőszámok és mutatók (indikátorok) széles 
csoportjára terjedjenek ki, melyek közül a legfontosab-
bak: demográ1ai adatok, mortalitási adatok, morbidi-
tási adatok, egészségmagatartási adatok, társadalmi-
gazdasági adatok, környezet-egészségügyi adatok, az 
egészségügyi ellátórendszer működésére és teljesítmé-
nyére vonatkozó betegforgalmi, 1nanszírozási adatok.

2. A monitoring rendszer eredményeire, adataira, 
elemzéseire építve tervezhetővé válnak az egyenlőt-
lenségek mérséklését közvetlenül célzó egészségfej-
lesztési és betegségmegelőzési intervenciók, melyek 
tervezése és megvalósítása epidemiológiai alapokra 
épített, bizonyítékokon alapuló népegészségügyi gya-
korlatként jellemezhető. Az egészségobszervatórium 

rendszerek működtetése segít érvényt szerezni azon 
jogi szabályozásnak, mely egy a lakosságot érintő kor-
mányzati vagy helyi szintű intézkedés bevezetése, egy 
program vagy projekt indítása kapcsán kötelezővé 
teszi az egészséghatás-becslés elvégzését. Az egészség-
hatás-becslés célja, hogy bármely szinten meghozott 
döntés, tervezett intézkedés valószínű egészség-hatá-
sait előre jelezze, s lehetőséget adjon az előnyök maxi-
mális kiaknázására és az előnytelen hatások kivédésére.

3. A népegészségügyi tevékenység eredményességé-
hez nélkülözhetetlen a szaktudás megkövetelése és 
elismerése a népegészségügyi tevékenység professzio-
nális szintjein. Az ezredforduló óta hazánkban kiépült 
a népegészségügyi képzés – bolognai rendszerbe illesz-
tett – teljes spektruma, a szakterületen magas szintű 
alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, szakorvosi 
szakképzés és szakirányú továbbképzés folyik; azaz a 
szakembergárda adekvát, eurokonform felkészítésé-
nek lehetősége egyértelműen biztosított. A magas 
szintű (releváns képzési rendszerben megszerzett) 
szakmai felkészültség a népegészségügyi tevékenysé-
gért felelős, annak minőségét meghatározó szakembe-
rek esetében alapvető elvárás kell legyen. 

4. A népegészségügyi intervenciós hálózat struktú-
rájának és tartalmának újrade1niálása szükségesnek 
látszik, az alapellátás prevenciós tevékenységének újra-
értelmezésével együtt. Az egészségfejlesztés országos 
hálózatának kiépítése mellett fontos a paradigmavál-
tás az egészségügyi alapellátás vonatkozásában. Sze-
mélyi összetételükben jól de1niált alapellátási teamek 
biztosíthatják, hogy az alapellátás szintjén kellő súlyt 
kapjon a betegségmegelőzés és egészségfejlesztés, az 
életmód tanácsadás, valamint a mentális egészség vé-
delme, fejlesztése és helyreállítása a tradicionális beteg-
ellátási tevékenység mellett. 

5. A jövő generációjának felelősségteljes nevelése, 
felkészítése az egészségtudatos életre a közoktatás min-
den szférájában kiemelt jelentőséggel bír. A pedagó-
gus társadalom felelőssége e kérdéskörben a feladatra 
való felkészítést követően kérhető csak számon. A pe-
dagógusképzés e tekintetben nem szűkíthető le az – 
egyébként elsődleges fontosságú – egészségtan-tanár 
képzésre, de valamennyi (óvoda- és iskola-) pedagó-
gus képzésében és továbbképzésében kötelezően kell 
hogy megjelenjen az egészségfejlesztési tananyag, ill. az 
egészségfejlesztési ismeretek közvetítésének készsége. 
Az egészségfejlesztési ismeretek oktatása szükségsze-
rűen kell hogy megjelenjen a közoktatásban, felsőok-
tatásban és a felnőttoktatásban egyaránt.

19a magyar lakosság egészségi állapota
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Köszönetnyilvánítás

Köszönöm az elemzésben felhasznált felmérésekben 
és vizsgálatokban a DE OEC Népegészségügyi Karán 
működő Egészfejlesztési, valamint Epidemiológiai és Bio-
statisztikai Tanszékek vezetőinek (Kósa Karolina, Vokó 
Zoltán) és munkatársainak (Széles György, Kovács Esz-
ter, Jenei Tibor) és a MTA – a Kar keretében működő – 
Népegészségügyi Kutatócsoportjának (Szigethy Endre) 
közreműködését, valamint V. Hajdú Piroska és Szabóné 
Bartha Anna segítségét a halálozáselemzések frissítésé-
ben. Külön köszönet illeti a felmérésekre lehetőséget adó 
Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Programban köz-
reműködő családorvosokat és kistérségi ÁNTSZ intéze-
teket. A kutatások jelentős része a Jedlik Ányos Pályáza-
ti Program (NKFP1-00003/2005) keretében került elvég-
zésre, melyben konzorciumi partnerként közreműköd-
tek a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Tiszti-
főorvosi Hivatal és az Országos Epidemiológiai Központ 
munkatársai, a GlaxoSmithKline Gyógyszer- és Egész-
ségvédelmi Termékek K<., a MSD (Magyarország) K<., 
a Roche (Magyarország) K<., diagnosztikai divízió, 
valamint a Sano!-Aventis Zrt. A kutatási projekt a cég-
partnerek önzetlen anyagi támogatásával valósult meg.
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A Nemzeti Népegészségügyi program célkitűzése a 
lakosság várható élettartamának növelése, az egész-
ségben eltöltött életévek számának növelése, és a kö-
zösségi és egyéni egészségtudatos magatartás erősíté-
se. A program működtetője az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és intézményrendszere, 
az Országos Intézetekkel együtt, partnerségben. A mű-
ködésnek több, alapvetően fontos kritériuma van:

– Egészséget támogató politikai gyakorlat, amely-
ben minden ágazati politikai döntés egészségre 
gyakorolt hatását is mérlegelni kell

– Megfelelő  természeti, gazdasági, társadalmi kör-
nyezet, és elérhető szolgáltatások nyújtása, az 
egyenlő hozzáférés esélyének biztosítása,

– Közösségi akciók erősítése, és az egyéni képessé-
gek fejlesztése

– Egészségügyi ellátórendszer tudatos lakossági 
használata

– Közösségi egészségtervek elterjesztése, pályáztatása
– Megfelelő 1nanszírozás, amely nélkül nem elér-

hetőek a kitűzött célok
Az egészség nem az egészségügyben keletkezik és 

vész el, a társadalmi és gazdasági kölcsönhatások javít-
ják vagy rontják, de az egyén döntésén múlik, hogy 
mennyiben képes, hajlandó célnak, eszköznek, érték-
nek tekinteni saját egészségi állapotát.

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők közép-
pontjában az egyén áll a maga biológiai meghatáro-
zottságával, 1zikai, szociális környezetével és magatar-
tásával. Befolyásolja a település földrajzi, gazdasági 
helyzete, az iskolázottság, munkavállalási lehetőség, a 
kora, neme, öröklött vagy veleszületett betegsége, gene-
tikai adottsága és a hozzáférés lehetősége a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz. Mindezekhez hozzájárul az 
egészségpolitika és nemzeti program megléte, célkitű-
zése és megvalósulása.

Az egészségügy fejlesztése csak akkor tudja jól szol-
gálni a társadalmi szintű egészségi állapot javulást, ha 
jól működő népegészségügyi tevékenységhez kapcso-
lódik. 

Az egészségben eltöltött életévek számának növelé-
se, és így az egészséggel összefüggő életminőség javítá-
sa az Európai Unió egyik kiemelt egészségpolitikai és 
gazdasági célja, különös tekintettel arra, hogy becslé-
sek szerint 2025-re az EU lakosságának negyedét a 65 
éven felüliek adják. 

A magyar fér1ak és nők kevesebb egészségben eltöl-
tött évre számíthatnak születéskor, mint az Európai 
Unió legtöbb tagállamának lakosai. Bármely életkor-
ban vizsgálva, a fér1ak rövidebb életre, és azon belül 
kevesebb egészségben töltött évre számíthatnak, mint 
a nők.

A fér1ak és nők standardizált halálozását betegség-
főcsoportok szerint a 1. ábra mutatja. A teljes lakosság-
ban a halálozások 51%-a a keringési rendszer be-teg-
ségei, 25%-a a rosszindulatú daganatos betegségek, 
7–7%-a az emésztőrendszer betegségei illetve sérülés, 
mérgezés, vagy más külső okok miatt következett be.

Az utóbbi években meg1gyelhető a haláloki struk-
túra lassú átrendeződése: a szív- és érrendszeri beteg-
ségek miatti halálozás aránya csökken, a daganatos 
betegségeké emelkedik. A keringési rendszer betegsé-
gei a nők halálozásának 57%-át, a fér1ak esetében 
45%-át okozzák. Ez az arány a különböző életkorok-
ban is jelentősen változik (2. ábra): a 1atalok körében 
a halálesetek döntő része külső okok (balesetek, ön-
gyilkosság) miatt következik be. 35–64 éves kor között 
– különösen a nők körében – kiugróan magas a daga-
natos betegségek és a fér1ak körében jelentős az emész-
tőrendszer betegségei miatti halálozás aránya. A kerin-
gési rendszer betegségei miatti halálozás idős korban 
kerül előtérbe.

2003-ban a daganatos betegségekkel kapcsolatos 
standardizált halálozást mutatja a 1. táblázat.

Összehasonlításban mind az emlőrák, mind a méh-
nyakrák miatti korai halálozás a magyar nők körében 
jóval kedvezőtlenebb képet mutat, mint az Európai Unió 
átlaga vagy a szomszédos Ausztria. A magyar női lakos-
ság körében az előforduló daganatok közül az emlőrák 
incidenciája a legmagasabb. Ez valószínűleg az egyre 

Falus Ferenc
Vályi Péter*
Dura Gyula**

A népegészségügy eredményei

Országos Tisztifőorvosi Hivatal – 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. – Tel.: (1) 476 1390 – Fax: (1) 215 4492
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, Budapest*
Országos Környezetegészségügyi Intézet**
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1. ábra
Százezer lakosra jutó halálozás betegségfőcsoportok szerint
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nagyobb intenzitással szervezett mammográ1ás szű-
résnek is tulajdonítható, amely révén egyre több, addig 
rejtett megbetegedést fedeznek fel. 

A keringési rendszer betegségei közül a leggyako-
ribb halálokok mind fér1aknál, mind nőknél az ischa-
emiás szívbetegség és az agyérbetegségek.

A halálozási struktúrában az emésztőszervi beteg-
ségek aránya fokozatosan növekszik. Százezer megfe-
lelő korú nő közül 68-nál, fér1ak között 121-nél emész-
tőrendszeri betegség (elsősorban alkoholos májbeteg-
ség 24,9, ill. 76,1 százezrelék) volt a halálok.

A 25 EU tagállam közül Magyarország a keringési 
rendszer betegségei miatti halálozás tekintetében az 
5., a külső okok (balesetek, mérgezés stb.) miatti halá-
lozásban 4. a rangsorban. Sajnálatos, hogy a rosszindu-

latú daganatok és az emésztőrendszeri halandóságban 
az első helyen állt az ország 2003-ban. Hazánkban a 
tüdőrák, a vastag- és végbél rosszindulatú daganatos 
megbetegedései miatt kétszer magasabb a halandóság, 
mint az EU 25 tagállamában. 

A nők alkoholfogyasztásra visszavezethető halan-
dósága 1980–2000 között vezette a negatív uniós rang-
listát. Csak az 1990-es évektől kezdett javulni, de a 
legfrissebb adatok szerint is még mindig meghaladja 
az Unió átlagának kétszeresét (216%) és Lettország 
mögött a 2. a 25 tagállam közül. A magyar fér1ak túl-
zott alkoholfogyasztásával összekapcsolható halandó-
sága az 1990-es évek közepén rendkívül magas érték-
kel emelkedett ki, majd látványosan csökkent ugyan, 
de még 2003-ban is jelentősen több mint kétszerese 

1. táblázat
A rosszindulatú daganatos betegségekkel kapcsolatos standardizált halálozás nemenként, 100 000 lakosra

Tüdő Vastagbél Gyomor Hasnyál Máj, epeút Emlő Méhnyak Prosztata

Fér! 121,6 57,8 24,6 16,3 18,1 – – 27,2

Nő   44,2    43,5 16,0 16,4 17,4 43,4 8,7 –

2. ábra
A haláloki struktúra változása az egyes korcsoportokban Magyarországon 2003-ban
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volt az uniós (25) országok átlagának (224%). E tekin-
tetben a három balti államot követően a magyar fér1-
ak halandósága a 4. legrosszabb.

Mind a fér1ak, mind a nők halandósága csupán a 
három balti állam dohányzással összekapcsolható mor-
talitásánál kedvezőbb. Kedvezőtlenebb a helyzet a nők 
körében: náluk több mint kétszer magasabb (208%) 
a dohányzás miatti korai halálozás, mint az EU-ban. 
A magyar fér1ak dohányzással összekapcsolható halá-
lozása 1980-tól folyamatosan csökkent, de 2003-ban 
kissé emelkedett az előző évhez képest. Hazánkban 
csaknem kétszer annyi (198%) fér1 halálát okozza a 
dohányzás, mint az EU-ban.

Nemzetközi tapasztalatok alapján az egyének véle-
ménye saját egészségükről az egészségi állapot alapve-
tő indikátora. Mindemellett az egészségüket rossznak 
tartók arányából következtetni lehet az egészségügyi 
ellátás elégtelenségére. Rendkívül kedvezőtlen képet 
mutat hazánkról, hogy a magyar lakosság körében há-
romszor annyian vélik rossznak vagy nagyon rossznak 
az egészségüket, mint az EU átlaga.

2006. január 1-jével életbe lépett a kötelező egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészség-
ügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásá-
ról szóló, a 67/2005. (XII. 27.) EüM rendelettel módo-
sított 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban 
szűrési rendelet). A módosított jogszabály, a korábbi 
változathoz képest egyrészt lényegesen nagyobb teret 
szentel a szív és érrendszeri betegek korai felkutatását 
célzó szűrővizsgálatoknak, másrészt a szűrővizsgála-
tok ismétlési gyakoriságát a korábbi, a csak az életkort 
1gyelembe vevő relatív kockázat helyett, az életkort és 
számos egyéb rizikófaktort együttesen 1gyelembe ve-
vő abszolút kockázat alapján határozza meg. A szűrő-
vizsgálat egy olyan komplex egészségügyi tevékenység, 
amelynek a célja:

– a betegség kialakulására hajlamosító genetikai és 
környezeti (beleértve a szociális és gazdasági kör-
nyezetet is) tényezők felmérése, 

– a betegség kialakulását elősegítő kockázati ténye-
zők felkutatása, 

– a betegségnek a preklinikai, tünet- és panaszmen-
tes szakaszban történő felismerése.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény sze-
rint szűrővizsgálatok a lakosság széles körében egyes idült, 
nem fertőző betegségekre (mint amilyen a cardiovascu-
láris betegségek nagy része is) vonatkozóan az alábbi fel-
tételek együttes fennállása esetén végezhetők:

– a szűrt betegség gyakori, illetőleg súlyos egészség-
károsító hatású és szűrővizsgálattal panaszmentes 
szakaszban kimutatható,

– a szűrővizsgálat várhatóan eredményes és egysze-
rűen kivitelezhető,

– a szűrést követő hatékony terápia alkalmazásának 
feltételei adottak.

Ma gyakori a kampány-szűrővizsgálatok végzése. 
Alig van olyan egészségüggyel kapcsolatos lakossági 
rendezvény, ahol a programok között ne szerepelne  
„vércukorszűrés”, „vérnyomásszűrés”, „koleszterinszű-
rés” stb. Ezeknek a szűrővizsgálatoknak a haszna két-
séges, hiszen a beteg háziorvosa gyakran nem értesül a 
szűrővizsgálat eredményéről, ezért a szűrést követő 
hatékony terápia alkalmazásának a feltételei az esetek 
jelentős részében nem adottak. Általános tapasztalat, 
hogy ezeken az eseti, nem szervezett (regionális szűré-
si koordinátorok, ÁNTSZ szakemberek nélküli) szű-
rővizsgálatokon általában ugyanazok, az egészségi ál-
lapotuk iránt érdeklődő személyek vesznek részt. A 
nem szervezett szűrővizsgálatok az egyes egyének 
egészségi állapotának csak az egyes elemeiről adnak 
felvilágosítást, tehát nem nyújtják azt a komplex infor-
mációt, amit ma a modern szűrővizsgálatoktól elvá-
runk és nem alkalmasak a teljes lakosság egészségi 
állapotának a felmérésére. 

Mindazonáltal a megelőzés módszerei kerülnek egy-
re inkább előtérbe.  A betegség kialakulására genetikai 
hajlam, szociális, gazdasági, kulturális környezeti ha-
tások, az ezeket módosító kockázati tényezők teremte-
nek alapot, amelyeket a primer prevenciós tevékeny-
ség igyekszik befolyásolni. A szekunder prevenció cél-
ja a már elkezdődött, de még tünetmentes szakban 
lévő betegség manifesztté válásának a megelőzése. 
A hagyományos szemléletű szűrés célja a betegség pre-
klinikai szakban történő felismerése. A tercier preven-
ció a már tünetekben megnyilvánuló betegség prog-
ressziójának a gátlását, a szövődmények megelőzését 
jelenti. Az ismeretek növekedésével, a diagnosztikai le-
hetőségek javulásával egyre kevésbé választható el egy-
mástól az elsődleges, a másodlagos és a harmadlagos 
megelőzés.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY  MAGYARORSZÁGON

Négy fő célkitűzése van a 2008-as programnak:
1. Egészséget támogató társadalmi környezet kiala-

kítása: ezen belül az egészséges i�úság, idősek 
egészségi állapotának javítása, esélyegyenlőség az 
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egészségért, és az egészségfejlesztés a mindennapi 
élet szinterein.

2. Egészséges életmód programjai: dohányzás visz-
szaszorítása, alkohol- és drog-megelőzés, egészsé-
ges táplálkozás és élelmiszerbiztonság. aktív test-
mozgás elterjesztése, közegészségügyi és járvány-
ügyi biztonság, nemzeti környezet-egészségügyi 
akcióprogram

3. Elkerülhető halálozások, megbetegedések meg-
előzése: szív-érrendszeri betegségek, stroke, daga-
natos betegségek, lelki egészség megerősítése, 
HIV/AIDS megelőzés, mozgásszervi betegségek 
csökkentése

4. Népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése
Nemzetközi  kitekintés alapján a WHO által kiemelt 

prioritások a klímaváltozás (szegénység és globális 
katasztrófák), környezeti menekültek helyzete (víz alá 
került partok, elvándorló népesség), in�uenza pandé-
mia, vakcináció, életmód, táplálkozás, környezeti ár-
talmak, települési és lakókörnyezeti egészségkárosító 
hatások.

Hazánkban a nemzeti környezet-egészségügyi prog-
ram keretében folyamatos biomonitorozás történik, 
biztonságos ivóvíz ellátásról gondoskodó program 
valósul meg Uniós és hazai támogatások mellett. 

Az elhízás elleni programban élen járnak az OÉTI, 
OEFI szakemberei, a regionális és kistérségi egészség-
fejlesztők, akik a gyermekélelmezésben, az oktatásban, 
képzésben próbálják felhívni a 1gyelmet az egészséges 
táplálkozás fontosságára. Az egészséges munkahely-
programban, az idősek sétájában az étkezések mellett  

az aktív testmozgás gyakorlását is a 1gyelem központ-
jába helyezik.

A szervezett szűréseken résztvevők számának nö-
velése, az adott korosztály motiváltságának elérése, és 
mindezekre való 1gyelemfelhívás nem egyszerű fel-
adat úgy, hogy különösen a kistérségekben dolgozó 
(ÁNTSZ) szakemberek száma az elmúlt időben jelen-
tősen lecsökkent és a feladatuk, a felelősségük az elvá-
rások teljesítésében viszont relatívan a duplájára nőtt. 
A 2003-ban elindult méhnyakrák szűrővizsgálaton, és 
az emlőszűréseken résztvevők számának emelkedésé-
hez hozzájárultak a szűrőbuszok, mobil szűrések bein-
dítása. Viszont előnyös lenne az alapellátásban dolgo-
zók (házi orvosok, körzeti közösségi ápolók, védőnők, 
foglalkozás egészségügyi szakemberek, és a szociális 
területen dolgozók), az ÁNTSZ szakemberek és a helyi 
civil szervezetek, önkormányzat hatékony együttmű-
ködése, így jelentősen jobb eredmény lenne elérhető, 
illetve a behívásokra ismételten nem megjelenők is 
megközelíthetőkké válnának.

A népegészségügyi célok megvalósításához a társa-
dalomban élő emberek, felelős döntéshozók, szakértő 
munkatársak, civil segítők együttes munkája szüksé-
ges. A megvalósítandó feladatok mellé rendelt 1nan-
szírozás fontos, és nem háttérbe szoruló része a prog-
ramoknak. Mindezek együttes hatása, és az egyén tu-
datos magatartása döntően befolyásolja az elérhető, 
hosszú távú eredményt.  Az egészségbe történő befek-
tetés mindenképpen megtérül az egyénnek, a társada-
lomnak egyaránt, de e befektetés nélkül sem hosszú, 
sem rövid távú eredmény nem garantálható. 
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A Magyar Önkormányzatok Szövetsége képviseleté-
ben, Sződliget község polgármestereként kaptam fel-
kérést, hogy az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága 
által szervezett Nyílt Nap programjában, 2008. novem-
ber 20-án előadást tartsak a Nemzeti Népegészségügyi 
Program (NNP) települési tapasztalatairól. Az alábbi-
akban közlöm az előadás vázlatos anyagát.

A 2003-ban megalkotott és tíz éves időtartamra 
meghatározott Népegészségügyi Program célkitűzései 
üdvözlendők lennének és bizakodásra adnának okot, 
ha nem 2008-at írnánk. A WHO szerint az elérhető leg-
jobb egészségi állapot egyike az alapvető emberi jo-
goknak. Ezzel és a NNP félidejével nincs összhangban 
az az évente visszaköszönő „eredmény”, mely szerint a 
magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi össze-
hasonlításban is rendkívül kedvezőtlen. Jelenleg a szü-
letéskor várható élettartam messze elmarad az Európai 
Unió tagállamaiban elérhetőtől. Különösen tragikus a 
középkorú fér1ak kimagasló halálozása. 

Vizsgáljuk meg, mi lehet az oka annak, hogy nem 
vagy csekély mértékben tapasztalhatók a NNP hatásai!

A Nemzeti Népegészségügyi Programra fordított 
költségvetési összeg monoton csökkenő tendenciát mu-
tat. A program megvalósítására annak indulásakor az 
Egészségügyi Minisztérium költségvetéséből évi 2 mil-
liárd lett biztosítva, a legutóbbi felmérés szerint ugyan-
ez az összeg 2007-ben 583 millió forint volt [1]. Az in�á-
ciót is beszámítva reálértékben tehát kevesebb mint 
negyedére esett a program 1nanszírozása. De a telepü-
lési egészségügy költségeihez viszonyítva, abszolút 
értékben is alacsonynak mondható a NNP-re fordított 
összeg. Míg Sződliget 4426 lakosára a fenti NNP keret-
ből számolva alig 260 000 Ft jut évente, addig a sződli-
geti 7. osztályos általános iskolás leányok számára az 
Önkormányzat által ingyenesen biztosított, a méh-
nyakrák megelőzését célzó HPV oltássorozat éves költ-
sége 1500 000 Ft (megjegyzendő, hogy 2008. január 
31-ig ez utóbbi oltássorozat a tavaly végzett, idén pub-
likált VENICE 2007 vizsgálat [2] szerint az Európai 
Unió 10 tagállamában már a nemzeti vakcinációs prog-
ram részeként bevezetésre került, nálunk az OEP 
azonban nem fedezi a költségeit). 

Állampolgáronkénti évi 58 Ft-os keretből tehát ke-

vés, a lakosság életminőségét és egészségét fejlesztő pro-
jektet lehet 1nanszírozni! Ehhez természetesen még 
azt is meg kell jegyezni, hogy a fent említett, Sződliget 
összes lakosára jutó kumulatív összeget csak a pénz-
ügyi összehasonlítás plasztikussága céljából említettük 
meg, ebből az önkormányzat számláján nem jelenik 
meg semmilyen hozzájárulás. 

Miután a népegészségügyi program forráshiányos, 
ezért a települések népegészségügyi programjainak 
nem képes hathatós segítséget nyújtani. A kedvezőtlen 
anyagi körülmények közepette nagy jelentősége van az 
adott önkormányzat számára rendelkezésére álló költ-
ségvetési kereteknek, valamint az általuk a helyi lakos-
ság érdekében esetlegesen alkalmazott olyan kreatív 
projekteknek, mint például a magánszféra bevonása 
népegészségügyi programokba, lakossági hozzájárulá-
si formák felkutatása (pl. önkéntes szakmai előadók 
meghívása, hely biztosítása előadások számára, pénz-
adományok gyűjtése, sportrendezvények, egészséges 
életmódot propagáló kiállítások, termékbemutatók, 
„Bringázz a munkába!” mozgalom stb.). 

A lakosság egészségvédelme érdekében települési szin-
ten hagyományosnak mondhatóan rendeznek Egész-
ségnapot, általában évente egyszer, az ÁNTSZ közre-
működésével. Ennek költsége általában az önkormány-
zatokat terheli. Az általános iskolások bevonásával 
intézményi szinten, éves gyakorisággal sok önkormány-
zat szervez egészséges életmóddal kapcsolatos napot; 
előadásokkal, bemutatókkal, gyakorlati foglalkozások-
kal, testmozgással. Kívánatos lenne a mindennapi test-
mozgás biztosítása a tanulóknak, valamint az iskolai 
büfék kínálatának felülvizsgálata, rendszeres ellenőr-
zése az egészséges táplálkozás elveinek 1gyelembe vé-
telével.

Lehetséges több (például kistérségi) önkormányzat 
összefogása ügyeleti rendszer kiépítésével és működ-
tetésével. Ez kistérségünkben közös háziorvosi és hét-
végi gyermekorvosi ügyelet 1nanszírozását jelenti. 

Az oktatási intézményekben a törzslapozó vizsgála-
tokat rendszeresen és jól elvégzik az alapellátásban 
dolgozó kollégák, de a kiszűrt elváltozások kezelésé-
nek további sorsa nagyban függ az adott önkormány-
zat költségvetésétől. Kistérségi szinten tudjuk csak 

Bábiné Szottfried Gabriella A népegészségügy települési vonatkozásai

Sződliget Polgármesteri Hivatal – 2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36. Tel.: (27) 352 594 – Fax: (27) 590 236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu
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ellátni a gyógytestnevelési és logopédiai feladatokat az 
óvodákban és az általános iskolákban. Az önkormány-
zatok saját forrásaikból egészítik ki  a  kistérségi norma-
tívát, hogy a szolgáltatás működhessen.  

Míg ezek a megoldások természetesen hozzájárul-
nak a településeken lakók egészségfejlesztéséhez, 
hangsúlyozni kell, hogy minden határon túl nem lehet 
az alul1nanszírozottságot kiváltani még a legkreatí-
vabb projektekkel sem. 

Ez pedig újabb jelentős problémát vet fel. A kisebb 
költségvetéssel rendelkező vagy a hasonló programok 
jelentőségét még nem megfelelő 1gyelemben részesítő 
önkormányzatok nem lesznek képesek a fentiekben 
leírt HPV-projekthez hasonlítható programokat össze-
állítani. Ez pedig, hosszabb idő távlatában az ilyen, az 
OEP által nem 1nanszírozott projekteket nem vállaló 
vagy azokat nyújtani nem képes önkormányzatok pol-
gárai körében kedvezőtlenebb morbiditási és valószí-
nűleg mortalitási statisztikákhoz fog vezetni. Arról 
nem is beszélve, hogy megfelelő OEP-1nanszírozás 
vagy a Nemzeti Népegészségügyi Programnak ilyen 
projektekre történő kiterjesztésének hiányában sérül 
az állam által valamennyi állampolgár számára bizto-
sítandó, azonos szintű egészségi ellátáshoz való alkot-
mányos jog!

A váci kistérséget alkotó 19 településnek a jelen-
tős része 1000 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik. 
A szomszédos szobi kistérségben ehhez társul a térség 
hátrányos helyzete és az elöregedő népesség, tovább 
rontva a halálozási mutatókat. Gondoljunk bele, hogy 
a párszáz főt számláló aprófalvak önkormányzatainak 
milyen lehetőségei vannak a lakosság egészségi állapo-
tának javítására?! Anyagi forrásaik sokszor arra sem 
elegek, hogy az intézményeiket fenn tudják tartani! 
Gyakori, hogy hetente csak kétszer-háromszor rendel 
a háziorvos (körorvosként), aki a csecsemőket, gyer-
mekeket is ellátja, mert nincs a környéken házi gyer-
mekorvosi ellátás. A védőnői hálózat a 18 év alattiak 
folyamatos gondozását még megoldja, de az idős, 
többszörösen krónikus betegek sorsa kérdéses. A la-
kosság közeli ellátás bizony még fejlesztésre szorul!

Sződliget Község Önkormányzata az elmúlt öt év-
ben a 1nanszírozásban megjelenő hiányosságokat úgy 
próbálta kompenzálni, hogy a háziorvosok által be1-
zetett iparűzési adót gyakorlatilag száz százalékban 
visszaigényelhetik a praxishoz szükséges fejlesztések-
re, beruházásokra. A Védőnői Szolgálat számára az  
OEP által 1nanszírozott összeg közel 50%-át biztosít-
juk saját költségvetésből. 

A fenti, Pest megyei kistérségek életéből kiragadott 
speciális problémák tárgyalása után azt is meg kell 
említeni, hogy a helyi önkormányzatoknak ország-
szerte számos hasonló nehézséggel kell megküzdeniük 
az alapellátás megfelelő fenntartása érdekében. Említ-
sünk meg csak néhány kiragadott példát: orvosi elván-
dorlás és elöregedés, orvosügyeleti rendszerekre jutó 
szuboptimális keretek, az OEP-1nanszírozás szűkös-
sége, szakdolgozói elvándorlás. Ez utóbbi problémát 
súlyosbítja, hogy a várható megszorítások, a köztiszt-
viselői szférát érintő bérintézkedések a közalkalma-
zotti jogviszonyban álló szakdolgozói (például védő-
női) állományt anyagilag hátrányosan fogja érinteni. 
Csak remélni tudjuk, hogy a 2009-es költségvetés vár-
ható megszorító rendelkezései nem jelentik majd a  
Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósítására 
elkülönített költségvetési keretek további megkurtítását.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége a jövőben 
is arra törekszik, hogy települési szinten segítse az egy-
re nehezebb helyzetben lévő önkormányzatokat köte-
lező és vállalt feladataik ellátásában. Ehhez nélkülöz-
hetetlen a folyamatos információcsere a kormányzat-
tal, mint a legfelsőbb törvényhozó képviselőjével.

Bízom abban, hogy az önkormányzati képviseletek 
által megfogalmazott észrevételek, javaslatok nagyobb 
hangsúlyt kapnak a jövőben.
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„Elég szomorú, ha már a bolondnak sem szabad bölcsen beszélnie 
arról, amit a bölcsek bolondul csinálnak.” Shakespeare

CÉLKITŰZÉSEK

A 46/2003. (IV.16.) OGY határozat „Egészségfej-
lesztés a mindennapi élet szinterein” című fejezetben 
az alábbi cél került rögzítésre:

„Cél: A mindennapi élet színterein, a településeken, 
az oktatási intézményekben, a munkahelyen, valamint 
az egészségügy intézményeiben megvalósuljon az egész-
séget támogató politikai gyakorlat, hatékonyan érvénye-
süljenek az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés mód-
szerei.

– Az egészségfejlesztési terv a településfejlesztési, kis-
térség-fejlesztési terv szerves része legyen.

– A magyarországi iskolarendszer a tanulók egész-
ségvédelme mellett a pedagógusok, valamint a 
tanulók családtagjainak egészségvédelmét és egész-
ségfejlesztését is segítse.

– A magyarországi munkahelyek a kötelező munka-
egészségügyi intézkedéseken túlmenően a dolgozóik 
egészségfejlesztésére is helyezzenek kiemelkedő 
hangsúlyt.

– Az egészségügyi ellátórendszer gyógyító tevékenysé-
ge mellett megelőző és egészségfejlesztési munkát is 
végezzen. A kórház legyen egészséges munkahely.

– Az államigazgatási, egészségügyi felsőfokú képzés-
ben és a pedagógusképzésben, beleértve az óvodai 
és iskolai pedagógusok képzésének teljes vertiku-
mát, oktassák az egészséges életmódra nevelés és 
egészségmegőrzés ismeretanyagát.”

A munkahelyek vonatkozásában a fejezet az alábbi 
irányt jelöli ki: „Egészséges Munkahelyekért: A mozga-
lom szélesedjen ki. Elsősorban kormányzati, önkormány-
zati munkáltatók jelenjenek meg az egészséges munka-
helyek körében. Munkahelyi önkéntes kölcsönös egész-
ségpénztárak kiemelt partnerként jelenjenek meg a 
munkahelyi egészségfejlesztésben.”

A SZÍNTÉR SAJÁTOSSÁGAI

„A munkakörnyezet a legveszélyesebb emberi kör-
nyezet, amelynek károsító kockázata 1-3 nagyságrend-
del magasabb más környezetekénél. A kockázatok külön-
féle formákban jelennek meg, a veszélyes gépektől kezd-
ve a veszélyes anyagokon át egészen a munkakörnyezet 
lelki és szociális tényezőiig, ide értve a rossz munkaszer-
vezést, a szociális és higiénés ellátás hiányosságait, a 
munkahely emberi tényezőit is.” [1]

A Munkavédelem Országos Programja is rögzíti, 
hogy a munkahelyek rendkívül meghatározó szerepet 
töltenek be a munkavállalók egészségi állapotának ala-
kulásában. 

A színtér további jellemzője, hogy több szereplő 
együttműködése szükségeltetik a munkahelyi egész-
ségfejlesztési programok elindításához. 

A szereplők együttműködését számtalan érdekelt-
ségi irányultság erősíti, illetve gyengíti. A népegész-
ségügyi program végrehajtása során ez az érdekeltségi 
mátrix nem kellőképpen került 1gyelembe vételre, a 
pusztán népegészségügyi szempontok a gazdasági ver-
seny során nem jutottak kellőképpen érvényesülésre.

A piaci verseny, a munkahelyekért való küzdelem, a 
szakmai háttér sokszínűsége, a hatékony ösztönzési 
rendszer teljes hiánya eredményezi a munkahelyi 
egészségfejlesztés magyarországi széles körű elterjedé-
sének legfőbb gátjait.

MUNKAVÉDELEM ÉS A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG-
FEJLESZTÉS KAPCSOLATA, ÖSSZEFÜGGÉSEI

A munkahelyekkel szemben évtizedekig a legfőbb 
elvárás az volt, hogy lehetőség szerint ne károsítsa a 
munkavállalók egészségét. A munkabalesetek számá-
nak minimalizálása, a foglalkozási megbetegedések 
megelőzése állt a 1gyelem középpontjában. Ennek „köz-
ismert” eszköze a munkavédelem, amelyet sokan nap-

Kapás Zsolt Felismert (?), félreismert, fel nem ismert erőforrás:
munkahelyi egészségfejlesztés

A Népegészségügyi Program munkahelyi színteréről egy civil szervezet

tapasztalatai alapján

Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület – 1125 Budapest, Szamóca u. 7/b. – Tel.: (1) 201 4779
E-mail: info@emegy.hu
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jainkban is a munkaadó és a hatóság „belügyeként” 
kezelnek.

A munkavédelem, mint a nem kívánt események 
megelőzését szolgáló eszközrendszer az elmúlt idő-
szakban jelentős fejlődésen, változáson ment keresz-
tül. A jogszabályok folyamatos fejlődésén kívül megje-
lentek olyan szabványok is (MSZ 28001:2008 – OHSAS 
18001:2007) amelyek a szervezet irányítási rendszeré-
nek részeként tekintenek már a munkahelyi egészség-
re és a biztonságra, amelyek alapvető elvárásként fogal-
mazzák meg az egészség és a biztonság vonatkozásá-
ban is a PDCA ciklus működtetését. Azaz az egészség 
és biztonság kiinduló állapotának felvételét, ez alapján 
az egészség és biztonság célok kitűzését, a szükséges 
programok elindítását és végrehajtását, az eredmények 
mérését és értékelését. 

Az egészség és biztonság munkahelyi projektciklus 
menedzsment gyakorlatához eredményesen illeszthe-
tő a munkahelyi egészségfejlesztés. 

A munkavédelem és a munkahelyi egészségfejlesz-
tés egymásra épített gyakorlata a befektetett erőforrá-
sok szinergiáját eredményezi (a kiesett munkanapok 

csökkenése, a termelés hatékonyságának növelése mel-
lett a munkatársak kreativitása, lojalitása, terhelhető-
sége is növekszik). 

A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata 
(ENWHP) rögzítette a munkahelyi egészségfejlesztés 
fogalmát [2], mely szerint:

„A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a 
munkavállalók és a társadalom valamennyi olyan kö-
zös tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség 
és jól-lét javítására irányul. A cél eléréséhez három esz-
közrendszer együttes alkalmazása szükséges: a munka-
szervezet javítása, az aktív dolgozói részvétel biztosítása 
és támogatása, valamint az egyéni kompetencia erősítése.”

A meghatározás által nevesített résztvevők kapcso-
latát az 1. ábrán láthatjuk. Az ábra plasztikusan mutat-
ja be, hogy a hatékony munkahelyi egészségfejlesztés-
hez szükséges: 

– egy nemzeti program, amely végrehajtásra kerül,
– egy, a szükséges ismeretekkel és motivációkkal 

rendelkező munkáltató,
– önmaga érdekeit felismerő és együttműködő 

munkavállaló,

Mérhet� és 

nyomon követett 

egészségi állapot 

változások

1. számú ábra 
1. ábra

 A hatékony munkahelyi egészségfejlesztés feltételrendszere

Egészség, mint az egzisztencia 
feltétele

Aktív munkavállalói magatartás

Költség helyett befektetés!
Aktív munkáltatói magatartás

Népegészségügyi program
Ösztönző gazdasági háttér

Projekt ciklus menedzsment
az egészségfejlesztésben

Aktív, felkészült
egészségügyi szolgáltatók
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– magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani képes 
egészségügyi szolgáltató.

A szükséges feltételek egy időben és azonos intenzi-
tással az elemzett időszakban nem voltak adottak.

A munkahelyek kívánatos munkavédelmi, munka-
helyi egészségfejlesztési gyakorlatának eléréséhez sok, 
különböző munkakultúrával, különböző piaci pozíci-
óval rendelkező munkáltató, munkavállaló új pályára 
állítására van szükség. Ehhez a munkahelyek színterén 
Népegészségügyi programot szolgáló, azt ösztönző gaz-
dasági feltételrendszerre, folyamatos és kitartó érték-
közvetítésre, összhangban lévő országos, regionális, 
térségi és települési követelményekre és támogatásra 
van szükség (2. ábra) [3, 4].

A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár némi elmoz-
dulás a munkahelyi egészségfejlesztés magyarországi 
gyakorlatában tapasztalható, a számottevő áttörés még 
várat magára (A regisztrált gazdasági szervezetek szá-
ma 2007. december 31-én 1 millió 325 ezer volt, 49 
ezerrel több, mint egy évvel korábban, ezen belül a II. 
félévi növekedés 43 ezer – KSH). A Népegészségügyi 
program „Egészségfejlesztés a mindennapi élet szinte-
rein” alprogram keretei között 2003., 2004., 2005. és 

2006. évi kiírt pályázatokra összesen 323 pályázat ér-
kezett). A több mint háromszáz pályázó szervezet kö-
zül a jelentős többség a munkavédelmi követelmé-
nyeknek való minimális megfelelés forrásainak meg-
teremtése érdekében pályázott.

Ebből is egyértelműen kiviláglik, hogy a munkahe-
lyi egészségfejlesztés szükséges (de nem elégséges) fel-
tétele a jogszabályoknak megfelelő, hatékony munka-
védelmi gyakorlat.

A szervezetek hatékony munkavédelmi tevékenysé-
ge, az arra épülő munkahelyi egészségfejlesztési gya-
korlat a szervezetet érő hatások eredőjeként értelmez-
hető [5]. A tulajdonosi elvárások, a jogszabályi követel-
mények, a vevői követelmények, a környező társada-
lom elvárásai, a menedzsment értékrendje, a munka-
vállalók attitűdjei, a munkabiztonsági és munkaegész-
ségügyi szakemberek felkészültsége, a térségi egész-
ségügyi szolgáltatók szakmai állapota együttesen ha-
tározzák meg a munkahelyi egészségfejlesztés lehetsé-
ges pályáját (3. ábra).

A hatékony munkavédelmi gyakorlatra épülő mun-
kahelyi egészségfejlesztés nem költség, hanem befek-
tetetés. A mindennapi gyakorlatban azonban a piaci 

követelményekre és támogatásra van szükség .  (2. számú ábra) 

2. számú ábra 
2. ábra

A munkahelyi egészségfejlesztés ösztönző rendszere

A munkahelyi egészségfejlesztési szakmai 
program lehetőségeinek, választékának 
kimunkálása, akkreditálása, a gazdasági 

élet szereplői számára széles körben 
hozzáférhetővé tétele. megtérülési 

modellek az állam, a szervezetek és az 
egyének számára

A munkahelyi egészségfejlesztés 
tartalmának, céljának, a benne rejlő 
gazdasági lehetőségek széles körű 
bemutatása. A hazai jó gyakorlati 

tapasztalatok terjesztése

A program megvalósítását támogató 
szabályzó rendszerek, politikák 

programhoz való illesztése, kohézió 
megteremtése

(pl. nemzeti Munkavédelmi Politika)

Gazdasági érdekeltségi rendszer 
kimunkálása és életbe léptetése a 
munkahelyek munkavédelmi és 
munkahelyi egészségfejlesztési 

teljesítményének fokozása érdekében
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versenyképesség növelésének (azaz az alacsony árnak) 
egyik nagyléptékben felhasznált eszköze. Ennek a mun-
káltatói magatartásnak a gyökere abban rejlik, hogy a 
munkaadók a munkavállalók egészségével és bizton-
ságával kapcsolatos forrásfelhasználásokat költségként 
és nem befektetésként tartják nyilván, illetve értelmezik.

Ez a legnagyobb tévhit a témával kapcsolatban. És 
ebben a tévhitben szenvednek a piaci szereplők mel-
lett az állami, önkormányzati szervezetek is. 

„Költség optimalizál, javítja a piaci pozícióit”. 
A közbeszerzés gyakorlatában például sok esetben ez 
a költségoptimalizálás a munkavédelmi, munkaügyi 
szabályok betartása ellenében mozgatja a vállalkozót. 
Ezzel a beszállító jogszabályt sért. És akkor mi van? Mi 
lehet akkor, amikor közbeszerzési eljárásokon győztes 
vállalkozótól pusztán a kormányzat; az önkormányza-
tok rendszerint csak az alacsony árak tartását követe-
lik meg? Mi lehet akkor, ha az egy aktatáskával rendel-
kező „cégek” lehetnek sikeresek a közbeszerzéseken, 
akik aztán az alvállalkozók alvállalkozóinak az alvál-
lalkozóival vitelezik ki a projektet? Mi lehet akkor, ha 
maga az „állam” sem tartja a munkahelyi egészséget és 
biztonságot a saját projektjeinél kiemelten fontos terü-
letnek? 

A Népegészségügyi program megvalósulásának 
egyik nagy gátja a piaci szereplők értékítélete (a „feles-
leges költségek”-et nem ismeri el az árban, azaz a 
beszállító munkavállalóinak egészségének és biztonsá-

gának semmibe vételével kívánja üzleti eredményeit 
gyarapítani – és akkor még hol van a munkahelyi 
egészségfejlesztés víziója?). Ebben a gyakorlatban a 
kormányzati, önkormányzati szervezetek alapvetően 
nem különböznek a piac többi szereplőitől. (ld. a ma-
gyarországi közbeszerzési gyakorlatot) 

MI JELLEMZI NAPJAINKAT?
AZAZ: KÖLTSÉG VAGY BEFEKTETÉS?

Magyarországon napjainkban a népegészségügyi 
szempontból egyébként rendkívül fontos munkahelyi 
szintér működési gyakorlatában rendkívül sokszínű 
képet mutat!

Fellehető a legtartalmasabb társadalmi munkaadói 
felelősségvállalás, a munkahelyi egészségfejlesztés világ-
színvonalú gyakorlata csakúgy, mint a legsötétebb 
középkort idéző munkaadói magatartás. A két szélső-
ség között pedig fellelhető az elképzelhető minden 
fokozat. Összességében azok a munkáltatók vannak 
lényegesen kevesebben, akik a munkahelyi egészség-
megőrzésnek, egészségfejlesztésnek a vállalati teljesít-
ményre kifejtett kedvező hatását felismerték, kiszá-
molták, és ennek megfelelően végzik ezt a tevékenysé-
get. Az egészséget befektetési célként kezelik, és így is 
viszonyulnak hozzá. Ezek a szervezetek a munkahelyi 
egészségfejlesztést a 4. ábra szerinti ciklusban [6] épí-
tették be irányítási rendszerükbe.

A 4. ábra fontos mozzanatra hívja fel a Cgyelmet. A 
motiváció, a tudás-ismeret, illetve az elkötelezettség 
megléte alapvető indító feltétele a kívánatos gyakorlat 
országos méretű elterjedéséhez. 

Ahol ezt a tulajdonos, a meglévő szervezeti kultúra 
nem biztosítja, ott szükséges a Népegészségügyi Prog-
ram keretei között erre erőforrásokat mozgósítani.

A 4. ábra még valamire ráirányítja a Cgyelmet. Az 
eredményes munkahelyi egészségfejlesztés további 
alapvető feltétele a minőségi programok megvalósítá-
sára képes egészségügyi szolgáltatói kör rendelkezésre 
állása. 

A Magyarországi tapasztalatok azt igazolják, hogy 
egy önkéntes kölcsönös egészségpénztár mind az álla-
potfelvételben, mind a prevenciós programok megter-
vezésében és kivitelezésében rendkívül hatékonyan 
képes szolgálni a munkahelyi egészségfejlesztés ügyét. 
Ugyanakkor sajnálattal kell megjegyeznem, hogy ez a 
rendkívül hatékony prevenciós szervezeti forma né-
hány pénztár negatív működési gyakorlata miatt nem 

3. ábra
A munkahelyi egészségfejlesztés lehetőségeit
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a Népegészségügyi Programban rögzített céloknak 
megfelelően került fejlesztésre. A jogszabályi változá-
sok nem a pénztár mozgalom terjedését, hanem annak 
szűkítését szolgálták.

A Népegészségügyi program első öt évét követően 
továbbra is cél, hogy hazánkban a munkahelyi egész-
ségmegőrzés, egészségfejlesztés népegészségügyi rend-
szerelemmé váljon. A társadalombiztosítás költségei 
(gyógyítás, rehabilitációs stb.) csökkennek egy egész-
ségtudatos gazdaság működésekor, és bizony jelentő-
sen megnőnek ennek hiányában. A vállalkozások, vál-
lalatok eredményességét jelentős mértékben befolyá-
solhatja a balesetek miatti munkaidő kiesés, annak 
közvetlen és közvetett költségei, a táppénzes napok szá-
ma, a hatékonyságra, termelékenységre, innovációra 
közvetlenül ható munkavállalói testi és mentális egész-
ségi állapot milyensége. A munkavállaló munkaerejé-
nek értékesítése szempontjából fontos a megfelelő 
egészségi állapot, ennek hiánya egzisztenciális kataszt-
rófához vezethet. Az a szervezet, amely különös gon-
dot fordít munkavállalói egészségének védelmére, biz-

tonságára, aki befektet a munkavállalók egészségfej-
lesztésébe kapjon ellentételezést a társadalombiztosí-
tástól, az államtól! 

A rendszer elemek jól azonosíthatóak, egymásra 
hatásuk egyértelmű, a minden szereplő számára a leg-
nagyobb előnyöket az egészség megőrzése, illetve an-
nak fejlesztése rejtheti magában.

Természetesen az is nyilvánvaló, hogy bármelyik 
szereplő egymagában nem képes tartós eredményt 
elérni, ehhez partnerségen alapuló együttműködésre 
van szükség. Olyan együttműködés, melynek szabá-
lyai rögzítettek, a kölcsönös előnyök tisztázottak, és 
rendszerben való szerepvállalás folyamatosan ösztön-
zött. Nemcsak erkölcsileg, hanem gazdaságilag is! 

Ehhez feltétlen szükséges, hogy a Népegészség-
ügyi Program elhagyja az egészségügy szűk szakmai 
területét. A következő időszak Népegészségügyi 
Programját szükséges összehangolni a Nemzeti 
Munkavédelmi Politikával, az állami és önkormány-
zati szervezetek működésével, a közbeszerzési gya-
korlattal stb.

4. ábra
A munkahelyi egészségfejlesztés működési ciklusa
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EREDMÉNYEK

Az elmúlt öt év eredményeket is hozott (a fenti 
elemzés arra igyekszik rámutatni, hogy az eredmények 
lehettek volna lényegesen számottevőbbek is). 

Civil szervezeti kezdeményezésre indult el a Szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán a munkahelyi 
egészségfejlesztéssel kapcsolatos képzés. Civil szerve-
zet koordinálásával 2004-ben készült el a Munkahelyi 
Egészségfejlesztés Nemzeti stratégiája. Civil szervezet 
támogatásával és közreműködésével indult el Magyar-
országon a „Move Europe” program. Civil szervezet 
közreműködésével kerültek kidolgozásra munkahelyi 
egészségfejlesztési szakmai programok, technikák, 
módszerek (Dohányzásról való leszokást segítő, stressz-
kezelő, energia egyensúly megteremtő – táplálkozás és 
mozgás dinamikája – stb.). Civil szervezetek kiadvá-
nyokkal, konferenciák szakmai anyagaival széles kör-
ben hozzáférhetővé teszik a jó és eredményes, Magyar-
országon fellelhető munkahelyi egészségfejlesztési 
gyakorlatot, azok eredményeit. 

A hosszú távon eredményes működési stratégia 
mentén tervező cégek a munkahelyi egészségfejlesztés 
összefüggéseit felismerték (pl. a Move Europe 2008. 
évi EU program keretei között 12 világszínvonalú pá-
lyázatot benyújtó szervezet). A Népegészségügyi prog-
ram „egészségfejlesztés a mindennapi élet szinterein” 
alprogram keretei között 2003., 2004., 2005. és 2006. 
évi kiírt pályázatokra 323 pályázat érkezett. 2003 és 
2006 között a program keretein belül 74,86 millió Ft 

támogatás talált gazdára (átlagban évente 18,715 mil-
lió Ft). A több mint háromszáz pályázó szervezet közül 
a jelentős többség a munkavédelmi követelményeknek 
való minimális megfelelés forrásainak megteremtése 
érdekében pályázott. 

Fontos mozzanat, hogy a tanácsadó cégek között 
már található olyan is, aki a munkahelyi egészségfej-
lesztés területén bővítette a termékválasztékát (a hu-
mánerőforrás fejlesztés palettáján végre megjelent az 
egészség is!).

A Népegészségügyi Program munkahelyi színterére 
vonatkozó aktivitást az 5. ábra mutatja be.

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület civil 
támogatóként és szereplőként 2003 óta folyamatosan 
részt vett a Népegészségügyi Program munkahelyi 
szintér programjának tervezésében, kivitelezésében, 
értékelésében. Számos civil szervezettel, hatósággal, 
intézménnyel való együttműködés vált mindennapi 
gyakorlattá (Magyar Mérnöki Kamara Munkabizton-
sági Tagozata, Magyar Orvosi Kamara Foglalkozás-
egészségügyi szekciója, Munkavédelmi és Foglalko-
zás-egészségügyi Szövetség, Magyar Pénztár Szövet-
ség, Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társa-
ság, OMMF, ÁNTSZ, Országos Munkavédelmi Képző 
és Továbbképző KV.). Az Országos Egészségfejlesztési 
Intézettel rendkívül szoros és eredményes kapcsolat-
ban volt mód megvalósítani munkahelyi egészségfej-
lesztési programokat, vált lehetővé kidolgozni mód-
szereket, elindítani fejlesztéseket. 

5. ábra
Munkahelyi egészségfejlesztési programok intenzitásának változása

a Népegészségügyi Program elfogadásától napjainkig
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ÖSSZEGZÉS

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület annak 
idején üdvözölte a Népegészségügyi Program létrejöt-
tét. Mindvégig aktivizálta tagjait a program megvaló-
sulása érdekében, konkrét szerepeket, feladatokat vál-
lalt a megvalósításban.

A munkahelyek színterén mozogva, az ottani válto-
zásokat érzékelve rögzíthetjük: Magyarországon a mun-
kahelyi egészségfejlesztés gyakorlata megjelent. Ez a 
Magyarország már sokkal gazdagabb ezen a területen, 
mint a Népegészségügyi Program életbe lépése előtt. 

De közel sem olyan gazdag, mint a Népegészség-
ügyi Program szintér programjának hatékony végig-
vitelével válhatott volna.

Az eredményeket az Egészségesebb Munkahelye-
kért Egyesület elismeri, de az elszalasztott lehetősége-
ket, az „elmaradt hasznot” rendkívüli módon fájlalja.

Az új Népegészségügyi Program megalkotásához 
tapasztalatainkat, tudásunkat, fejlesztéseinket, civil 
kapcsolatainkban rejlő lehetőségeket felajánljuk.

Hiszünk abban, hogy lehet Magyarországon általá-
nos, azaz a piac minden szereplője által képviselt, elfo-
gadott érték a munkahelyi egészség, biztonság, egész-
ségfejlesztés.
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Balogh Sándor A háziorvosok egészségfejlesztésben vállalt szerepéről

Országos Alapellátási Intézet – 1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35. – Tel.: (1) 239 0473 – Fax: (1) 451 3694
E-mail: balogh@oali.hu

Az alapellátás fejlődésének következményeként a 
népegészségügyi programok végrehajtásában kiemelt 
szerepet kap a háziorvoslás, az alapellátás. A kiemelt 
szerep fontossága, a szakterületen meglévő jelenlegi 
alkalmasság, az elért eredmények önmagukban nem 
elegendőek, hanem szükséges az alapellátás további 
alkalmassá tétele, hogy a kívánt célkitűzések és ered-
mények elérhetők legyenek.

Kiemelten fontos átgondolni a vidéki (értsd kistele-
pülési) alapellátás jelenlegi helyzetét, amelyben az or-
vosi, humán kapacitás teljesítőképességének végső 
határán áll.

Különösen fontos ez a szív-érrendszeri betegségek 
ellátásának vonatkozásában, amelyre lehetőséget nyújt-
hat a szív- érrendszeri betegségek megelőzését és gyó-
gyítását megcélzó nemzeti program. Az Országos 
Alapellátási Intézet alapkutatásai és vizsgálatai, illetve 
azok eredményei megfelelő alapot szolgáltatnak a nép-
egészségügyi programok megvalósításával párhuza-
mosan az alapellátás átalakításához is, valamint a mi-
nőségbiztosítás és oktatás területén egyaránt haszno-
síthatók.

A hazai mortalitási és morbiditási adatokat illetően 
a következők olvashatók: „A halálozási statisztikák tük-
rében más európai országokéval összevetve a magyar 
lakosság egészségi állapota rendkívül kedvezőtlen. A ha-
lálozási adatok azonban önmagukban nem kielégítők 
a lakosság egészségi állapotának jellemzésére, ehhez 
egészségproblémákról, köztük a megbetegedésekről is 
információk szükségesek”.

Első saját felmérésünkben, közel 100 ezer lakos kar-
diovaszkuláris kockázati állapotát jellemző morbiditá-
si adatokra vonatkozó kérdésekre a háziorvos által 
adott válaszokat összesítettük. Láttuk, hogy a rizikó-
faktorok kóros értékeinek pontos deCniálása nélkül is 
reálisnak tűnő, konzisztens értékeket kaptunk a popu-
láció rizikóproClját illetően, az egyéb nagy vizsgálatok 
adataival történt egybevetés szerint. Az is nyilvánvaló, 
hogy a fokozott kardiovaszkuláris rizikószintet olyan 
állapotok fennállása esetén deCniáltuk, amelyek ese-
tében ez a besorolás nem képezheti vita tárgyát. A ma-
gyar populáció kardiovaszkuláris rizikóproClját illető-
en, amelyek összességükben konzisztensek az irodal-

mi adatokkal, sőt az újabb vizsgálatainkkal  (OEP Pre-
venciós Pályázat 2005, Kistérségi Egészség Napok).

Másik saját felmérésünkben a rizikófaktorok mért 
adatainak átlaga igen jó egyezést mutat a „gyorsteszt” 
súlyozott mintán kapott, de nem mérésen alapuló ada-
taival. Másrészt a módszer különösen alkalmas arra, 
hogy a háziorvos betegkövető rendszerébe beépülve a 
korszerű, ajánlásokon alapuló prevenciós követés-
gondozás kiindulási pontját képezze.

A kardiovaszkuláris prevenció hatékony megvalósí-
tásához a szükséges mértékű és mennyiségű globális 
tudás létezik és rendelkezésre áll. Fentiek ellenére a 
prevenció lehetőségei és az eredményei között arány-
talanság, az elmélet és a gyakorlat közötti szakadék mé-
lyül. A rizikóbecslés és a klinikai döntés a logikailag 
összefüggő folyamatok, amelyek végrehajtását az alap-
ellátás szintjén összehangolva és a következő célok irá-
nyába kell fejleszteni.

Elsődleges cél: a kardiovaszkuláris rizikó számított 
átlagos értékének a csökkentése adott populációban. 
Másodlagos cél a fokozott rizikójú betegek kiemelése 
és hatékony preventív, illetve kuratív kezelése, különös 
tekintettel a rejtett, néma tünet- és panaszmentes ese-
tekre (pitvarCbrilláció, néma infarktus és/vagy csök-
kent bal kamra funkció, zörej a nagyerek felett, igen 
magas vérnyomás, vagy vérzsír stb.) Távolabbi cél: a car-
diovaszkuláris rizikó és a prevenció költséghatékony-
ságának a közvetlen mérése.

A magyarországi, napjainkra kialakult háziorvosi 
rendszer, az alapellátás eredményeiben és hiányossá-
gaiban nem véletlenül, meghatározóan érvényesül az 
elmúlt évek egészségügyi, társadalmi és gazdasági fej-
lődése és fejlesztése a nemzetközi és nemzeti történé-
sek egésze, illetve azok hatása és következményei. A ko-
rábbi körzet orvoslásban a kilencvenes évek előtt ki-
emelten fontos tényezők voltak a nemzetközi kapcso-
latok és a szakmai, legfeljebb szakmapolitikai lobbyk, 
melyek politikai vetületei legfeljebb az elfogadás és elfo-
gadottság szintjén valósultak meg. 

A körzeti orvoslásra jellemző betegforgalmi adatok 
alapvetően, lassú változások ellenére, nem különböz-
nek a háziorvosi ellátásétól. Az akut betegek és a  gon-
dozottak ellátása, a prevenció, a keresőképesség elbí-
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rálás, a napi betegforgalmi jellemzők vonatkozásában 
mindezek elmondhatók.

Ezért is volt lehetséges, hogy a rendszerváltást köve-
tően, lényegét tekintve töretlenül, egy fejlődési folya-
mat következtében történtek azok a jogszabályokra 
alapozott változások amelyek szakmai, Cnanszírozási, 
szervezeti és képzési, minőségbiztosítási téren különös 
jelentőséggel bírtak. A háziorvoslás történései évti-
zednyi távlatból nézve is megalapozottak és 

sikeresek voltak megteremtették az egészségügyi 
átalakítás kiindulópontját és alapjaiban a mai napig 
érintetlenek maradtak. 

A háziorvoslásról szóló miniszteri rendelet egyér-
telműen meghatározta a feladat és feltételrendszert, a 
háziorvos és segítői tevékenységét a gyógyítás, meg-
előzés és rehabilitáció vonatkozásában, meghatározta 
az ellátott lakossági kört, az ellátáshoz szükséges szak-
mai megfelelést (szakképesítést, képesítés), technikai 
felszerelést és berendezést, kubatúrát.

A szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet-mó-
dosítás lehetővé tette az egységes színvonalú ellátást és 
megalapozta a közel évtizeddel később megjelent fo-
lyamatos továbbképzési rendeletet a CME gyakorlatát, 
amely a színvonal megtartását jelentette, európai gya-
korlatot megelőző módon. 

A háziorvosi tevékenységi lista meghatározása és 
közreadása, valamint az 2006-ban  megtörtént revali-
dálása, minden szakmát megelőzően alapot teremt az 
ellátás meghatározásához, a fejlesztésekhez, a szak-
képzéshez és a továbbképzéshez egyaránt.

A szakma országos intézetének megtartása és kom-
petenciájának kiterjesztése a koncentrálható és koor-
dinálható országos tevékenységek és feladatok teljesí-
tését nagymértékben segítette, segíti és segítheti a 
jövőben is. 

A korábbi döntések miatti fejlődés és a fejlesztések 
következményeként a 2001-ben elindított és 2002-ben 
megerősítést kapott népegészségügyi programok alap-
ját és eredményességét a háziorvoslás és az alapellátás 
jelentheti. 

2006-ban a népegészségügyi programok elindításá-
nak 5. évében, a korábbiakban tervezett tíz éves idő-
tartam félidejében, a gazdasági kényszer miatti egész-
ségügyi rendszer átalakításának szükségszerűsége, de 
annak működő képességének megtartása, talán az 
Európai Úniótol 2007–2013 között lehívható 500 mil-
liárd forint lehívhatósága a tét. A tét nagy, sőt kockáza-
tos is. Lehetőség, válogatásra idő nincs sok. A Szív-ér-
rendszeri Betegségek Nemzeti programja és a Kistér-

ségi Ellátási Formák támogatása kiutat jelenthet. A meg-
valósíthatóság nem reménytelen, de ehhez a jelenlegi 
háziorvosi terhekből lehet csökkenteni és talán szük-
séges is. Kockázat nélkül, hiszen főleg az adminisztrá-
ciós terhek csökkentése nemhogy színvonal csökkené-
sét jelenti, hanem az ellátás jobbítását segítheti. 

ÖSSZEFOGLALÁS

Biztosítani kell, hogy a lakosság általános egészségi 
állapotát befolyásoló alapellátás szakmapolitikai, erköl-
csi és anyagi támogatása az alábbi indokok miatt lehe-
tővé váljon:

– az alapellátás és annak döntő részét képező házi-
orvosi ellátás minden országban, így Magyaror-
szágon is meghatározó része az egészségügyi ellá-
tó rendszernek, melynek okai, hogy:

– a többi ellátási szinthez képest csekély költségigé-
nye ellenére megfelelően hatékony lehet;

– jól szabályozott rendszer esetén már ezen a szin-
ten  elérhető az  egészségi problémák  jelentős 
mértékének (80–90%) végleges megoldása;

– az országonként/régiónként változó – az ottani 
körülmények által is befolyásolt – fontos nép-
egészségügyi kihívások hatékony kezelése már az 
alapellátás szintjén lehetséges;

– lehetséges a szakellátással közel azonos szakmai 
színvonalú és eredményességű lakossági ellátás 
nyújtása. 

A 90-es években, a magyar alapellátásban történt 
átalakítások kellő alapot szolgáltatnak a még megol-
datlan ellátási, népegészségügyi feladatok országos szin-
tű rendezéséhez. A változás és továbbfejlesztés azon-
ban megtorpant, s úgy tűnik, hogy a döntéshozók és 
az ellátók e tekintetben egyaránt elbizonytalanodtak.

A Népegészségügyi Program célkitűzései és felada-
tai megegyeznek az alapellátási tevékenység lényegi 
meghatározásával. A hazai – saját – eredmények és a 
nemzetközi tapasztalatok összevetése alapján saját  
egyértelműnek tűnik, hogy a szív-érrendszeri betegsé-
gek hatékony megelőzése és gyógyítása az alapellátás 
igénybevétele és annak az ehhez  szükséges fejlesztése 
nélkül nem lehetséges.

Eredményeink azt is bizonyítják, hogy nem előz-
mény nélküli és nem eredménytelen a háziorvoslás fej-
lesztése, hiszen a kritikai észrevételek és egyes kedve-
zőtlen jelenségek ellenére az ellátás szakmailag és rész-
ben szervezetileg is megfelelő alapokon nyugszik. 
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A szakmai előrelépés és fejlesztés azonban továbbra 
is szükséges, és elengedhetetlenek egyes  szervezeti vál-
toztatások is. Ez utóbbiak nemcsak egészségügyi, ha-
nem igazgatási,  szinten is szükségesek, melyek az or-
szágosan strukturált, alapellátás szintjén a kistérségi 
szerveződést jelentenék.

Ismételten fontos kiemelni, hogy az említetteken túl 
a kedvezőbb Cnanszírozási háttér megteremtése nél-
kül javulás nehezen képzelhető el.

A továbbfejlődés záloga tehát a leírt feladatok össze-
hangolt megvalósítása, a módszeres, lépésenkénti to-
vábbfejlesztés, következetes véghezvitele. Ennek érde-
kében:

– a rendszerszerű működéssel és a szakmai standar-
dok meghatározásával általánossá kell tenni a 
minőség-alapú ellátást;

– a változtatások jellegét és tartalmát elsősorban a 
népegészségügyi problémák előtérbe helyezésével 
kell megfogalmazni;

– az ellátási, szakmai, szakmapolitikai kihívások 
megoldását jelentős mértékben elősegíti a kistér-
ségi rendszerek kialakítása;

– az alapellátási szakmai tevékenységen belül 
kiemelten szükséges támogatni a primer preven-
ciót és a gondozást;

– az említett célok elérése érdekében egységes alap-
elvek alapján, minél rövidebb idő alatt ki kell dol-
gozni az alapellátás – prevenció orientált – rövid 
és középtávú fejlesztési tervét.
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A társadalmi szerepvállalás meglehetősen Catal, 
nem túl távoli múltra visszatekintő tevékenység a ma-
gyarországi vállalatok életében. Éppen ezért az egyes 
vállalati kultúrák és iparágak függvényében változik, 
melyek azok a kezdeményezések, programok, amelyek 
ide sorolhatóak. Általánosan viszont elmondható, hogy 
társadalmi szerepvállalás minden olyan tevékenység, 
amelyet az adott vállalat a társadalom vagy valamely 
közösség helyzetének javításáért, vagy valamely célok 
eléréséért, a közvetlen proCtszerzés érdeke nélkül tesz. 
A kultúrától az oktatáson át egészen az egészségügyig 
számos olyan terület van, amelynek hatékony műkö-
déséhez elengedhetetlen a kormányzat, a civil szféra és 
a felelősen gondolkodó vállalatok összefogása.

HATÉKONY MEGELŐZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZ-
TÉS CSAK ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSULHAT MEG

Az egészség valóban a legfontosabb érték az egyén 
és a társadalom számára egyaránt.  

Az egészség alapvető feltétele a jó életminőségnek, a 
teljes életnek. A társadalom egészét tekintve pedig 
alapköve az értékteremtésnek és a versenyképesség-
nek. Éppen ezért fontos, hogy a társadalom valamen-
nyi résztvevője, az emberek, a mindenkori kormány-
zat és nem utolsó sorban az üzleti szféra a lehető leg-
többet tegye a megelőzés és az egészségfejlesztés terü-
letén. Az egészség megőrzése az egyéntől megfelelő 
odaCgyelést, tudatosságot, a kormányzattól a hatékony 
szűréseket lehetővé tévő egészségügyi ellátórendszert, 
az üzleti szférától pedig anyagi és szakmai támogatást 
kíván meg. Jelen cikkben három olyan, a szakmai 
összefogáson és közös gondolkodáson alapuló progra-
mot mutatunk be, amelyek rendkívül eredményesek 
voltak, vagy várhatóan azok lesznek az egészségfej-
lesztés területén. A kezdeményezések jó példát jelen-
tenek valamennyi, a társadalomért tenni akaró vállalat 
és az egészségfejlesztésben dolgozó szakember, dön-
téshozó számára is. 

Mindhárom program a kormányzat és innovatív gyógy-
szergyártó vállalatunk, a Lilly Hungária KV. együtt-
működésével valósult, valósul meg. Közös bennük, hogy 
valamennyi kezdeményezés egy-egy súlyos népegész-
ségügyi probléma, a méhnyakrák, a dohányzás és a 
diabétesz enyhítésére irányul, kiemeli az öngondosko-
dás szerepét és számos új, a felvilágosításban korábban 
még nem alkalmazott marketing és kommunikációs 
eszközt vonultat fel, továbbá az eredményeket ponto-
san mérhetővé teszi. 

1. ábra
„Virágzó” felvilágosító program a méhnyakrák ellen

2005-ben indult útjára a Liliom méhnyakszűrő prog-
ram (1. ábra), amely az indulását követő három évben 
az egyik legsikeresebb népegészségügyi felvilágosító 
eseménysorozattá vált. A program indulása előtt az 
Egészségügyi Minisztériummal, a Népegészségügyi 
Kormánymegbízotti Irodával és az Országos Tisztior-
vosi Hivatallal közösen határoztuk meg, milyen terü-
leten és milyen céllal indítunk átfogó, országos prog-
ramot. Míg az emlőszűrésben jelentős eredményeket 
sikerült elérni az elmúlt években, addig az államilag 
Cnanszírozott méhnyakszűrésre behívott hölgyek mind-
össze 4,2 százaléka ment el a vizsgálatra és évente közel 
500-an haltak meg a betegség következtében (1. táblá-
zat), holott az onkológiai megbetegedések közül idő-
beni felismeréssel a méhnyakrák a leginkább hatéko-
nyan gyógyítható. 

Záray László
Paplanos Péter
Fehér Mihály

Gazdasági társaságok társadalmi szerepvállalása a népegészségügy-
ben – Innováció az egészségfejlesztésben

Három újszerű és sikeres népegészségügyi felvilágosító program bemutatása

Lilly Hungária K!. – 1075 Budapest, Madách u. 13-14. – Tel.: (1) 328 5100 – Fax: (1) 328 5101
E-mail: web_hungary@lilly.com
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A méhnyakrák elleni küzdelem felvállalása a fentie-
ken túl azért is fontos volt a számunkra, mert az iparág 
többi szereplőjének követendő példát kívántunk mu-
tatni avval, hogy olyan területet támogatunk 20 millió 
forinttal, amelyben nincs és nem is lesz a gyógyítást 
segítő, vagy a betegséget megelőző készítményünk.

A program valamennyi szervezője számára világos 
volt, hogy a korábban alkalmazott, jelentős eredmé-
nyeket nem hozó, elsősorban a betegség súlyosságát 
hangsúlyozó kommunikációs stílus helyett teljesen 
újszerű megközelítésre van szükség. Így született meg 
az az ötlet, amely korábban példátlan volt a hazai egész-
ségfejlesztésben. A Liliom Program során olyan átfo-
gó, felvilágosító és ösztönző kommunikációs mixet 
hoztunk létre, amelyet az üzleti szférában például fo-
gyasztási cikkek étékesítésének, vagy a termék-image 
építésének támogatására használnak. 

A Liliom Program eszköztára egyszerre tartalma-
zott televíziós és rádiós szpotokat, óriásplakátokat, saj-
tóhirdetéseket, online bannereket a legnépszerűbb női 
portálokon, és országos sajtótájékoztató sorozatot. Va-
lamennyi kommunikációs eszköz a 25–65 év közötti 
hölgyek hatékony elérését szolgálta. 

A kommunikáció központi eleme egy nyeremény-
játék volt. Ez volt az első eset az egészségügyi felvilágo-
sító programok magyarországi történetében, amikor a 
konkrét nyeremények ösztönözték a szűrésen történő 
részvételt. A nyereményjáték lebonyolítása rendkívül 

egyszerű volt. A hölgyek a méhnyakszűrésre meghívó 
levél mellé egy nyereményszelvényt is kaptak a prog-
ram leírásával. Ezt a szelvényt kellett kitölteni, lebélye-
geztetni a szűrést elvégző orvossal és az OTH címére 
beküldeni. A beérkezett szelvények közül nyilvános 
tv-show keretében sorsolták ki a nyertest, aki egy sze-
mélygépkocsival lett gazdagabb. 

A Liliom Program 2005 júniusában indult és 2006 
márciusáig tartott. Az eredmények azonban nyilván-
valóvá tették számunkra, hogy szükséges és érdemes 
folytatni a programot, amely korábban soha nem látott 
mértékű mozgósítóerővel bírt és hatalmas sikert ho-
zott! Hat hónap alatt 17 549 hölgy vett részt a nyere-
ményjátékban és ami népegészségügyi szempontból 
különösen fontos, azokat is sikerült mozgósítani, akik 
korábban nem, vagy csak igen ritkán vettek részt nő-
gyógyászati szűrésen. A résztvevők 51 százaléka ko-
rábban semmilyen szűrésen nem volt, és 23 százalékuk 
mindössze egyetlen alkalommal volt élete során szű-
rővizsgálaton. A résztvevők magas száma mellett a Li-
liom program kommunikációs értelemben is sikeres 
lett. Míg korábban a méhnyakszűrés fontossága alig 
kapott helyet a médiában, addig a program ideje alatt 
közel háromszáz cikk és híradás számolt be a méh-
nyakrák megelőzéséhez kötődő tudnivalókról. 

Ilyen eredmények után a folytatás nem várhatott 
sokat, már 2006 májusában szintén az Egészségügyi 
Minisztériummal, a Népegészségügyi Kormánymeg-
bízotti Irodával és az Országos Tisztiorvosi Hivatallal 
közösen bejelentettük, a Lilly Hungária KV. ismét 20 
millió forinttal járul hozzá a Liliom Program sikeré-
hez. Az alapkoncepció nem változott. Megmaradt az 
országos reklám és PR kampány, valamint a nyere-
ményjáték, de számos új elemet, is bevontunk a prog-
ramba. Ezúttal a szélesebb társadalmi összefogás je-
gyében több híres Zsuzsanna vállalta, hogy a program 
arca lesz. A Zsuzsanna név jelentése ugyanis Liliom. 
A szűrésen történő megjelenés mellett más aktivitásra 
is bíztattuk a hölgyeket. A „Kívül-belül nő” fotópályá-
zat központi témája a nőiesség, női egészség volt. A több 
mint 100 beérkezett pályaműből kiválasztott legjobb 
húsz alkotást Cgyelemfelkeltő plakátok (2. ábra) kísé-
retében a legnagyobb forgalmú metróállomásokon állí-
tottuk ki. A Liliom második fázisának leginkább látvá-
nyos és a legjelentősebb publicitást teremtő eseménye 
az úgynevezett „Liliomhullás” program volt, amelynek 
keretében politikusok, sportolók, művészek 500 lilio-
mot dobtak a Dunába emléket állítva annak a mintegy 
500 nőnek, akik évente a méhnyakrák következtében 

Év Halálesetek száma

1970 498

1975 536

1980 669

1985 639

1990 602

1995 546

2000 481

2001 539

2002 513

2003 465

2004 497

1. táblázat
Méhnyakrák miatti halálozás Magyarországon

1970–2004 között

Forrás: Kovács, A., Döbrössy, L., Budai, A., Boncz, I., Cornides, Á.:
A népegészségügyi méhnyakszurés helyzete Magyarországon 2006-
ban. Orvosi Hetilap, 148:535-540, évszám?
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halnak meg. Az eseményt óriási médiaérdeklődés kí-
sérte és a szűrés fontossága valamennyi országos tele-
vízió és rádió hírműsorába bekerült. Ezek után nem 
volt meglepetés, hogy a Liliom II az első szakasszal 
közel megegyező sikert hozott. Ismét több mint 16 
ezer hölgy vett részt a nyereményjátékban, közülük 
mintegy ötezer korábban semmilyen szűrővizsgálatra 
nem látogatott el. 

A két sikeres program után az egészségügyi kor-
mányzat és vállalatunk számára is világos volt, hogy 
együttműködésünket folytatni, sőt továbbfejleszteni 
szükséges. Így született döntés a Liliom Program foly-
tatásáról, továbbá egy új, a népegészségügy számára 
egyik legfontosabb megoldandó probléma, a dohány-
zás visszaszorítását célzó kezdeményezés indításáról. 
Ennek ismertetése előtt azonban érdemes áttekinteni a 
Liliom Program három fázisának összesített eredmé-
nyeit. 

A legnagyobb siker mindenképp a szűrésen résztve-
vők számának növekedésében értük el. A 2005-ös 4,2 
százalékos részvételi arányhoz képest 2007-re több 
mint kétszeresére, 8,6 százalékra emelkedett méhnyak-
szűrésen résztvevő hölgyek száma. A három nyere-
ményjátékra összesen több mint 46 ezren küldték be a 
nyereményszelvényt és a 2007-es liliomhullás során a 
kezdeti 500 képest, „csak” 416 szál liliom hullt a Duná-
ba, jelképezve, a program indulása óta 84-el csökkent 
a méhnyakrákban elvesztett hölgyek száma. 

Összegzésként elmondható, a Liliom programsoro-
zat a népegészségügyi felvilágosító programok olyan 
új és eredményes megközelítése volt, amely például 
szolgálhat valamennyi későbbi kezdeményezéshez és 
bebizonyította, hogy megfelelő összefogással és inno-
vációval rövid időn belül is sikeres lehet az öngondos-
kodás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. 

A Liliom program sikerei után az egészségügyi kor-
mányzattal közösen tovább kerestük azokat a területe-
ket, amelyeken a Lilly Hungária KV. társadalmi sze-
repvállalásának keretében jelentős mértékben hozzá 
tud járulni egy népegészségügyi probléma enyhítésé-
hez. Hamarosan megállapodtunk abban, hogy a do-
hányzás legyen ez a terület, hiszen ez a tevékenység 
felelőssé tehető számos szív- és érrendszeri, valamint 
onkológiai megbetegedés kialakulásáért. A konkrét 
program kidolgozása előtt számos korábbi dohányzás 
elleni kezdeményezést értékeltünk és arra a megállapí-
tásra jutottunk, hogy csak olyan program lehet haté-
kony, amely egy jól körülhatárolt célcsoportra össz-
pontosít, az elrettentés helyett az emóciókon alapuló 
meggyőzést alkalmazza és eredménye pontosan mér-
hető. Így született döntés arról, hogy a Liliom prog-
rammal megkezdett „női egészség” koncepciót követ-
ve a hölgyek dohányzásának visszaszorítására irányuló 
programot indítunk. A koncepcionális okok mellett a 
női célcsoport választásának számos egészségszakmai 
indoka is volt. A dohányzó nők körében ötször maga-

2. ábra
A Liliom Program egyik 'gyelemfelkeltő plakátja



sabb a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya, 
jelentősebb a trombózisveszély és dohányzásuk nem 
csupán rájuk, hanem születendő, vagy már megszüle-
tett gyermekeikre is veszélyt jelent. A dohányzó anyák 
körében jelentősen magasabb a koraszülések száma, 
illetve a gyermekek „passzív”dohányzásának is számos 
súlyos következményei vannak. Ráadásul az anya min-
taként is szolgál a gyermek számára, így a női dohány-
zás következményei hosszú távon is negatívak azáltal, 
hogy a dohányzó anyák gyermekei jóval nagyobb 
arányban válnak maguk is dohányossá (3. ábra).

Az ELÉG! Program (4. ábra) alapkoncepciója meg-
egyezett a Liliom sorozat esetében alkalmazottakkal. 
A célcsoportra optimalizált kommunikációs eszköztár 
és üzenetek, aktív médiajelenlét és nyereményjáték. 
Az ELÉG! kreatív üzenet az érzelmekre kívánt hatni 

úgy, hogy a dohányzás és az anyaság összefüggéseit 
mutatta be, arra hívta fel a Cgyelmet, hogy a dohányzó 
nő nem csak önmagát, hanem születendő gyermekét 
is veszélyezteti (5. ábra). 

Az ELÉG! Programmal egyfajta társadalmi összefo-
gást kívántunk megvalósítani a női dohányzás vissza-
szorítása érdekében. Számos híresség, többek között 
Szinetár Dóra, Nyertes Zsuzsa és Dombóvári Vanda is 
a program mellé állt. Létrehoztunk továbbá egy olyan 
internetes közösségi portált, amelyre a program célja-
ival egyetértő hölgyek feltölthették fotóikat, jelezve, 
hogy arcukkal is vállalják véleményüket a dohányzás 
legyőzésével kapcsolatban. Az ELÉG! Programhoz kötő-
dő nyereményjátéknak ezúttal szimbolikus üzenete is 
volt. Azok közül a hölgyek közül, akik vállalták, hogy 
legalább 5 hétig nem gyújtanak rá és a dohányzásmen-

népegészségügy / 86. évfolyam 2. szám

41gazdasági társaságok társadalmi szerepvállalása

3. ábra
A főbb dohányzással összefüggő halálesetek száma és 

aránya a nők körében Magyarországon 2004-ben

tüdő- és légúti 
rosszindulatú 
daganatok

heveny 
szívizominfarktus

egyéb 
szívbetegségek

krónikus légúti 
betegség
(idült hörghurut 
és tüdőtágulás)

141 (6,6%)

860 (40,3%)

659 (30,9%)

473 (22,2%)

4. ábra
ELÉG! – a női dohányzásból! Kommunikációs program 

a női dohányzás visszaszorítása érdekében

5. ábra
Az ELÉG! Program egyik 'gyelemfelkeltő plakátja
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tességet a szűrővizsgálat is igazolja, kisorsoltunk egy 
hölgyet, aki 742 000 forint értékű kétszemélyes utazást 
nyert. Egy dohányos már napi két doboz cigaretta 
elfogyasztásával egy év alatt átlagosan ekkora összeget 
füs-töl el. A dohányzó felnőtteket a gyermekeken ke-
resztül is el kívántuk érni. Országos óvodai rajzpályá-
zatot hirdettünk, melynek témája a dohányzás volt. Az 
ország több mint hetven településéről 1304 pályázat 
érkezett be.

A megszokott kommunikációs eszközök mellett 
olyan új és merész marketingfogásokat is alkalmaz-
tunk a program során, amelyek korábban az egészség-
fejlesztésben elképzelhetetlenek voltak. A medikusok-
ból álló „ELÉG! Légió” a nyár folyamán több budapes-
ti és vidéki strandon is megjelent. Odamentek azokhoz 
a hölgyekhez, akik dohányoztak, röviden tájékoztatták 
az esetleges káros következményekről és adtak egy-
egy jelentkezési lapot a „Hagyd abba és nyersz” játék-
ra. A program egészéhez hasonlóan ez a kezdeménye-
zés is pozitív fogadtatásban részesült. 

Közel 2000 hölgy gondolta úgy, hogy ELÉG! a do-
hányzásból és jelentkezett a játékra. A résztvevők közel 
60 százaléka 35 év alatti Catalok csoportjából került ki, 
ami azért is Cgyelemre méltó, hiszen ez a gyermekvál-
laló korosztály, így elmondható, hogy a kulcsüzenetek 
célba értek. A program egyik legnagyobb érdeme, hogy 
az akciónak köszönhetően több, mint 1000 gyermek 
mentesült a passzív dohányzás ártalmaitól, hiszen a 
résztvevők közel fele szülő. A nyereményszelvényen 
arról is nyilatkozni kellett, hogy naponta átlagosan 
mennyit dohányzik a szelvényt beküldő. A jelentkezők 
skálája a napi 1–2 szálat elpöfékelőktől a masszív, napi 
70 szálat, vagyis közel 4 csomagnyi cigarettát fogyasz-
tókig terjed. Összességében napi 30 000 szál cigarettát 
szívtak el a program résztvevői, mielőtt a leszokás mel-
lett döntöttek.

Látszik tehát, hogy jól meghatározott célcsoporttal, 
megfelelően átgondolt üzenetekkel és gondosan össze-
állított kommunikációs eszköztárral akár a szenve-
délybetegségek ellen is eredményesen felvehető a küz-
delem.

Az ELÉG! Programmal párhuzamosan vállalatunk 
belső kommunikációs kezdeményezés keretében ösz-
tönözte a dohányzó munkatársakat káros szenvedé-
lyük abbahagyására. A program eredményeként a mun-
kahelyi dohányzóban 32 százalékkal kevesebb cigaret-
ta fogyott és a dohányosok 24 százaléka végleg felha-
gyott a cigarettázással. A kezdeményezéssel vállala-
tunk kiérdemelte az Amerikai Kereskedelmi Kamara 

„Egészséges Munkahely” elismerését, így a „Legjobb 
Munkahely” kitűntető cím mellett ezt is magunkénak 
tudhatjuk. 

Vállalatunk hosszú távra kötelezte el magát a nép-
egészségügyi programok támogatása, a lakosság egész-
ségfejlesztése mellett, így két sikeres kezdeményezés 
után természetesen egy újabb, a népegészségügy szá-
mára kiemelten fontos probléma, a diabétesz követke-
zett. Megközelítőleg 1,4 millióra becsülik a már felis-
mert és a még fel nem ismert, nem kezelt cukorbete-
gek számát. A leggyakoribb kiváltó ok az elhízás és a 
helytelen életmód. Az összes halálozás közel kilencede 
írható a cukorbetegség és szövődményeinek számlájá-
ra! Különösen aggasztó, hogy amíg két évtizeddel 
ezelőtt a kettes típusú diabétesz elsősorban az idősebb 
populáció körében jelentkezett, addig napjainkra egy-
re nő a 35–45 éves korosztályban is az előfordulása, 
sőt nem ritka, hogy húszas éveik elején járó Cataloknál 
diagnosztizálják a betegséget. Abban a diabetológu-
sok, belgyógyászok és háziorvosok egyaránt egyetér-
tenek, ha diétával, mozgással és életmódváltással sike-
rül elérni a megfelelő testsúlykontrollt és csökkenteni 
a beteg testsúlyát, akkor – szükség szerint gyógyszeres 
terápia kiegészítésével – jelentős javulás érhető el a vér-
cukor értékekben és megnő a cukorbetegséggel járó 
szövődmények elkerülésének esélye. Éppen ezért, ami-
kor az Egészégügyi Minisztérium felkért minket egy 
új, diabetológiai életmódprogram támogatására, öröm-
mel tettünk eleget a kérésnek. A 2008 májusában 
indult Diaktív Program (6. ábra) átfogó felvilágosítás-
sal ösztönzi a cukorbetegeket életmódjuk átalakításá-
ra, ezáltal pedig az egészségesebb élet elérésére. A kez-
deményezés előnye, hogy nem a rendkívül fontos, de 
már megszokott vércukorszint-szűrő programok kör-
ébe tartozik, hanem egy lépéssel tovább lépve konkrét 
se-gítséget nyújt az elhízás okozta kettes típusú diabé-
tesz kockázatának csökkentésében, vagy azoknál, akik-

6. ábra
A Diaktív Program logója



népegészségügy / 86. évfolyam 2. szám

43gazdasági társaságok társadalmi szerepvállalása

7. ábra
A Diaktív Program egyik 'gyelemfelkeltő plakátja

nél a betegség már kialakult a megfelelő testsúly és 
glikémiás kontroll elérésében. A program üzenete is-
mét nagyon világos és közérthető, az öngondoskodás 
fontosságát hangsúlyozza. „Nem mindegy melyiket vá-
lasztja” vagyis mindenkinek megvan a lehetősége az 
egészségesebb étel és az egészségesebb életmód meg-
választására, ami kedvezően fogja befolyásolni vércu-
kor értékét (7. ábra).

A programhoz ezúttal is számos rendhagyó eszköz 
kapcsolódik. November elején a média jelenlétében 
sportolók, neves közéleti személyiségek mentek bevá-
sárolni a Fény utcai piacra, ahol diabetelógus szakem-
ber segítségével választották ki azokat az ételeket, ame-
lyek egészségesek és fontos részei a megfelelő testsúly-
kontrollnak. A programban természetesen aktív részt 
vállalnak a cukorbetegek is. A Magyarországi Cukor-
betegek Országos Szövetsége tagjainak versenyt hirde-
tett, melyben azokat díjazzák, akik önmagukhoz ké-
pest a legtöbb felesleges kilótól és testzsírtól szabadul-
tak meg. 

A Diaktív Program végleges eredményeire az év 
végéig még várni kell, az azonban már most látszik, 
hogy a Liliom és az ELÉG! programok esetén már 
sikerrel alkalmazott modell várhatóan ismét jelentős 
eredményeket hoz.

Őszintén reméljük, hogy a fenti „recepteket” siker-
rel alkalmazzák majd más, a kormányzat és az üzleti 
szféra együttműködésében megvalósuló felvilágosító, 
egészségfejlesztő programoknál is. Érdemes és szüksé-
ges továbblépni a hagyományos szponzoráció kerete-
in, közös gondolkodással, szoros együttműködéssel a 
programok megvalósításában lehetőség van a sziner-
giák megtalálására és felhasználására a népegészség-
ügy területén. A világ 142 országában jelenlévő válla-
latunk hitvallása, hogy innovatív gyógyszergyártóként  
a gyógyító tevékenységnek csak egy szelete a hatékony, 
korszerű készítmények kifejlesztése és eljuttatása a 
betegekhez. Rendkívül fontos a megfelelő felvilágosí-
tás és a prevenció. 

Mi, a Lilly Hungária KV.-nél hiszünk abban, hogy a 
jól átgondolt, pontos célokat megfogalmazó társadal-
mi szerepvállalás elengedhetetlen része egy vállalat 
működésének és örülünk annak, hogy ilyen eredmé-
nyes programoknak nem csak támogatói, hanem azok 
kialakításában és megvalósításában is aktív résztvevők 
lehetünk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Egészség-
ügyi Minisztérium és az Országos Tisztiorvosi Hivatal 
vezető tisztségviselőinek, valamennyi, a programban 
résztvevő hírességnek, betegszervezetnek, a médiának és 
természetesen azoknak az orvosoknak, akik a szűrése-
ket végezték. Külön köszönet illeti a programok fővéd-
nökét, Dr. Dobrev Klárát, valamint Péter#a Évát, az 
Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Kabinet 
főosztályvezető-helyettesét a programok kialakításában 
és megvalósításában végzett lelkes és magas színvonalú 
munkájáért. 
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A Biztonság és Partnerség Programunk egyik kulcs-
fontosságú gondolata, hogy az egészség közügy, de 
nem csak közfelelősség. Népegészségügyi céljaink meg-
valósításához szemléletváltásra van szükség. A nép-
egészségügy a legszélesebb értelemben vett közügy, 
amelyben szerepe lehet, és szerepe van a társadalom 
minden elemének, az egyéntől a helyi közösségekig, 
mint amilyenek az iskolák, klubok, baráti társaságok, 
és a munkahelyek is. El kell fogadnunk, hogy nemcsak 
a társadalom, de az egyén számára is az egészségbe 
való befektetés a legjobb befektetés, és hogy az egyén 
saját erőfeszítései nélkül nem érhető el jó egészségi 
állapot. Mindenki felelős a saját egészségéért.

A magyar lakosság egészségi állapotával nem lehe-
tünk elégedettek. Nőtt, de még mindig alacsony a szü-
letéskor várható élettartam, magas viszont például a 
rákban, vagy a szív és érrendszeri betegségekben el-
hunytak száma. Különösen azért fájó ez, mert hazánk 
gazdasági és kulturális fejlettsége, egészségügyi rend-
szerünk minősége, a hozzáférés lehetőségei közelíte-
nek a fejlett országokéhoz, halálozási mutatóink vi-
szont a fejletlen régiókhoz állnak közelebb. A betegsé-
gek megelőzése, az egészség megőrzése, az életkor lé-
nyeges növelése csak a társadalom egészének szerve-
zett erőfeszítésével, anyagi és szellemi hozzájárulásával 
érhető el.

Ezeknek az erőfeszítéseknek a 2003-ban meghirde-
tett Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 
adja a keretét, amelynek alapvető küldetése, hogy vá-
laszt adjon az egészséget érő kihívásokra, segítse és gyor-
sítsa azt a folyamatot, amelynek segítségével a magyar 
lakosság életesélyei mielőbb megközelítik majd az EU 
átlagát. Ma, mi magyarok hat évvel élünk kevesebbet, 
mint az európai polgárok általában, s erről nagyrész 
mi magunk tehetünk, hiszen abszolút egészségtelenül 
élünk. A felnőtt férCak 41%-a, míg a nők 26%-a do-
hányzik és évente 28 ezer fő hal meg a dohányzás 
következtében. A férCak 18%-a, a nők 3%-a nagyivó. 
A felnőtt lakosság 33%-a túlsúlyos, 20%-a pedig elhí-
zott és csupán alig 10% mozog heti rendszerességgel. 
Ezeken az adatokon feltétlenül változtatni kell, „lebe-
szélve” az embereket káros szenvedélyeikről. Oly mó-
don, hogy felgyorsítjuk és kiterjesztjük a megkezdett 

népegészségügyi programokat, támogatjuk az egész-
ségtudatos magatartást, növeljük a szűrések igénybe-
vételét, és általában is javítjuk az egészség feltételeit 
egészségügyön kívüli eszközökkel. 

A népegészségügy feladatai a társadalmi fejlődéstől 
függően változtak. Míg a nyolcvanas években a köz-
egészségügyi-járványügyi feladatok kapták a legna-
gyobb hangsúlyt, ma az egészségtudatos magatartást 
befolyásoló programok kerültek előtérbe. Ehhez elen-
gedhetetlenül szükséges, hogy a társadalomban alap-
vető szemléletváltás menjen végbe az egészség értékét 
illetően. Tudatosítani kell továbbá, hogy nemcsak a tár-
sadalom, de az egyén számára is hasznos a saját egész-
ségébe való befektetés, és hogy az egyén saját erőfeszí-
tése nélkül nem érhető el jó egészségi állapot. Ezért a 
népegészségügyi program olyan feladatokra fókuszál, 
mint az iskolai egészségnevelés, a szűrések hatékony-
ságának és elérhetőségének javítása, vagy a betegtájé-
koztatás lehetőségeinek bővítése.

A partnerség az egészség fejlesztésében is kulcsszó, 
így komplex feladatok megoldásában fontos, hogy a 
tárcák szintjén is megteremtsük az ágazatok közti 
együttműködést. Az önkormányzatokkal való koope-
ráció a helyi közösségek bevonásában játszhat fontos 
szerepet, a gazdasági élet szereplőivel pedig azért elen-
gedhetetlen az együttműködés, mert a munkahelyek 
minden ember életének fontos színterei, így az ott 
eltöltött idő jelentősen befolyásolja az egyének egész-
ségi állapotát. A civil szervezetek a fontos üzenetek több-
irányú közvetítésében segíthetnek, melyek a média 
által a lakosság rendkívül széles rétegéhez juthatnak el. 

Természetesen a célok között is fel kell állítanunk 
prioritásokat, így olyan programokat kell leginkább 
támogatnunk, amelyek komoly javulást eredményez-
hetnek a lakosság egészségi állapotában. Ilyenek pél-
dául a dohányzás és egyéb szenvedélyek (alkoholiz-
mus, kábítószer-használat) visszaszorítását célzó in-
tézkedések, vagy a rendszeres testmozgás bevezetését 
és a helyes táplálkozás fontosságát hangsúlyozó prog-
ramok. Mindez persze elképzelhetetlen a lakosság 
szemlélet formálása nélkül, hiszen hazánkban minden 
3. férC és minden 4. nő véli úgy, hogy semmit sem 
tehet saját egészségének megőrzése érdekében. 

Székely Tamás Merre tart a népegészségügy?

Egészségügyi Minisztérium – 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. – Tel.: (1) 301 7800 – Fax: (1) 302 0925
E-mail: miniszter@eum.hu
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A népegészségügyi célok megvalósításához az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv 2007–2013 nyújthat 
eddig példátlanul magas anyagi keretet, hiszen az 
elkövetkező hét évben az eddigi legnagyobb mértékű 
forrás áll rendelkezésre a népegészségügyi fejlesztések 
támogatására a Társadalmi Mobilitás Operatív Prog-
ram (TÁMOP) prioritási alapján (1. és 2. táblázat). Így 
megvalósulhat egy korszerű, komplex és integrált 
egészségügyi ellátás, csökkenhetnek a minőségi szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségei, és 
növekedhet az egészségben eltöltött életévek száma. 
Az egészségtudatos magatartás tehát fontos kompo-
nense életminőség javításának, ami egyúttal hozzájá-
rul a versenyképesség és a foglalkoztatás növeléséhez is. 

A források meglesznek tehát, méghozzá eddig soha 
nem látott összegek kerülnek felhasználásra annak 
érdekében, hogy hazánk lakosságának egészségi álla-
pota javuljon.

Természetesen ez azt is jelenti, hogy a források fel-
használásában megnő a felelősségünk is. Ezért további 
feladataink közé tartozik, hogy ki kell dolgozni az 
egészségfejlesztési programok minőségbiztosításának 
és akkreditációnak rendszerét, folyamatosan monito-
rozni kell a támogatott programokat, el kell készíteni 
azokat a módszertani anyagokat, melyek alapján bárki, 
bármikor magas szakmai színvonalon meg tud majd 

valósítani egy-egy eseményt, rendezvénysorozatot. 
Azokon a területeken, ahol a források rendelkezésre 

állnak érdemi változásokat kell elérni, méghozzá úgy, 
hogy lehetőleg minden társadalmi rétegben az egész-
ségesebb lehetőségek választása tudatosabb döntési 
mechanizmussá váljon.

A népegészségügy három fő pillére az egészséges 
ellátás, az egészséges életmód programok és az egész-
ségnevelés. Ez a három pillér az, amin a hosszú távú 
siker alapszik. Ezt a rendszert egészítik ki a kiemelt 
népegészségügyi programok, amelyek a legfontosabb 
népegészségügyi problémákra az onkológiai megbete-
gedésekre, a szív- és érrendszeri betegségekre, a gyer-
mekellátásra, és a sürgősségi ellátásra nyújtanak vá-
laszt.

A szemléletváltást azonban nem lehet központi esz-
közökkel, jogszabályokkal, vagy intézményekkel elér-
ni. Ez mindannyiunk személyes felelőssége. Felelősség, 
amit vállalnunk kell önmagunkért, és egymásért. 

A fejlesztési pályázatok egy része még 2008. év végéig 
meghirdetésre kerül hivatalosan a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség honlapján (www.nfu.hu). A Minisztérium 
saját költségvetéséből kiírt pályázatokat a minisztérium 
saját honlapján (www.eum.hu) teszi nyilvánossá vagy 
közli.

Konstrukciók Indítási idő
Indikatív keret 2007-

2013 millió Ft

Indikatív keret I. 
Akciótervben (2007-

2008.) millió Ft

6.1.1. Tudományos alapokon nyugvó egészségfejlesztési 
alapismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és 
különböző korosztályok számára

2008. december 1 000 500

6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprog-
ramok

2009. első negyedév 23 590 6 000

6.1.3. Szűrőprogramok országos kommunikációja 2008. III. negyedév 2 500 900

6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) program 2009. első negyedév 2 500

1. Intézkedés - összesen 29 590 7 400

1. táblázat
TÁMOP 6. prioritás: 1. intézkedés: Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés

n – a konstrukció már elindult
n – a konstrukció rövid időn belül elindul
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n – a konstrukció már elindult

n – a konstrukció rövid időn belül elindul

Konstrukciók Indítási idő
Keret 2007-2013 

millió Ft

Forrás I. Akcióterv-
ben (2007-2008.) 

millió Ft

6.2.1. Egészségügyi humánerőforrás monitoring 2008. IV. negyedév 1 000 500

6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkozta-
tottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesz-
tés

2008. IV. negyedév 13 076 3 500

6.2.3. Regionális egészségmonitorozási rendszer kiépítése 2009. I. negyedév 900 900

6.2.4. Foglalkoztatás támogatása fekvő-, és járóbeteg intéz-
mények, otthonápolási és alapellátási szolgálatok  támoga-
tásaára

2008. IV. negyedév 10 400 B) 3044 millió

6.2.5. Szervezeti hatékonyság fejlesztése A) Integrált minő-
ségmenedzsment rendszerek bevezetése és elterjesztése a 
szakellátásban B) Szervezeti hatékonyság fejlesztése  a 
struktúraváltásban érintett intézményeknél 

2009. I. negyedév 620

6.2.6. Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a ter-
vezett jelentős beruházásoknál

2008. III. negyedév 380 380

6.2.7. Betegazonosítási rendszer, valamint nemzeti eHealth 
rendszer használatának előkészítése

2009. I. negyedév 4 000  

2. Intézkedés összesen  30 376 8 324

2 táblázat
TÁMOP 6. prioritás 2. intézkedés: Szerkezeti átalakítást támogató humánerőforrás fejlesztés



népegészségügy / 86. évfolyam 2. szám 47

eredeti közlemények

Forgács Iván

Összefoglalás: Napjaink legégetőbb egészségügyi dilemmája az, hogyan biztosítsa az állampolgárai 
egészségéért felelős állam a rendelkezésére álló korlátozott anyagi eszközökből az orvosilag maximálisan 
lehetségest. E cikk megírásának célja az egészségpolitikának a szerző korábbi munkáinak felhasználásával 
készült irodalmi összefoglaló keretében történő kritikai elemzése, különös tekintettel a prevencióra, gyó-
gyító betegellátásra és a >nanszírozásra. Az eredmények alapján levonható következtetés, hogy a prevenció 
költsége és egészségnyeresége magasabb, de politikai haszna alacsonyabb, mint a betegellátás fejlesztésének. 
Az egészségpolitika és „policy” különbözik egymástól, az egészségügyi >nanszírozás modelljei között a 
választás politikai. A források, mint a társadalmi szolidaritás, egyéni kockázatvállalás és tőkebevonás, kívá-
natos arányainak politikai vonzata van, az elkerülhetetlen egészségügyi reform formájának, módszerének 
és időpontjának a megválasztására a politikának van lehetősége. 
Kulcsszavak: egészségpolitika, egészségügyi ellátás, >nanszírozás, reform

Summary: The most crucial dilemma of health care recently is how the state responsible for the health of 
its residents can ensure the best medically possible from the limited resources available. The aim of this 
article is to critically analyse the Hungarian health politics and policy by a review of the health policy litera-
ture based mainly on the author’s former publications, with special emphasis on prevention, curative med-
icine, >nancing and fund raising. Conclusions based on the results are that the costs and health bene>ts of 
prevention are higher but the political bene>ts are lower than those of curative medicine. There are diJer-
ences between health politics and policy, the choice between diJerent models for >nancing curative med-
icine is of the politicians. Finding the possible and optimal proportions of resources like social solidarity, 
individual risk and capital investment has political implications; the choice among model, methods and 
timing of the unavoidable health care reform is political. 
Key words: health policy, health care, >nancing, reform

Egészségpolitika – „hic et nunc”

Health Politicy – „hic et nunc”

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar – 1088 Budapest, Vas utca 17. Tel.: (1) 486 5818
E-mail: forgacsi@se-etk.hu 

BEVEZETÉS

Az ezredforduló legsúlyosabb egészségügyi dilem-
mája, hogyan biztosítsa az állampolgárai egészségért 
felelősséggel tartozó állam, a fokozódó szakmai-társa-
dalmi nyomás hatására az egészségügyre fordítható kor-
látozott anyagi eszközökből az orvosilag maximálisan 
lehetségest.

Az egészségpolitikának különösen az angolszász szak-
irodalomban számos kötete és szaklapja van. Sajnála-
tos, hogy a hazai orvosi szaksajtó bizonyos tudomá-
nyos arisztokratikus különállásból, vagy politikai sze-
méremből, esetleg kon�iktus kerülésből a témával alig 
foglalkozik, annál többet viszont a sok esetben éppen 

a szakértelmet és tudományos objektivitást nélkülöző 
tömegkommunikáció.

MÓDSZER 

A cikkben szereplő egyes részletek korábbi munká-
imban publikálásra kerültek, ezekre az irodalmi hivat-
kozásoknál utalok [1].

Az egészségpolitikai kutatások legnagyobb veszélye 
és egyben csábítása, hogy akár pro, akár kontra érve-
ket szolgáltatva szolgálójává válik a napi politikai 
vitáknak. Munkámban igyekeztem végig elkerülni a 
hazai, különösen az elmúlt két év egészségügyi adatai-
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nak konkrét feltüntetését és kommentálását. Csupán a 
„hic et nunc” kifejezéssel hívom fel ezekre a Cgyelmet, 
az értő olvasóra bízva a következtetéseket.

„POLITICS VERSUS POLICY”

Az Egészségügyi Világszervezet éppen 60 éve elfo-
gadott Alkotmányában [2] kimondta, hogy „a kormá-
nyok felelősek népeik egészségéért...” Ezzel a politika a 
tagországok egészségügyi ellátásának biztos szereplője 
lett. 

A politika meghatározása nem egységes, Aristoteles 
szerint a politika az államra és intézményeire vonat-
kozó tanok összessége. Machiavelli nyíltan kimondja, 
hogy a politika az állam kormányzásához szükséges ha-
talom megszerzésének eszköze, hasonló és számomra 
leginkább elfogadható  Max Weber [3] megfogalmazá-
sa, aki szerint a politika „egy állam vezetése, vagy ve-
zetésének befolyásolása”, konkrétabban: „törekvés a 
hatalomból való részesedésre vagy a hatalomeloszlás 
befolyásolására”. Az egészségpolitika az állam vezeté-
sének az a törekvése, hogy elősegítse lakosainak egész-
ségét, és ezt politikai eszközökkel biztosítsa. Főként 
az Egészségügyi Világszervezetnek a múlt század utol-
só negyedében meghirdetett és intenzíven propagált 
„Egészséget mindenkinek 2000-re” programja hatásá-
ra a legtöbb országban az egészségpolitika a kormány-
zati politika részévé, sőt a jóléti államokban egyre 
inkább annak központi kérdésévé vált

A magyar nyelvben a politika szó egyaránt jelenti a 
parlamentben – sőt egyre inkább azon kívül is – a po-
litikai pártok között inkább a párbajt, mint a párbeszé-
det és valamely esemény, intézkedés bevezetésének 
módját, technológiáját. Az angol nyelvben az elsőre a 
„politics”, a másodikra a „policy” kifejezést használják. 
Az angolszász szakirodalomban nagyon ritkán talál-
ható a „health politics”, annál gyakrabban a „health 
policy” kifejezés. Valójában, amikor egészségpolitiká-
ról beszélünk azt abban az  értelemben kell értelmezni, 
hogy miként,  hogyan biztosítsuk a lakosság egészség-
ügyi ellátását és nem úgy, hogy milyen aktuálpolitikai 
haszon vagy kár származhat belőle.

Az egészségügy az állami újraelosztás egyik legje-
lentősebb, az egész társadalmat érintő ágazata [4]. A be-
tegségek megelőzésével és gyógyításával foglalkozó tár-
sadalmi alrendszer, amelynek feladata, hogy az egyé-
nek és közösségek számára a legkorszerűbb ismeretek 
és technológia felhasználásával, az esélyegyenlőség alap-

ján biztosítsa az egészség megőrzéséhez, fenntartásá-
hoz és helyreállításához való hozzáférést.

Ez a társadalmi alrendszer két nagy részre osztható: 
a prevencióra és a betegellátásra. Az előbbiről szívesen 
beszélünk, de nagyon keveset költünk rá, az utóbbi a 
valódi viták színtere és reformját mindig elkezdjük, de 
rendszerint pótcselekvésekben (paraszolvencia, priva-
tizáció) kimerül. Nálunk „hic et nunc” konkrétan ki-
merült! 

A PREVENCIÓ

Az egészség megőrzése viszonylag nagyon kis rész-
ben függ az egészségügyi szolgálattól. Az Egészségügyi 
Világszervezet becslése szerint az egészségi állapot – 
populációs szinten – 27%-ban a genetikai adottságo-
kon, 18%-ban a természeti környezeten, 42%-ban a 
társadalmi környezeten és csupán 13%-ban az egész-
ségügyi ellátáson múlik. Noha ezek az adatok még az 
iparilag fejlett országokban (OECD) is csupán megkö-
zelítőleg érvényesek, a WHO is többször módosította, 
sőt egyes szakvélemények kétlik. Ha ezeket a vitatott 
adatokat tendencia jellegében Cgyelembe vesszük, ak-
kor az egészségügyi ellátásra (kb. 1600 milliárd Ft/év) 
költött összeg hét-nyolcszorosát, mintegy 11–13 ezer 
milliárd Ft-t(!) kellene költeni évente az egészség meg-
őrzésére. Csupán a nagyságrendek összehasonlítása 
miatt jegyzem meg, hogy eszerint a központi költség-
vetés kiadási előirányzata mintegy 15%-t kellene pri-
mer prevencióra költeni. Természetesen ezt lehetetlen 
teljesíteni és kiszámítani, hiszen ebben az összegben 
már benne vannak a környezetvédelmi kiadások, az 
infrastruktúra számos eleme, az oktatás, lakás, munka-
helyi higiéné, a kultúra, sőt a biztonságos jövőt sugár-
zó gazdasági-politikai környezet is, tehát mindazon té-
nyezők, amelyek az egészség megőrzéséhez nélkülöz-
hetetlenek. Ezek bevezetése jelentős gazdasági forrá-
sokat és politikai konszenzust is igénylő multiszekto-
rális feladat. Ennek aktualitása „hic et nunc” még kép-
zelet szintjén is abszurd.

A másodlagos prevenciót képező szűrések, a kóros 
állapotok szervezett vizsgálatokkal történő korai felis-
merése, „de facto” az egészségügyi rendszer feladata és 
ritkán esik szó arról, hogy az egészségügyi szolgálat 
legköltségesebb eleme lehet. Erre néhány számítást 
egy korábbi cikkemben közöltem [5]. Itt csupán egy 
példa röviden: Tételezzük fel, hogy egy adott korcso-
portban 10000 nő között 5 emlőrák fordul elő és egy 
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mammográCás szűrés ára szervezéssel együtt 5000 Ft. 
Így a 10000 szűrés 50 millió Ft-ba kerül. Egy pozitív 
eset kiszűrése tehát 10 millió Ft. Nemzetközi tapaszta-
latok szerint a szervezett és ismétlődő mammográCás 
szűrések eredményeként az emlőrák okozta halálozás 
mintegy 20%-kal csökkenthető, tehát példánkban a 
10000 szűrés végeredményeként egy élet megmentése 
várható, amely 50 millió Ft.-ba kerül. A valódi egész-
ségpolitikai döntés – mivel az egészségügyi költségve-
tés kötött – hogy mi helyett, milyen kor- és társadalmi 
csoportokban, milyen gyakorisággal végezzünk szű-
rést, és milyen szervezéssel biztosítható a minél jobb 
compliance. Világos, hogy ez az egészségpolitikai dön-
tés „policy” jellegű, még akkor is, ha időnként és he-
lyenként politikai tőke kovácsolható belőle.

A politika számára a prevenció azért kevésbé fon-
tos, mint a gyógyítás, mivel a prevencióba fektetett 
pénz csak jóval később – mindenesetre egy választási 
cikluson túl – hoz kimutatható eredményt, mint egy 
új, nagy értékű diagnosztikus eszköz bevezetése. Ez 
utóbbi jól mutatható és konkretizálható a médiában, 
míg egy szűrési program sikere csak évtizedek távlatá-
ban, és akkor is csak statisztikailag demonstrálható. 

A prevenciós egészségpolitikát jól demonstrálja az 
Észak-Karéliai program, amely 1972-ben indult és  
átfogó értékelése 1995-ben történt meg [6]. Fontos 
megjegyezni, hogy a program az észak-karéliai közös-
ség kezdeményezésére indult, jelentős állami beruhá-
zásokkal, (például egy új orvosi fakultás helyi alapítá-
sával) és végig bírta nem csak a helyi, de az egész Cnn 
lakosság támogatását hét év elteltével már kiterjesztet-
ték. „Hic et nunc” el lehet ezt képzelni?

A BETEGELLÁTÁS

A betegellátás Cnanszírozása az egész világon kriti-
kus jeleket mutat. A szolidaritás alapú és az állampol-
gári jogon járó biztosítási rendszerek legnagyobb prob-
lémája, hogy az egészségügyi ellátás költségei gyorsabb 
ütemben nőnek mint a nemzeti jövedelem, illetve a 
járulékCzetés vagy az adók alapját képező bérek és sze-
mélyi jövedelmek. Sokan, különösen a hazai szakiro-
dalomban és médiában szívesen nevezik ezt válságnak. 
Samuelson [7] szerint a válság (depression) elhúzódó, 
nagyarányú munkanélküliség, amikor az üzemek jó-
val kapacitásuk alatt működnek. A válság helyett a köz-
gazdasági szakirodalom manapság a recesszió kifeje-
zést használja, amely a reál GDP egymást követő két 

negyedévben való csökkenése esetén alkalmazható. 
„Hic et nunc” az egészségügy hazai válságáról még 
nem beszélhetünk, mivel az egészségügyi szektorban 
nem voltak tömeges elbocsátások és az intézmények 
nem kapacitásuk alatt működnek. Megfelelőbb a „krí-
zis” kifejezés, amely azt jelenti, hogy a probléma külső 
beavatkozás (változtatás) nélkül nem oldható meg. 

Természetesen a krízis súlyossága fordítottan ará-
nyos az egészségügyre költött pénzzel. Ezért érezzük 
úgy, hogy a krízis itthon súlyosabb, mint a gazdagabb 
országokban. A betegellátásnak van ugyanis egy poli-
tikai döntésektől viszonylag független törvénye és egy-
ben feloldhatatlan dilemmája: minél alacsonyabb egy 
ország nemzeti jövedelme, annál kevesebbet tud (a 
GDP százalékában és abszolút összegben is) egészség-
ügyre fordítani [8]. Ebben a dilemmában a valódi po-
litikai (politics) feladat megmagyarázni (kommuni-
kálni), hogy miért jut kevesebb az egészségügyre ná-
lunk, mint az Európai Unió régebbi országaiban. A má-
sik és nehezebb feladat, hogyan lehet ebből az alacso-
nyabb összegből is még elfogadható, a kor tudományos 
és technológiai színvonalának megfelelő egészségügyi 
ellátást nyújtani. 

Az egészségügy Cnanszírozása, amely nem csak az 
Európai Unióban, hanem egész Európában egyre sú-
lyosabb anyagi gondokkal, problémákkal küzd, döntő  
módon a társadalmi szolidaritáson alapul, két formá-
ban valósul meg: a bismarck-i (német) rendszerben 
csak a járulékCzetők jogosultak ellátásra, míg a be-
veridge-i (angol) koncepció alapján az egészségügyi 
ellátás állampolgári jogon jár. Nálunk a rendszerválto-
zás után a hazai németorientációjú politika a kissé 
korszerűtlenebb bismarcki-rendszert választotta, de 
mivel politikailag nem volt lehetséges a járulékot nem 
Czetők kizárása a korábbi mindenki számára „ingye-
nes” (ún. szocialista) szolgáltatás hallgatólagos fenn-
tartásából a legrosszabb öszvér megoldás született. 
Gyakorlatilag mindenki kapja a természetbeni járadé-
kot, de csak a lakosság 40%-a Czeti a járulékot. Ehhez 
az abszurdumhoz politikai okokból azóta sem mertek, 
vagy lehetett hozzányúlni, sőt „hic et nunc” is csak 
nagyon óvatosan kerülgetik a problémát. 

A krízist mélyíti a jelentősen lassabban növekvő, 
esetleg a jövőben csökkenő GDP és reálbér, a gyorsuló 
in�áció, társulva az orvosi technológia és egészségügyi 
informatika egyre dráguló fejlődésével. Ennek követ-
keztében egyre nagyobb feszültség alakul ki a medici-
na korszerű, nemzetközileg bizonyított (evidence bas-
ed medicine) tudományos és technikai lehetőségei, 
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valamint a gazdasági korlátok között. Természetesen a 
társadalmi nyomás – nem utolsó sorban a média és 
egyéb információs csatornák hatására – a csúcstechno-
lógia alkalmazásának irányába hat. Különösen a pater-
nalista politika hagyományait ápoló országokban ez a 
társadalmi igény az állam felelősségét, az egészségügyi 
költségvetés növelését követeli. A krízis oka tehát a 
relatív és abszolút forráshiány. Kérdés hogy egy jelen-
tősebb forrásnövekedés milyen mértékben realizáló-
dik az egészségnyereségben?

HOL VAN A FORRÁS?

Közgazdasági értelemben humán és anyagi forráso-
kat különböztetünk meg. A humán erőforrások fejlett-
sége, minősége és fejlődése is természetesen az anyagi 
erőforrásoktól függ, de alapvetően visszahat arra. 
Annak ellenére, hogy az orvos, fogorvos és ápoló lét-
szám hiánya, vagy feleslege időnként ellátási nehézsé-
geket okozhat, ritkán vezet kritikus szituációkhoz [9]. 
az Európai Unióban nincsenek normatív szabályok az 
egészségügyi humán erőforrás létszámára, csupán a 
minőségére. 

Annál inkább probléma az anyagi források biztosí-
tása. Az Európai Unió országaiban az egészségügyi 
ellátás Cnanszírozása döntő mértékben (kb. 70%-ban) 
szolidaritás alapú, amely állami költségvetésből, az 
állampolgárok adóiból, a kötelezően biztosítottak já-
rulék Czetéseiből származik. A két rendszer alig külön-
bözik egymástól, hiszen mindkét esetben a bevétel az 
állampolgárok kötelező jövedelemarányos adóiból, 
vagy járulék Czetéséből adódik, a kiadások (termé-
szetbeni, vagy pénzbeli járadék) a szükségleteknek 
megfelelően történik. A viták abból adódnak, hogy mi 
képezze a Cnanszírozó által elismert szükségletet, 
vagyis hogyan osszák fel a forrásokat. 

A forráshiány – elvileg – az alábbi négy módon kor-
rigálható, amelyet az egészségügyi reformok szerte a 
világon eddig kevés sikerrel próbálnak bevezetni:

– A bevételi források növelése az adók, vagy járu-
lékCzetés emelésével, vagyis Czessen többet az 
állampolgár;

– A kiadási források csökkentése a járadék (szolgál-
tatások) szűkítésével, azaz kapjon kevesebb ellá-
tást a beteg;

– A szolgáltatások árának csökkentése, kapjon 
kevesebbet a szolgáltató (áralku);

– Egyéb források bevonása, pl. a magántőke bevo-
nása, kiegészítő magánbiztosítás, zsebből Czetés 
(co-payment).

Bármely lehetőség választása nemcsak az ellátás 
minőségét befolyásolja, hanem politikai következmé-
nyekkel is jár. „Hic et nunc” ez különösen élesen ta-
pasztalható.

REFORM KÉNYSZER, VAGY KÉNYSZER REFORM

Napi sajtó szinten is nyilvánvaló, hogy az USA-ban, 
Németországban, az Egyesült Királyságban és különö-
sen az Európai Unióba 2004-ben és utána felvett orszá-
gokban az egészségügyi ellátás súlyos problémákkal 
küzd, amelynek megoldását a bevezetendő reformok-
kal vélik orvosolni [10].

Az európai reform elképzelések három tényezőn 
alapulnak: 

– Társadalmi szolidaritás, vagy állampolgári jogon 
járó egészségügyi ellátás dominanciája; 

– Egyéni kockázat vállalás kiterjesztése (co-pay-
ment);

– Tőkepiaci eszközök bevezetése (privatizáció, 
„public-private partnership”, közvetlen vagy köz-
vetett privát tőkebefektetés stb.).

Kétségtelen, hogy minél alacsonyabb egy ország 
egészségügyi költségvetése és szegényebbek állampol-
gárai, annál fájdalmasabb és nagyobb ellenállásba üt-
közik a reform bevezetése. Természetesen a reformnak 
vannak kevésbé fájdalmas, kevésbé hatásos lépései, 
mint a Cnanszírozás különböző módjai (bázis, fejpénz, 
pontérték, HBCS stb.), vagy a biztosító és szolgáltató 
közötti elszámolás módjai (előre, utólag).

Az első igazán mindenre kiterjedő reformot 1948-
ban Nagy-Britanniában vezették be, amikor az Állami 
Egészségügyi Szolgálat (NHS) keretében állampolgári 
jogon biztosították az adókból fedezett, mindenki szá-
mára hozzáférhető, „ingyenes” egészségügyi ellátást, 
amelyet az alapellátás kiterjesztése, megerősítése és 
a szakellátási intézmények államosítása kísért. Beve-
ridge nevével fémjelzett rendszert számos ország, az 
Európai Unió tagországainak többsége bevezette. Az 
európai országok kisebb részében – köztük 2004-ben 
és utána belépett országok – a bismarcki szolidaritás 
alapú kötelező egészségbiztosítást választották. Mind-
két rendszer mára már forráshiányos, és egyre több-
ször kisebb-nagyobb ellátási zavarokkal küzd. A volt 
szocialista országokban ezen kívül kísért az ingyenes, 
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mindenki számára hozzáférhető, bár kétségtelenül ala-
csony minőségű szocialista egészségügy emléke, amely 
kétségtelenül növeli a magántőke bevonását is célzó 
reformok elleni társadalmi ellenállást. 

Az egészségügyi reformok alapvető célja az anyagi 
források növelése lehetőleg úgy, hogy az állampolgá-
rok anyagi terhe és ellátása ne sérüljön (sőt az utóbbi 
javuljon), de az állam terhei csökkenjenek. Ez termé-
szetesen – mint ahogyan az a forráshiány korrekciós 
lehetőségeinek felsorolásában már kiderült – nem lehet-
séges. Marad tehát a politikai alkuk, fél-lépések és visz-
szalépések sorozata, vagy a reformnak imponáló pót-
cselekvések. 

„Hic et nunc” érdemes megemlíteni, hogy Németor-
szágban a kormánypárt és ellenzék konszenzusával 
vezették be az egészségügy reformját. 

Az Egyesült Államok elnökválasztási küzdelmeiben 
jelentős helyet foglal el az egészségügyi ellátás átfogó 
reformja. Igaz, ez a reform inkább ellenkező irányú, 
mint a hazai kísérlet volt, mivel az egészségbiztosítás 
kiterjesztését célozza.

Az Egyesült Államok egészségügyi rendszere tan-
könyvi példája a klasszikus liberális, jórészt magánbiz-
tosításon alapuló egészségügyi ellátásnak. Az idősek 
és a létminimum alatt élők korlátozott egészségügyi 
ellátása a szövetségi, illetve az állami költségvetés ter-
hére biztosított, amely körülbelül a lakosság egyhar-
madát érinti. Mintegy 47 millió lakosnak, az USA 
lakossága mintegy 20 százalékának, egyáltalán nincs 
egészségügyi biztosítása, akik főleg a közepesen ala-
csony, vagy nagyon alacsony jövedelműek közül kerül-
nek ki (az ő elnevezésük „free rider”-nek, azaz potya-
utas). Vannak adatok arra is, hogy a nem-biztosítottak 
között jelentősen magasabb a késői stádiumban diag-
nosztizált rák előfordulása, mint a magán-biztosítot-
taknál. A későn diagnosztizáltak csoportjában szigni-
Ckánsan magasabb a fekete lakosok aránya. Természe-
tesen a késői diagnózis, az időben való szűrés elmara-
dása, nem csupán az egészségbiztosítás megléte, vagy 
hiánya, hanem az alacsony egészségkultúra, indolen-
cia következménye is. A késői orvoshoz fordulást 
támasztja alá, hogy az emlő-, a vastagbélrák és a mela-
noma késői diagnózisa a legmagasabb a nem biztosí-
tottak között. Ez az a három rosszindulatú daganatfaj-
ta, amely idejekorán felismerve még gyógyítható. Az 
Egyesült Államok elnökének személyét nagyban befo-
lyásolhatja, hogy melyikük hogyan kívánja megoldani, 
illetve a biztosítási rendszerbe integrálni a biztosítás-
sal nem rendelkező potyautasokat. Az elnökválasztást 

természetesen kemény viták fűszerezik. Ezek a viták 
ezért mégis kulturáltabbak, mint „hic et nunc”, ahol 
kevésbé, de legalább is ritkábban konsziderálják, hogy 
„semmi sem jó vagy rossz, csupán a gondolat teszi 
azzá” [11]. 

AZ EGÉSZSÉGÜGY FŐ DILEMMÁI [12]

– Egy ország, térség, vagy társadalmi réteg gazdasá-
gi teljesítménye (GDP), alapvetően befolyásolja a 
populáció egészségi állapotát.

– Minél alacsonyabb a GDP, annál kevesebbet tud-
nak egészségügyre fordítani.

– A GDP lassabban emelkedik, mint az egészség-
ügyi kiadások iránti igény.

– Az egészségügyi ellátásnak lépést kell tartania a 
medicina nemzetközi fejlődésével és technológiai 
lehetőségeivel, de az államháztartási kiadás visz-
szafogásának egyik lehetséges eszköze az egész-
ségügyi kiadások csökkentése.

– Hogyan biztosítsa az állampolgárai egészségéért 
felelős állam, a fokozódó társadalmi nyomás mel-
lett, az orvosilag maximálisan lehetséges színvo-
nalat a korlátozott gazdasági forrásokból?

– Milyen területeken korlátozható [13] a szolidari-
tás alapú ellátás, illetve terjeszthető ki az egyéni 
felelősség vállalás?

Ki döntse el mindezeket a politikusok, a gazdasági 
szakemberek, vagy az orvosok? „Hic et nunc” ki meri 
ezt megtenni? 
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Összefoglalás: Általánosan elfogadott, hogy az egészségügyi ellátórendszeren belül az alapellátás minő-
sége van a legnagyobb hatással az egészségi állapotra. Hazánkban a krónikus megbetegedések okozta 
korai halálozás felveti az alapellátás szűrő-gondozó tevékenység javításának szükségességét. A mostani 
fejkvóta alapú >nanszírozási rendszer kiterjesztése egy vegyes, fejkvóta alapú és tevékenységhez kapcsolt 
>nanszírozási rendszerré megteremthetné egy lakosság közeli alapellátás – aminek a hatékony lakossági 
egészségfejlesztési és prevenciós programok is szerves részét képezik – alapjait. Az ellátás minőségét is 
>gyelembe vevő >nanszírozás bevezetését a prevenció (elsődleges, másodlagos és harmadlagos) szintjei-
hez rendelt indikátorokhoz kapcsolva javasoljuk megvalósítani.
Kulcsszavak: alapellátás, >nanszírozás, indikátorok, prevenció

Summary: It is generally accepted that – considering the health care system – the quality of primary care 
aJords the greatest inUuence on the health status of the population. The high early mortality rates caused 
by chronic non-communicable diseases indicates that the preventive interventions are insuWcient at the 
level of primary care and the current capitation-based >nancing fails to oJer adequate incentives for 
improvement. By changing to a mixed capitation-based and fee-for service >nancing eWcient health pro-
motion and prevention could be advocated. Here we propose introducing a fee-for-service component in 
addition to the capitation-based >nancing in connection with indicators based on primary, secondary and 
tertiary preventive interventions performed by the general practitioners.
Key words: primary care, >nancing, indicators, prevention

Az indikátorokhoz kötött tevékenység-alapú 
>nanszírozás lehetőségei az alapellátásban, 
különös tekintettel a prevenciós tevékenység 
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Possibilities of an indicator-based fee-for-service 
>nancing in primary health care with special 
emphasis on compensation of preventive services
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BEVEZETÉS

Bár az egészségi állapotot meghatározó tényezők 
között az egészségügyi ellátás súlyát a fejlett országok-
ban nem több mint 10%-ra becsülik [1], egyértelműen 
elfogadott, hogy ezen belül az alapellátás minősége az, 
ami minden ország esetében a legjelentősebb mérték-
ben befolyásolja a lakosság egészségi állapotát, s ez az 
általános és a korai halálozási mutatókban is tükröző-

dik [2]. Hazánkban a korai (65. életéven aluli lakosság 
körében bekövetkező) és az elkerülhető (megfelelő idő-
ben és minőségben nyújtott egészségügyi ellátás ese-
tén – betegségtípusokként speciCkált kor betöltése 
előtt – megakadályozható) halálozás relatív (az EU át-
laghoz viszonyított) kockázata rendkívül magas [3]. 
A szív-érrendszeri betegségek (köztük kiemelten a 
hipertónia, az akut miokardiális infarktus és a szél-
ütés), a diabetes, de a szűrhető daganatok (kiemelten 
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az emlő- és méhnyakrák) okozta korai halálozás magas 
szintje kapcsán is indokoltan vethető fel az alapellátás 
szűrő-gondozó tevékenységének elégtelensége is. Az 
alapellátás Cnanszírozási és Cnanciális problémái szin-
tén sürgetik a tevékenység szerkezetének kritikus átte-
kintését. Optimális esetben egy új panasz, tünet, be-
tegség jelentkezésekor a betegek az alapellátáson ke-
resztül kerülnek kapcsolatba az egészségügyi ellátó-
rendszerrel és csak diagnosztikai bizonytalanság, illet-
ve speciális terápiás igény esetén lépnek át a szakellátás-
ba. A szakellátásba történő indokolatlan átlépés arány-
talan költségnövekedéshez vezet [4]; ugyanazon szol-
gáltatás költsége a járóbeteg szakellátásban kétszerese, 
a fekvőbeteg szakellátásban pedig négyszerese az alap-
ellátás szintjén megvalósuló ellátás költségeinek [5]. 
Ezek alapján nem lehet eléggé hangsúlyozni az egész-
ségügyi ellátó tevékenységen belül az alapellátás szint-
jén nyújtott betegségmegelőzést célzó szolgáltatások 
és az egészségproblémák megfelelő (szükséges és elég-
séges) progresszivitási szinten történő ellátásának fon-
tosságát.

A JELENLEGI ALAPELLÁTÁS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS
FINANSZÍROZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

Magyarországon az alapellátás Cnanszírozása dön-
tően fejkvóta alapú bázisCnanszírozás. A háziorvosok 
bevételeik kb. 75%-át a hozzájuk bejelentkezett lako-
sok után számolt (a korral, és a háziorvos szakképzett-
ségével korrigált) fejkvóta alapján kapják [6]. A fej-
kvóta alapú Cnanszírozás sajátossága, hogy a házior-
vos a hozzá bejelentkezett lakosok számára nyújtott 
ellátásért kap Cnanszírozást, azaz a Cnanszírozás szem-
pontjából a háziorvoshoz bejelentkezett egyének szá-
ma a meghatározó. Ez kettős motivációt eredményez: 
egyfelől a bejelentkezett lakosok számának növelése a 
cél, melyet a Cnanszírozásba beépített fék valamelyest 
korlátoz (2400 pont/praxis felett a Cnanszírozás már 
degresszív), másfelől megjelenhet a felmerülő költsé-
gek és egyéb ráfordítások (pl. időbeni ráfordítások) 
mérséklésében való érdekeltség. Ennek több, a teljes 
ellátó rendszer szempontjából kedvezőtlen vonzata is 
van, melyek közül gazdasági szempontból a legfonto-
sabb, hogy a betegek szakorvoshoz való továbbküldé-
sére sarkall [7]. Az OECD egy 2000-ben megjelent ta-
nulmánya szerint annak ellenére, hogy Magyarorszá-
gon a körzeti orvosi rendszert háziorvosi szolgálattá 
alakították át, a háziorvosok tevékenysége továbbra is 

elsősorban vényírásra és beutalásra korlátozódik [6]. 
Minden, a háziorvos által kezdeményezett, tevékeny-
ség többletköltsége a fejkvótából származó bevételt 
terheli (pl. a hosszabb rendelési idő miatt megemelke-
dő bérköltség, a szűrések szervezése), így egyértelmű, 
hogy a jelenlegi Cnanszírozás az alapellátás szintjén 
nyújtott deCnitív ellátás, és a betegségek megelőzését 
célzó programok kezdeményezése ellen hat. Az ez alól 
kivételt képező praxis-gyakorlatok nem a fejkvóta 
alapú Cnanszírozás keretei között a magas színvonalú 
ellátás vonatkozásában fennálló ellenérdekeltség té-
nyét cáfolják, hanem számos családorvos azon emberi 
és szakmai viszonyulását tevékenységéhez, melyet alap-
vetően a betegellátás iránti elkötelezettség és a hivatás-
tudat határoz meg.

VEGYES FINANSZÍROZÁSI RENDSZER

A fejkvóta alapú Cnanszírozás az előzőekben tár-
gyalt hátrányai mellett előnyös sajátosságokkal is bír: 
egyrészt alacsony adminisztrációs költségek esetén 
kiszámítható Cnanszírozást biztosít, másrészt elvben 
megfelelő keretet adhat egy szabályozott tartalmú ka-
puőri szolgáltatáshoz. Pozitív vonása továbbá, hogy 
egy kvázi állandó betegkörhöz (a leadott kártyák szá-
mához) kapcsolja a Cnanszírozást, ezzel megteremti a 
betegek hosszútávú követésének lehetőségét is [8]. 
Ezen előnyök azonban nem kompenzálják a rendszer 
azon inherens hibáját, hogy nem ösztönzi, sőt nem is 
támogatja az alapellátásban a magasabb színvonalú 
szolgáltatás nyújtását. A fenti megfontolások tükrében 
érthető, hogy több, korábban tisztán fejkvóta alapú 
Cnanszírozást alkalmazó országban elmozdulás tör-
tént egy vegyes (fejkvóta alapú és tevékenységhez kap-
csolt) Cnanszírozású rendszer irányába (pl. Hollandiá-
ban, Dániában, az Egyesült Királyságban) [9]. A vegyes 
Cnanszírozási rendszer lényege, hogy a biztosító a 
háziorvosi Cnanszírozás meghatározott részét a hozzá 
bejelentkezett lakosok után, tehát fejkvóta jelleggel 
adja, míg a fennmaradó részt a lejelentett tevékenység 
alapján. Ismeretes, hogy a tevékenység-alapú Cnanszí-
rozás a teljesítmény maximalizálására ösztönöz, ezért 
tiszta formában alkalmazva az alapellátás költségeinek 
elszabadulásához vezethet. A két rendszer ötvözése az 
alapellátásban nyújtott szolgáltatások körének várható 
bővülésével erősítheti a kapuőri funkciót és előmoz-
díthatja jól deCniált minőségi és egészségpolitikai 
célok megvalósítását. A kapuőri funkció erősödése 
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egyértelműen kimutatható volt Dániában, ahol az 
alapellátás Cnanszírozásába beépített tevékenységala-
pú komponens bevezetésével párhuzamosan csökkent 
a szakellátásba történő beutalások száma [10]. A ve-
gyes Cnanszírozási rendszer érdekeltté teheti a házior-
vost abban, hogy a praxisában regisztrált egyénekkel 
(nemcsak a betegekkel, de az egészséges emberekkel 
is) közvetlenebb kapcsolatot építsen ki, ami lényeges 
eleme a hatékony lakossági egészségfejlesztési és pre-
venciós programoknak. Természetesen ehhez az alap-
ellátást nyújtó praxisok személyi összetételét is meg 
kellene változtatni, s a team-munka humán erőforrás 
feltételeit megteremteni. Angliában az alapellátás 
keretei között végzett hüvelykenet vétel célzott Cnan-
szírozása a háziorvosok által végzett mintavételek szá-
mában drámai növekedést eredményezett [11].

A TEVÉKENYSÉG-ALAPÚ FINANSZÍROZÁS
LEHETŐSÉGEI

A) Strukturált szolgáltatás 

A mai háziorvosi ellátásban átlagosan öt perc jut 
egy beteg ellátására (1. táblázat). A jelen �nanszírozás 
nem tesz különbséget az adminisztratív jellegű (pl. 
ismételt gyógyszerfelírás, táppénzes papír, igazolások 
kiállítása) és a diagnosztikus, illetve gyógyító célú vizi-
tek között. De�nitív ellátáshoz öt percnél nyilvánvaló-
an hosszabb időre van szükség. A tevékenységalapú 
�nanszírozás keretei között di�erenciáltan lehetne 

�nanszírozni a közepes  és a hosszú időigényű vizsgá-
latokat, illetve konzultációkat, valamint a rövid (10 
percnél kevesebb időt igénylő) jellemzően adminiszt-
ratív viziteket (pl. ismételt receptfelírás), valamint a 
telefonos és az elektronikus (email) konzultációkat is.

B.) Minőségi betegellátás

A tevékenység-alapú �nanszírozás másik elemét az 
ellátás minőségéhez kapcsolt �nanszírozás adhatja. Az 
OECD egészségügyi minőségi indikátor projektjén 
belül 7 indikátort de�niált kifejezetten a betegellátás, 
13 indikátort a prevenciós ellátás és 6 indikátort az 
egészség fejlesztési tevékenység jellemzésére [12]. Az 
alapellátás szempontjából fontos diabetes mellitus 
gondozását további négy indikátor segítségével jel-
lemzik [13]. Az alábbiakban áttekintjük azokat OECD 
által javasolt indikátorokat, melyek a magyarországi 
viszonylatban a háziorvosi tevékenységhez köthetők, 
kitérünk továbbá a hazai jogrend által szabályozott 
szűrésekre is. Mindezt a prevenció szintjeihez (elsőd-
leges, másodlagos és harmadlagos) rendelve tárgyaljuk.

1.Elsődleges megelőzés

a) Egészségfejlesztés
Az egészségfejlesztési tevékenység eredményességé-

nek jellemzésére szolgáló indikátorok elsősorban az 
egészségtudatos magatartásra ösztönző kampányok 
hatékonyságát tükrözik. Tekintettel arra, hogy a terü-
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 1990 2003 2004 2005 2006
változás 

1990-2006 
között (%)

Háziorvosok száma 4 537 5 106 5 046 5 018 5 002 +10,3%

Háziorvosi rendelésen megjelent 
betegek éves száma (ezer fő)1 38 869 50 919 52 448 54 291 57 391 +47,7%

Egy óra rendelési időre jutó átlagos 
betegszám2 

8,85 10,30 10,74 11,18 11,85 +33,9%

Egy betegre jutó átlagos idő
(percben)2 6,78 5,82 5,59 5,37 5,06 -25,3%

1. táblázat
A háziorvosi ellátás jellemző mutatóinak változása Magyarországon 1990-2006 között

1 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2006
2 Becslés évi 242 munkanapot és 4 óra rendelési időt feltételezve
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leti ellátási kötelezettség révén Magyarország teljes 
lakosságának háziorvosi ellátása jogszabályilag bizto-
sított, és a háziorvos az egészségügyi ellátórendszer 
azon szereplője, aki lakosság közeli ellátást nyújt, így 
közreműködésükkel az egészségfejlesztési tevékenysé-
gek eredményesen szervezhetők, s a hatékonyságukat 
jellemző indikátorok meghatározásához szükséges 
adatok a háziorvosi rendszer keretében megbízhatóan 
gyűjthetők (2. táblázat).

b) Immunizációs tevékenységek
A megelőző tevékenységek közül a veszélyeztetett 

populációk vakcinációja az, amely az OECD által kife-
jezetten az alapellátáshoz rendelt tevékenység. Ehhez 
először de�niálni kell a veszélyeztetett populációkat, 
majd célzottan meg kell szólítani és preventív ellátás-
ban részesíteni az érintetteket. Az OECD által javasolt 
védőoltásokat, ill. az adott oltás szempontjából célpo-
pulációnak minősíthető, veszélyeztetett populációkat, 
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2. táblázat

Az egészségfejlesztési tevékenység hatékonyságának indikátorai

Indikátorok

Obezitás prevalenciája
30 vagy 30 feletti BMI-jű betegek aránya praxisban
korcsoportos és nem szerinti bontásban

Testedzés
Szabadidős sporttevékenység végzéséről beszámolók aránya 
a praxisban korcsoportos és nem szerinti bontásban 

Dohányzás 
Dohányzók aránya a praxisban korcsoportos
és nem szerinti bontásban 

Diabetes mellitus prevalenciája
Diabeteszes betegek  aránya a praxisban korcsoportos
és nem szerinti bontásban

3. táblázat

Az elsődleges, vakcinációra alapozott, megelőző alapellátási tevékenység indikátor-arányszámainak származtatása

A védőoltás típusa Az indikátor arányszám számlálója Az indikátor arányszám nevezője

Hepatitis B (HBV) oltás 
1 éven belül három HBV oltásban 

részesülők száma

a) hemofíliások, ill. a rendszeresen vérké-
szítményt kapó betegek

b) krónikus vese-elégtelenségben szenve-
dő vagy hemodializálás alatt álló betegek 
és a

c) parenterális kábítószert használók ösz-
szesített száma a praxisban

In&uenza oltás 
évente in&uenza oltásban részesülők 

száma

a) krónikus légúti betegségben
b) krónikus szívbetegségben
c) krónikus vese-elégtelenségben
d) diabetesben szenvedő betegek
e) immunszuppresszív kezelésben részesülők
f ) otthonban élők és a
g) 75 év feletti lakosok együttes száma a 

praxisban

Pneumococcus vakcináció 
évente pneumococcus vakcinációban 

részesülők száma

a) aszpléniás vagy súlyos lép-elégtelen-
ségben

b) krónikus légúti betegségben 
c) krónikus szívbetegségben
d) krónikus vesebetegségben, nephrosis 

szindrómában szenvedők
e) immunszuppresszív kezelésben részesülők
f ) krónikus májbetegek és a 
g) cukorbetegek együttes száma a praxisban
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valamint az alapellátási tevékenység eredményességét 
jellemző arányszámok származtatásának módját a 3. 
táblázat foglalja össze. 

2. Másodlagos megelőzés

A másodlagos megelőzés a betegségek korai azono-
sítását célzó szűrővizsgálatokat jelenti, gyakorlatára 
vonatkozóan jelenleg is van hatályos jogszabály. Az 
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosí-
tási ellátásról és ennek végrehajtásáról szóló 217/1997. 
kormányrendelet korcsoportokra lebontva általános-
ságban határozza meg a társadalombiztosítás terhére 
térítésmentesen végezhető szűrővizsgálatokat. Az 51/ 
1997. NM rendelet „a kötelező egészségbiztosítás kere-
tében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és 
a szűrővizsgálatok igazolásáról” tételesen határozza 
meg azon vizsgálatok körét, melyre a biztosított jogo-
sult, s melyek jellemzően az alapellátás szintjén igény-
be vehetők. Ennek értelmében 21 éves kor felett 5 éven-
te kérhető a kardiovaszkuláris kockázatok felmérése (a 
SCORE táblázat alapján), illetve a diabetes mellitus 
kimutatására irányuló szűrővizsgálat elvégzése orális 

glukóz tolerancia teszttel. Kétévente sztomato-onko-
lógiai szűrés, és magas kockázatú egyének esetén vese-
funkciós vizsgálatok végzése javasolt (kreatinin clear-
ance meghatározása, hematuria és proteinuria kimu-
tatására irányuló vizsgálatok). Negyven éves kor felett 
az ateroszklerózis kimutatására irányuló vizsgálatok (peri-
fériás erek tapintása, boka-kar index meghatározása), 
míg 65 éves kor felett évente érzékszervi vizsgálatok vég-
zendők. Rendelet, ill. szakmai protokoll szabályozza 
(40/2003 ESzCsM rendelet, ill. http://efrirk.antsz.hu/szu-
res/cito_protokoll20030917.pdf) az onkológiai szűrések 
gyakoriságát is: eszerint nőknél 25–65 éves kor között 
3 évente méhnyakrák (citológia és kolposzkópia) és 
45–65 éves kor között 2 évente emlőrák (mammográ�a) 
felismerésére irányuló szűrővizsgálatok végezhetők [14]. 

A szűrések hatékonyságát, a résztvevő lakosság ará-
nyát jelentősen növelhetné a szűréssel kapcsolatos tevé-
kenységek beépítése a �nanszírozott tevékenységek, 
ill. teljesítmények körébe, ill. az onkológiai szűrések 
esetében azok alapellátás-szintű monitorozása. A házi-
orvosnak természetesen nem kell átvennie a szűrések 
végzését, érdekeltté kell azonban tenni abban, hogy a 
hozzá bejelentkezett lakosság minél nagyobb hányada 
vegyen részt az esedékes  szűréseken. 

57az indikátorokhoz kötött tevékenység-alapú finanszírozás lehetőségei

4. táblázat

Az alapellátásban végzett gondozási tevékenységet jellemző indikátorok 

A tevékenység típusa Az indikátor arányszám számlálója Az indikátor arányszám nevezője

Dohányzásról van leszokást támogató 
tanácsadás asztmás betegek számára

Azoknak a száma, akik tanácsot és
szaksegítséget kaptak a dohányzásról 
való leszokás érdekében

A dohányzó asztmás betegek száma

Vérnyomásmérés
Az elmúlt 5 évben vérnyomásmérésben 
részesültek száma

A praxisban nyilvántartott 25 évnél 
idősebb lakosok száma

Ismételt vérnyomásmérés azoknál, 
akiknél 160/100 Hgmm-nél magasabb
értéket mértek*

A három hónapon belül ismételt
vérnyomásmérésben részesülők száma

160/100 Hgmm-t meghaladó vérnyomá-
sú betegek száma

A hypertonia diagnosztizálása kapcsán 
végzett laboratóriumi vizsgálatok 

A diagnózis felállításától számított három 
hónapon belül végzett
a) vizelet fehérje vizsgálat tesztcsíkkal,
b) szérum kreatinin és elektrolit megha-
tározás 
c) vércukorszint meghatározás 
d) szérum-összkoleszterin szint megha-
tározás és 
e) EKG vizsgálat együttes száma

Hipertóniával diagnosztizált betegek 
száma

HgA1c mérés évente HgA1c vizsgálatok száma A cukorbetegek száma a praxisban 

LDL koleszterin mérés évente
LDL koleszterin szint meghatározások 
száma

A cukorbetegek száma a praxisban 

Éves szemfenék vizsgálat
Szemfenék vizsgálatban részesülő
cukorbetegek száma

A cukorbetegek száma a praxisban 

* Az OECD egészségügyi minőségi indikátor projektjében javasolta a 160/100 Hgmm-es határértéket ezen indikátorhoz;
a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében javasoljuk e – szakmai megfontolások alapján elfogadhatatlan – határérték használatát
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3. Gondozási és rehabilitációs tevékenység – harmadlagos 
megelőzés 

Az OECD de�níciója szerint az alapellátás elsődle-
ges feladata a krónikus betegek gondozása az exacer-
bációk csökkentése és a szövődmények megelőzése érde-
kében [12]. Ennek tükrében több indikátort is de�ni-
áltak az asztmás és a hipertóniás betegek gondozásá-
nak, ill. a gondozási tevékenység hatékonyságának jel-
lemzésére. Tekintettel arra, hogy a diabeteszes beteg 
gondozása is alapvetően háziorvosi kompetencia, in-
dokolt, hogy az OECD a diabeteszes betegek gondozá-
sára kidolgozott indikátorai is bekerüljenek a házior-
vosi tevékenység minőségét jellemző indikátorok közé 
(4. táblázat).

A teljesítményarányos �nanszírozás alapvető felté-
tele a hipertóniás, a diabeteszes és az asztmás betegek 
regisztereinek kialakítása, majd ez alapján az indikáto-
rokkal jellemzett teljesítmény-szinthez kapcsolt �nan-
szírozás kialakítása. Célszerű a tevékenységet egy kü-
szöbszint elérését követően �nanszírozni (pl. a regisz-
terben szereplő diabeteszes betegek legalább 20%-nál 
elvégzett beavatkozás esetén járhat �nanszírozás, ami 
20% felett tevékenység-arányosan nő). Ezen elv érvé-
nyesítése ösztönözhetné a háziorvosokat, hogy a pra-
xisukba tartozó betegek minél nagyobb hányadát aktí-
van keressék meg, és vonják be a gondozásba. Az ada-
tok regionális és országos összehasonlíthatósága ér-
dekében elengedhetetlen egységes kritériumrendszer 
meghatározása és a háziorvosok ilyen irányú képzése.

AZ INDIKÁTORVÁLASZTÁS INDOKLÁSA

Az általunk javasolt indikátorok nem a háziorvosi 
tevékenység teljes spektrumát, hanem a betegségmeg-
előzési/gondozási tevékenységet fedik csak le. Tekin-
tettel arra, hogy a háziorvosoknak már jelenleg is 
jelentős többszintű adatszolgáltatási kötelezettsége 
van (többek között rendszeresen jelentenek az OEP, a 
KSH és az ÁNTSZ felé), igyekeztünk olyan indikáto-
rok meghatározására javaslatot tenni, ami a klinikai 
irányelvek szerinti ellátás nyújtása esetén nem igényel-
ne többlet ráfordítást. A 2006 szeptembere óta kötele-
ző jelleggel végzett tételes betegforgalmi jelentés mini-
mális módosításával és egy azt támogató szo|ver be-
vezetésével az általunk bemutatott indikátorok megha-
tározásához szükséges adatok elérhetővé válnának.

Ismerünk az itt bemutatott rendszernél teljesebb 
körű indikátorrendszer alapján többlet�nanszírozást 
nyújtó alapellátási �nanszírozási rendszert is. Angliá-
ban a Quality and outcomes framework keretén belül 
több mint 100 indikátor jelentése alapján lehet tevé-
kenységarányos többlet�nanszírozást igényelni [14]. 
Egy ilyen komplex indikátorrendszer bevezetése a 
jelenlegi rendszertől rendkívül nagyfokú alkalmazko-
dást követelne meg, jelentős többletterhet róna rá, és 
elképzelhető, hogy ahelyett, hogy motiválná a házior-
vosokat a tevékenység végzéséhez kötött �nanszírozás 
megszerzésére, érdektelenséggel, általános ellenállás-
sal reagálnának rá. A 2005-ben meghirdetett házior-
vosi prevenciós pályázat keretén belül lehetőség nyílt 
arra, hogy a háziorvosok többlet�nanszírozáshoz jus-
sanak prevenciós programjuk megvalósításával. A pá-
lyázatban elnyerhető összeg és a vállalt feladatok között 
feszülő aránytalanság miatt a program általános érdek-
telenségbe fulladt (a rendelkezésre álló 885 millió fo-
rintból 240 milliót osztottak szét úgy, hogy a beadott 
pályázatok támogatottsága 98% feletti volt) [15, 16].

Összegezve elmondható, hogy a jelen tanulmány-
ban bemutatott indikátorok megteremtik a lehetősé-
gét az alapellátásban végzett preventív tevékenység 
monitorozására. További fontos hozadéka ennek a 
rendszernek, hogy az OECD szakértői által kidolgo-
zott indikátorok alkalmazása biztosíthatná a magyar 
alapellátás színvonalának jobb nemzetközi összeha-
sonlíthatóságát.
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A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya a közelmúltban megalakította Megelőző Orvos-
tudományi Tudományos Bizottságát. A Bizottság az alábbi összetételben kezdte meg működését:

A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egye-
sületének II. konferenciája „A népegészségügy jövője” cím-
mel sikerrel került lebonyolításra 2008. szeptember 25–27. 
között a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő és Konferen-
ciaközpontban. Az NKE közgyűlése a vezetőség előterjesz-
tésére egyhangulag hagyta jóvá az alábbi új tagok felvételét:

– Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugár-biológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest

– PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Pécs
– Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Budapest
– DE OEC, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani 

Intézet, Biomarker Analízis Tanszék, Debrecen
Az új tagintézetek képviselői a Népegészségügy folyóirat 

szerkesztőbizottságában is feladatot vállalnak.
Az új tagokkal bővült a ma már 27 tagintézetet tömörítő 

Egyesület konferenciájának záró napján a Kerekasztal kon-
ferencia a népegészségügyi képzés jelenét, aktuális gondjait 
vitatta meg. A hozzászólók értékelték az elmúlt évek oktatás-
fejlesztési tevékenysége kapcsán elért eredményeket, mely-

nek köszönhetően hazánkban teljes spektrumú népegész-
ségügyi képzési kínálat alakult ki, de aggodalmukat is kife-
jezték a korszerűtlen, illetve vitatható tartalmú képzési for-
mák megjelenése miatt.

Az NKE konferencia zárónyilatkozata is az oktatásfejlesz-
tés jegyében született:
„A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egye-
sülete alapvető feladatának tekinti a tudományos alapokon 
nyugvó, készség szinten hasznosuló betegségmegelőzési és 
egészségfejlesztési ismeretek széles körű terjesztését. Ezen 
ismeretek terjesztésének meghatározó közegei a közoktatás, 
felsőoktatás és felnőttoktatás, melyek minden szintjén, illet-
ve területén szükséges az egészségfejlesztési ismeretek jól meg-
határozott, illesztett tantervvel és tartalommal történő okta-
tása. Az NKE a jövőben érdemi részt kíván vállalni a fenti 
feladatok ellátásához szükséges tananyagok kidolgozásában 
a képzés/oktatás/nevelés valamennyi szintje és formája szá-
mára.
Mátraháza, 2008. szeptember 27.”

Az NKE II. konferenciájának zárónyilatkozata
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai 
Regionális Irodája és Magyarország (illetve az ország 
képviseletében az egészségügyi szaktárca) között 1980 
óta folyamatos az az együttműködés, aminek keretében 
2002 óta két éves ciklusokra határoznak meg prioritá-
sokat – és rendelnek ezekhez projekteket – a lakosság 
egészségi állapotának és egészségügyi ellátásának javí-
tása érdekében. A legutóbbi 2008–2009-re szóló, a 
közös tevékenységek prioritási területeit rögzítő két-
éves együttműködési megállapodás (Biennial Colla-
borative Agreement – BCA) 2007. december 21-én 
került aláírásra, s mára a projektek döntő többségével 
kapcsolatban lezárultak azok az egyeztetések is, melyek 
az egyes projektek tartalmának pontosítását célozták. 
A projektek megvalósítására kijelölt intézményekkel a 
szerződések aláírásra kerültek, és elindult a progra-
mok megvalósítása. A WHO az előző évekhez képest 
jelentősen megnövelte a Magyarországgal történő 
együttműködésre szánt összeget, így 2008–2009-re a 
szerződés értelmében várhatóan 550.000 USD áll ren-
delkezésre.

Az együttműködési megállapodás prioritásai és 
jelenleg futó programjai

1. PRIORITÁS
A legjelentősebb nem fertőző betegségek
megelőzésének és kontrolljának javítása

1. Projekt: A nem fertőző betegségek megelőzésé-

nek javítása a nemzetközi tapasztalatok értékelő 

elemzésével és integrálásával

Cél: A krónikus, nem fertőző népbetegségek megelő-
zését célzó hazai egészségpolitika és népegészségügyi 
tevékenység hatékonyságának javítása.
Feladatok: 

– A megelőzési tevékenység jelenlegi struktúrájá-
nak és gyakorlatának kritikus értékelése a tevé-
kenység hatékonyságát rontó hibák feltárása 
érdekében. 

– A népegészségügyi tevékenység emberi erőforrás 
helyzetének elemzése a népegészségügyi kompe-
tenciák és a bolognai rendszerű felsőoktatás kép-
zési kimeneteinek összevetésével. 

– a magyar lakosságra reprezentatív felmérés elvég-
zése, a kockázati tényezők, illetve azok hatásai-
nak, valamint a hatások kivédési lehetőségeinek 
ismertségére vonatkozóan.

Várható eredmény: A vizsgálatok eredményei alapján 
ajánlás a magyar egészségügyi ellátás és népegészsség-
ügyi tevékenység struktúrájának és feladatainak átala-
kítására a betegség megelőzési tevékenység hatékony-
ságának javítása érdekében.
A projekt megvalósításáért felelős intézet/intézmény: 

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum, Népegészségügyi Kar.
A projekt vezetője: Prof. Dr. Ádány Róza

2. Projekt: Nemzeti baleset-megelőzési politika 

kialakítása, végrehajtása, mérése

Cél: A baleset-megelőzés beemelése a megelőzési stra-
tégiába; adatbázis kialkítása baleseti adatok monitoro-
zására és futó baleset-megelőzési programok haté-
konyságának értékelése.
Feladatok: 

– Stratégiai terv kidolgozása, mely a tárcák közötti 
együttműködésre épül. 

– Adatbázis elemeinek meghatározása nemzetközi 
standardok alapján. 

– Elektonikus adatgyűjtés kialakítása 
– Adatfeldolgozás, közzététel.
– Baleset-megelőzéssel foglalkozó szakemberek 

képzése.
– Futó balesetmegelőzési programok hatékonyságá-

nak mérése.
Várható eredmények: A kórházi és járóbeteg szakellá-
tásban keletkezett adatok feldolgozása, közzététele. 
Monitoring rendszer működtetése. A “Jó gyakorlatok” 
közzététele elektronikus úton és nyomtatott formában. 
Baleset-megelőzési stratégia elkészítése, elfogadtatása 
tárca-szinten.
A projekt megvalósításáért felelős intézet/intézmény: 

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Egész-
ségmonitorozás és Nemfertőző Betegségek Epidemio-
lógiája Osztály
Projekt vezetője: Dr. Bényi Mária
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3. Projekt: Bizonyítékokon alapuló egészségpoliti-

ka kidolgozása a gyermekkori elhízás megelőzésé-

nek és kontrollálásának hatékonyabbá tétele 

érdekében 

Cél: A gyermekkori elhízás előfordulási gyakoriságá-
nak standard módszerekkel történő felmérése és a 2. 
Nemzeti Táplálkozás Politika kidolgozása.

Feladatok: 

– csatlakozva a WHO Európai Régiójának „Child-
hood Obesity Surveillance Initiative” vizsgálatához, 
stan-dard protokoll szerint, reprezentatív felmérés 
Magyarországon kb. 4500 7,0–7,9 éves tanuló 
részvételével.

– az iskolai táplálkozási környezet (menza, iskola-
büfé és automaták) felmérése.

Várható eredmények: A 2. Nemzeti Táplálkozás Poli-
tika jóváhagyása, hogy a gyermekkori elhízás vissza-
szorítására előrelépés történjen. A gyermekkori elhí-
zás prevalenciájának és az iskolai táplálkozási környe-
zetnek a megismerése lehetővé teszi a célzott interven-
ciót és az eredmények monitorozását.
A projekt megvalósításáért felelős intézet/intézmény:

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
Projekt vezetője: Dr. Martos Éva

4. Projekt: Tapasztalatokon alapuló dohányzáspoli-

tika kidolgozása; a megelőzést és visszaszorítást 

célzó programok fejlesztése

Cél: A dohányzás visszaszorítását célzó programok 
áttekintésére, értékelésére alkalmas on-line adatbázis 
rendszer kiépítése; valamint dohányzás megelőzési 
programok hatásvizsgálatára módszertan kidolgozása 
és alkalmazása.
Feladatok: 

– on-line adatbázis rendszer létrehozása: 
– a fenntartásához minimális humán erőforrás 

szükséglet, automatikus frissítések és adatkezelés, 
– mátrix struktúra, alaposan kidolgozott szűrő-

rendszer az adatfeltöltésekhez, 
– adatfeltöltés két hullámban (első körben a hiva-

talos szervek, partnerek adataival, második kör-
ben nyitott a dohányzás területén bármilyen 
szinten tevékenykedők számára), 

– az adatbázisban szereplő programok értékelése 
kétoldalú:  a regisztrációhoz kötött jogosultság 

révén az adatbázisban szereplők a  programokat 
véleményezhetik, valamint lehetőség szerint 
évente egy szakértői team értékeli és rangsorol-
ja a programokat

– két különböző korcsoportot érintő dohányzás 
megelőzési program hatásvizsgálata.

Várható eredmények:

1.) Az on-line adatbázis rendszer széles körben hozzá-
férhető, ezért megkönnyíti a az információ áramlást és 
a párbeszédet a dohányzás visszaszorítását szolgáló prog-
ramok működtetői között, serkenti a lehetséges együtt-
működéseket, a nyomon követési rendszer pedig lehe-
tővé teszi a területen történő tevékenységek áttekintését.
2.) A kiválasztott dohányzás megelőzési programok 
hatásvizsgálatának módszertani kidolgozása és meg-
valósítása; a hatásvizsgálat eredményeinek értékelése 
és kommunikálása a közvélemény, a politika és a részt-
vevők felé.
A projekt megvalósításáért felelős intézet/intézmény:

Országos Egészségfejlesztési Intézet
Projekt vezetője: Demjén Tibor

5. Projekt: Közösségi pszichiátriai programok fej-

lesztése

Cél: Pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó egész-
ségügyi és szociális szervezetek együttműködését elő-
segítő modell kialakítása.
Feladatok: 

– Felmérés a Budapest IX. kerületének területi 
addiktológiai és pszichiátriai akut ellátását bizto-
sító Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszi-
choterápiás Klinikán kezelt IX. kerületi betegek-
ről. A betegek folyamatos monitorozása, jelző-
rendszer kiépítése az érintett egészségügyi és szo-
ciális ellátórendszerek között. 

– A IX. kerületi pszichiátriai és szenvedélybeteg 
populáció közösségi ellátásában és rehabilitáció-
jában szerepet játszó egészségügyi és szociális 
háló feltérképezése szektorsemlegesen, kerületi 
adatbázis létrehozása.

– A kiépített jelzőrendszer alapján azonosított for-
góajtós betegek komplex gondozása; a rendszer-
ből valamilyen oknál fogva kikerült betegek fel-
kutatása, illetve a rendszerből kikerülés okainak 
feltárása.

Várható eredmények: A közösségi ellátás fejlesztésé-
vel és a területi szakszolgálatok tevékenységeinek koor-
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dinálásával a visszaesések és a kórházi felvételek száma 
csökken. A könnyebb, egyszerűbb ügyintézések által a 
betegek életminősége javul, a kialakult, működő rend-
szernek köszönhetően pedig a projekt befejeződése 
után is megmarad a területen a társzakmák hatéko-
nyabb együttműködése. 
A projekt megvalósításáért felelős intézet/intézmény:

Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika és a Magyar Pszichiátriai Társaság 
Projekt vezetője: Prof. Dr. Bitter István

2. PRIORITÁS
A kórházi szektor és a mentőszolgálat funkcio-
nális és struktúrális átalakítása a lakosság egész-
ségügyi ellátási igényeinek megfelelően

1. Projekt: Monitor rendszer felállítása az egészség-

ügyi reform hatásainak és a betegbiztonságnak a 

vizsgálatára

Cél: Olyan monitor rendszer megtervezése, amely az 
ágazatban elérhető adatok alapján kifejlesztett indiká-
torok segítségével képet ad az egészségügyi rendszer 
reformjának hatásairól a hozzáférés, a megfelelőség, az 
időszerűség és az eredményesség tekintetében. 
Feladatok:

– kiemelt jelentőségű szakmai területen (onkológia, 
kardio-vaszkuláris betegségek, szülészet-neonato-
lógia és pszichiátria-addiktológia) indikátorok 
kidolgozása.

– a szakterületeket képviselő szakemberek bevoná-
sával azon problémakörök azonosítása, amelyek a 
reformmal kapcsolatba hozhatók, és ezekhez 
indikátorok illesztése. 

– a NEVES – (NEm Várt ESemények jelentési rend-
szere) – adatbázis jelentéseinek elemzése statiszti-
kai és minőségfejlesztési módszerek alkalmazásával

Várható eredmények: Egészségpolitikai ajánlások 
megfogalmazása; a betegbiztonság és az ellátás minő-
ségének javulása. 
A projekt megvalósításáért felelős intézet/intézmény:

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
Projekt vezetője: Dr. Surján György

3. PRIORITÁS
Az egészségügy *nanszírozási reformok hatása-
inak rendszerszintű mérése

1. Projekt: Elemzésen alapuló javaslattétel az egész-

ségügyi ellátás fenntarthatóságot és a magas szintű 

szolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosító (nan-

szírozására

Cél: Olyan teljesítményértékelő rendszer koncepciójá-
nak és technikai megvalósítási tervének kidolgozása, 
amely a nemzetközi gyakorlatban használt legfonto-
sabb indikátorok segítségével méri a �nanszírozási 
reformok hatásait, a kitűzött egészségpolitikai célok 
elérését.
Feladatok:

– az egyes egészségpolitikai célok és az azt mérő 
mutatószámok vizsgálata

– az igazságosság (�nanszírozás és ellátáshoz való 
hozzáférés), illetve a betegség okozta költségteher 
elleni védelem vizsgálata.

Várható eredmények: az egészségügyi rendszer telje-
sítménymérési rendszerének koncepciója és megvaló-
sítási terve, valamint a rendelkezésre álló adatok alap-
ján az igazságosság és a betegség okozta költségteher 
elleni védelem magyarországi alakulásáról szóló tanul-
mány.
A projekt megvalósításáért felelős intézet/intézmény:

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző 
Központ
Projekt vezetője: Dr. Gaál Péter

63hírek, események


