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A soros magyar elnökség „erős Európa” szlogenje 
világosan jelzi, hogy az elnökség törekvése egy gazda-
ságilag stabil, a világpiacon versenyképes, polgárai szá-
mára egzisztenciális biztonságot nyújtó Európa meg-
erősödésének támogatása. Az Európai Közösség ere-
jét és versenyképességét tagországainak gazdasági fej-
lettsége határozza meg, sérülékenységét pedig „gyenge 
láncszemei”. A tagországok harmonikus fejlődésének 
biztosítása, a fejlődésben lemaradt országok felzárkóz-
tatása, az Európai Unió tagországainak közös érdeke.

Az Európai Unió története, egyben folyamatos bő-
vülésének története. Míg a Közösség történetének első 
évtizedeiben a Római Szerződést aláíró hat országhoz 
jellemzően Nyugat-Európa fejlett országainak csatla-
kozása zajlott, a vasfüggöny lebontását követő időszak-
ban a helyzet lényegesen megváltozott: felerősödtek a 
korábbi szocialista országok csatlakozási törekvései, s 
a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tizenkét új állam 
közül tíz közülük került ki. Jogilag megalapozott a 
huszonhét tagállamot számláló Európai Unióról be-
szélni, a gyakorlatban az EU15 tagországokhoz csatla-
kozó EU12 tagország (méginkább Ciprus és Málta 
nélkül a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott volt szoci-
alista országok EU10-ként való) megkülönböztetése – 
gazdasági, illetve a gazdaság fejlettségét meghatározó 
tényezők, ezek közül is elsősorban a lakosság egészségi 
állapota szempontjából – egyértelműen indokolt.

Az Európai Unió soros elnökségét 2011 első fél-
évében Magyarország, második félévében Lengyelor-
szág látja el. Az EU soros elnökének lenni megtisztel-
tetés, lehetőség és kötelesség. Kötelesség az európai 
polgárok szolgálata, s a magyar (majd a követő len-
gyel) elnökség kötelessége annak a hitnek és remény-
nek az erősítése – sőt a realitás szintjére emelése –, hogy 
minden európai polgár – köztük a magyar ember, s a 
történelmileg hasonló sorsú kelet-közép-európai or-
szágok lakosai – teljes jogú európai polgárságukat nem-
csak jogi, de gyakorlati értelemben is megélhetik. 

Antall József, az 1990-es rendszerváltozást követő-
en az első szabadon választott magyar miniszterelnök, 
1990. május 22-i, a Kormány programját ismertető par-
lamenti beszédében „...negyedik alapelvként,” szögez-
te le, hogy „az új kormány európai kormány lesz a szó-
nak nemcsak földrajzi értelmében.” Az új kormány 
programja – mondta Antall József – „visszatérés a kon-

tinens történelmileg megbontott egységébe. A kormány 
elkötelezi magát az európai integráció gondolatának, 
...célja a tagság elnyerése az Európai Közösségben…” 
Számunkra – s a hasonló sorsú kelet-közép-európai 
országok számára – az EU tagságnak szimbolikus je-
lentősége volt: több, mint negyven éves kényszerpálya 
után újra meglelni helyünket Európában, azzal a hittel 
és reménnyel, hogy e közösségen belül „...a bőség ko-
sarából mindenki egyaránt vehet, s ...a jognak asztalá-
nál mind egyaránt foglal helyet.”

Az Európai Unió jogelőd szervezetei tisztán gazda-
sági közösségeket jelentettek. Az Európai Gazdasági 
Közösség – melynek deklarált célja a tagországok kö-
zötti kereskedelmi forgalom szabad áramlásának biz-
tosítása, ill. ennek érdekében az „egységes piac” létre-
hozása – nevéből az 1992-es maastricht-i szerződés vet-
te ki a „gazdasági” szót, jelezve, hogy Európa jövőjé-
nek ügye nem szimpli�kálható a szoros értelemben 
vett gazdasági kérdések kezelésére. Az elmúlt közel két 
évtized EU dokumentumai világosan tükrözik azt a 
felismerést, hogy Európa gazdasági versenyképességé-
nek, fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében a 
közösségi politika ki kell, hogy terjedjen az oktatás, a 
környezetvédelem, az egészség, a kultúra területére is. 
Bár a gazdasági érdek, mint fő hajtóerő minden vonat-
kozásban tetten érhető, az EU stratégiák köre egyre 
kiterjedtebbé vált.

Az egészség a központi kérdések egyike. A lakosság 
egészségi állapota a gazdasági teljesítőképességet, kö-
vetkezésképp a versenyképességet a tagállamok ese-
tében is döntő mértékben határozza meg. A EU doku-
mentumok sorában a maastricht-i szerződés az első, 
mely 129-es cikkelyében az EU kompetenciáját világo-
san kiterjeszti a népegészségügy területére, hangsú-
lyozván, hogy az egészség védelme a közösségi politi-
ka alapvető eleme kell, hogy legyen. 1993-ban sor ke-
rült az EU népegészségügyi keretprogramjának pub-
likálására, amely nyolc prioritási területet (daganatos 
betegségek megelőzése, AIDS megelőzése, egészség-
fejlesztés és egészséges életmódra nevelés/oktatás, ká-
bítószer függőség megelőzése, egészségi állapot mo-
nitorozás, ritka betegségek felismerése és kezelése, kör-
nyezetszennyeződéssel összefüggő betegségek meg-
előzése, balesetek és sérülések megelőzése) jelölt meg, 
s az akciósításra 2002-ben a „Community Action Pro-
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gramme for Public Health 2003–2008” formájában 
került sor. A „Community Action Programme for Pub-
lic Health 2007–2013” három fő prioritási területre fó-
kuszál, hangsúlyozva az egészségfejlesztés fontosságát 
a gazdasági prosperitás érdekében és a szolidaritás je-
gyében. Akciókat támogat, melyek az egészséges öre-
gedés és életmód programok mellett az egyenlőtlensé-
gek mérséklését célozzák. Az egyenlőtlenségekét, me-
lyek az EU harmónikus fejlődésének gátját jelentik, 
melyek a tagállamok között (s a tagállamokon belül) a 
gazdasági teljesítmények szintjén jelennek meg ekla-
táns formában (az EU tagországok GDP-je 3 300 és 
70 000 USD/fő között variálódik), de alapvetően az azt 
meghatározó gazdaság-determinánsok szintjén kép-
ződnek.

A WHO égisze alatt működő Comission on Macro-
economics and Health és a European Observatory on 
Health Systems and Policies elemzéseikben a makro-
gazdaság és az egészség viszonyának megítélése terén 
(kiemelten a közép-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 kapjon.

Az 1970-es évtized elején a mai EU15 és EU10 tag-
országok lakosságának egészségi állapotában – halálo-
zási mutatókkal igazolhatóan – nem volt érdemi elté-
rés (a fér�ak korai halálozásának mértékében egy-
általán nem volt különbség az EU15 és EU10 országok 
között, s a nők korai halálozása az EU10 országokban 
ekkor még csak mintegy 20%-kal múlta felül az EU15 
átlagot). Az azóta eltelt négy évtizedben a helyzet gyö-
keresen változott meg: az EU15 és EU10 országok la-
kosságának korai halálozása napjainkban már struk-
túrájában is lényegi eltérést mutat. A fejlett országok 
népegészségügyi programjai keretében zajló beteg-
ségmegelőzési tevékenység jellemző módon a szív-ér-
rendszeri betegségek megelőzése területén ért el jelen-
tős sikereket, melynek eredményeként a korai halálo-
zási struktúrában e betegségcsoport dominanciája meg-
szűnt, s egyre inkább háttérbe szorult a daganatos be-
tegségek mögött. Ez a strukturális átrendeződés igen 
szembetűnő a nők korai halálozása területén, de a 
fér�ak haláloki struktúrájának átrendeződése is egy-
értelmű az EU15 országokban (1. ábra B, D). Az EU10 
országok fér� lakossága esetében ma is jellemző a szív-

1. ábra
A fér�ak (A, B) és nők (C, D) korai halálozásának struktúrája az EU10 és az EU15 országokban 2008-ban
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érrendszeri betegségek dominanciája, de a nők eseté-
ben a szív-érrendszeri betegségek és a daganatos be-
tegségek közötti sorrendváltás már lezajlott (1. ábra A, 
C). Az EU10 országok lakosságának jelenlegi korai 
halálozás struktúrája sejteti a betegségmegelőzési tevé-
kenység hiányosságait és alacsony hatékonyságát, me-
lyet a korai halálozás szekuláris trendjének – haláloki 
bontásban is elvégzett – elemzése egyértelművé tesz.

Az EU15 országokban 1970 óta a 65 évnél �ata-
labb fér�ak és nők halálozása évről-évre folyamatosan 

csökkent, míg az EU10 országokban a 90-es évek köze-
péig  a fér�ak halálozása az egyes periódusokban vál-
tozó meredekségű, sőt irányultságú, de eredőjében 
folyamatos növekedést mutatott (2. ábra). Az epide-
miológiai krízis csúcspontját az 1990-es évtized dere-
kán érte el, az EU10 tagállamok közé tartozó volt szo-
cialista országokban, azóta a két régió korai halálozása 
hasonló mértékben csökken. Ennek következtében az 
EU10 tagországokban a fér�ak átlagos relatív korai 
halálozási kockázata magas, 2,2-es, szinten stagnál; sőt 
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2. ábra
A fér� (A) és a női (B) lakosság átlagos (folyamatos vonal) és országonkénti (pontok) standardizált

korai halálozásának alakulása az EU15 (zöld) és az EU10 (piros) országokban,
köztük Magyarországon (kék) 1970 és 2008 között
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a 2005–2008-as időszakban tovább emelkedett (I. táb-
lázat). Az EU10 tagországokban a fér�ak 70-es évek-
ben még viszonylag alacsony többlethalálozása 1995-re 
414/100.000-re emelkedett és azóta 320–340/100.000 
szinten stagnál. A magyarországi változások követik 
az EU10 tagországok trendjét, de minden évben ked-
vezőtlenebbek a hazai mutatók az EU10 tagországok 
átlagánál (az utolsó elemzett évet kivéve). Az általános 
demográ�ai trendnek megfelelően a nők korai halálo-
zása lényegesen alacsonyabb, mint a fér�aké az EU15 
és EU10 tagországokban egyaránt, de a változások jel-
legében nincs eltérés a fér�ak és nők halálozása között. 
Az EU10 országok lakosságának átlagos korai halálo-
zása nők esetében is folyamatos csökkenést mutatott, 
míg az EU10 országokban általában ennél lényegesen 
lassúbb csökkenést, gyakran stagnáló periódusokat 
lehetett regisztrálni a 90-es években észlelt átmeneti 
halálozásemelkedés mellett. Nők esetében a korai 

halálozás relatív kockázata az EU10 tagországokban 
az epidemiológiai válság oldódása után 1,5 körül ala-
kult egy évtizeden át, 2005 óta viszont folyamatosan 
emelkedik. A magyar nők korai halálozásának muta-
tói – hasonlóan a fér�ak esetében észlelthez – minden 
évben kedvezőtlenebbek voltak az EU10 átlagnál, az 
eltérés jelenleg is jelentős.

A főbb haláloki csoportok szerinti elemzés az egyes 
betegségcsoportok vonatkozásában eltérő változás-
mintázatot mutat:

– A kardiovaszkuláris betegségek okozta halálo-
zás az EU15 tagországokban egyenletesen, 
fér�ak esetében mintegy felére, nők esetében 
harmadára csökkent. Az EU10 tagországok-
ban a 90-es évek közepéig fér�ak esetében 
emelkedett, nők esetében stagnált a halálozás 
szintje, ami utóbbi esetben is folyamatos és 
drasztikus korai halálozási kockázat-növeke-

Fér�ak 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Összhalálozás 1,15 1,46 1,87 2,13 2,18 2,31 2,43 2,50 2,42

Szív-érrendszeri betegségek 1,06 1,55 2,29 2,78 3,08 3,26 3,42 3,32 3,03

Daganatok 1,02 1,20 1,51 1,60 1,61 1,67 1,73 1,79 1,86

Erőszakos halálozás 1,23 1,62 2,15 2,58 2,55 2,68 2,82 2,76 2,43

Öngyilkosság 1,71 2,01 1,76 2,40 1,96 2,10 1,90 1,95 1,99

Gyomor-bélrendszer betegségei 1,08 1,39 1,91 2,55 2,44 2,58 2,75 3,25 3,51

Krónikus májbetegségek 0,90 1,08 2,09 2,65 2,54 2,58 2,74 3,39 3,60

Légszőszervi betegségek 1,62 2,09 2,19 2,24 2,41 2,71 3,06 3,12 3,13

Nők 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Összhalálozás 1,21 1,36 1,50 1,61 1,63 1,64 1,70 1,74 1,74

Szív-érrendszeri betegségek 1,40 1,78 2,31 2,67 2,85 2,96 2,98 2,92 2,86

Daganatok 0,98 1,03 1,11 1,21 1,25 1,22 1,27 1,28 1,29

Erőszakos halálozás 1,09 1,21 1,56 1,94 1,80 1,88 1,98 1,99 1,88

Öngyilkosság 1,32 1,47 1,13 1,52 1,20 1,07 1,02 1,09 1,19

Gyomor-bélrendszer betegségei 1,14 1,29 1,67 2,04 2,12 2,19 2,27 3,11 3,58

Krónikus májbetegségek 0,91 1,02 1,79 2,29 2,51 2,47 2,50 3,72 4,03

Légszőszervi betegségek 1,90 2,13 1,68 1,46 1,36 1,56 1,59 1,57 1,96

I. táblázat
A korai halálozás relatív – az EU15 tagországok átlagához viszonyított – kockázata nők és fér�ak körében

a főbb haláloki csoportok szerint, az EU10 tagországokban 1970 és 2008 között
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déssel járt együtt. A 90-es évek közepétől a 
korai halálozás változását egyértelműen csök-
kenő trend jellemzi, de ennek mértéke nem 
ért el mindez ideig olyan szintet, ami érdemi 
relatív kockázat-csökkenést eredményezett 
volna (3. ábra).

– A daganatos betegségek okozta korai halálo-
zás szintje az 1970-es évtized első felében az 
EU15 és EU10 országok között eltérést nem 
mutatott. E betegség főcsoport esetében az 

elmúlt négy évtizedben az EU15 országokban 
is csak viszonylag kismértékű javulás észlel-
hető a korai halálozás alakulásában, de a 
csökkenő trend – bár viszonylag alacsony 
meredekségű – egyértelmű mindkét nem 
esetében. Az EU10 tagországokban a dagana-
tos betegségek okozta korai halálozás szintje a 
90-es évek elejéig a fér� lakosság körében 
emelkedett, a női lakosság esetében stagnált, s 
az azóta bekövetkezett kismértékű csökkenés 

251rövid közlemények

3. ábra
A fér� (A) és a női (B) lakosság átlagos (folyamatos vonal) és országonkénti (pontok) standardizált

kardiovaszkuláris betegségek okozta korai halálozásának alakulása az EU15 (zöld) és az EU10 (piros) országokban, 
köztük Magyarországon (kék) 1970 és 2008 között
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is olyan mértékben marad el az EU15 tagor-
szágokban észlelhető csökkenéstől, hogy a 
korai halálozás relatív kockázatának mértéke 
napjainkban is romló tendenciát mutat

    (4. ábra).
– Az emésztőrendszeri betegségek okozta korai 

halálozás az EU15 országokban észlelt enyhén 
csökkenő trendje mellett az EU10 országokban az 
elmúlt négy évtizedben, s különösen az utóbbi 

években egyértelmű emelkedést mutat. Az emész-
tőrendszer betegségei okozta halálozást domináns 
módon a krónikus májbetegségek (ezen belül is 
az alkoholos májbetegség) okozta halálozás hatá-
rozza meg. A 70-es évek elején az EU15 és EU10 
országok mutatói között nem volt lényeges elté-
rés. A magyarországi korai halálozás mértéke a 
80-as évek végén, s a 90-es években messze meg-
haladta az EU10 országok átlagát, de annak elle-

4. ábra
A fér� (A) és a női (B) lakosság átlagos (folyamatos vonal) és országonkénti (pontok) standardizált daganatos

betegségek okozta korai halálozásának alakulása az EU15 (zöld) és az EU10 (piros) országokban,
köztük Magyarországon (kék) 1970 és 2008 között
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nére, hogy az ezredforduló óta egyértelmű csök-
kenést mutat, s az EU10 tagországokban zajló 
egyidejű emelkedésnek köszönhetően közelíti 
azok átlagát, a korai halálozás relatív kockázata 
változatlanul igen magas (fér�ak esetében mint-
egy ötszörös, s a nők esetében is több mint négy-
szeres a korai halálozás EU15 átlaghoz viszonyí-
tott relatív kockázata) (5. ábra).

– A külső okok okozta halálozás struktúrájában 
meghatározó jelentőségű haláloki alcsoportok az 

erőszakos halálozás és az öngyilkosság. Az erő-
szakos halálozás relatív kockázata a 70-es évek 
elején az EU15 és EU10 tagországok között nem 
mutatott érdemi eltérést, a relatív kockázat növe-
kedése fér�ak és nők esetében a 80-as és 90-es 
években játszódott le, s az ezredforduló óta a 
fér�ak esetében több mint 2,5-szeres, a nők 
esetében pedig közel kétszeres szinten stagnál.

   Az öngyilkosság okozta halálozás mértéke a 70-
es években is magasabb volt az EU10 tagorszá-

5. ábra
A fér� (A) és a női (B) lakosság átlagos (folyamatos vonal) és országonkénti (pontok) standardizált

gasztrointesztinális betegségek okozta korai halálozásának alakulása
az EU15 (zöld) és az EU10 (piros) országokban, köztük Magyarországon (kék) 1970 és 2008 között
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gokban az EU15 országok átlagánál, s ez a halá-
lozási többlet bizonyos periódusokban a fér�ak 
esetében hosszabb, a nők esetében rövidebb 
időn át tartó átmeneti növekedést mutatott.

   A nők esetében az eltérés az EU15 és EU10 
tagországok között napjainkra minimálisra 
csökkent. A magyar fér�ak és nők öngyilkosság 
okozta halálozása tradicionálisan magas, de 
kiemelendő az utóbbi két évtized kedvező trend-
je mindkét nem esetében (6. ábra).

Az EU tagállamok lakossága korai halálozásának 
elemzése egyértelműen jelzi az EU15 és EU10 tagor-
szágok lakossága egészségi állapotában fennálló igen 
jelentős eltérést. Általában megállapítható, hogy az 
egészségi állapotmutatók az 1970-es évek második 
felétől kezdődő ellentétes irányú változása, mely a 80-
as években és a 90-es évek elején az EU10 országok 
drasztikus lemaradásához vezetett, az ezredforduló 
táján, majd az azt követő években – a halálozási muta-
tók javulása ellenére is – mára szinte konstans mérté-

6. ábra
A fér� (A) és a női (B) lakosság átlagos (folyamatos vonal) és országonkénti (pontok) standardizált 
öngyilkosság okozta korai halálozásának alakulása az EU15 (zöld) és az EU10 (piros) országokban,

köztük Magyarországon (kék) 1970 és 2008 között
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kű emelkedett korai halálozási kockázatként rögzült. 
A 2004-ben és a 2007-ben csatlakozott volt szocialis-
ta országok népegészségügyi problémái igen hason-
lóak, hátrányos helyzetük, mely az egészségi állapot 
mutatók szintjén is jelentkezik, gazdasági fejlődé-
sük gátját jelenti. A közös problémák megoldása kö-
zös, összehangolt válaszadást igényelne, mely a kö-
zép- és kelet-európai EU tagországok közös népegész-
ségügyi akcióiban kellene, hogy megnyilvánuljon. 
A felzárkóztatás a lényegesen kedvezőbb egészségi 

állapot és gazdasági mutatókkal rendelkező tagálla-
moknak is elemi érdeke, s kívánatos, hogy a határok 
nélküli Európában ne elkeseredett munkanélküliek, 
de a tudás és a szolidaritás szabad áramlása valósul-
jon meg.

255rövid közlemények

Ádány Róza
főszerkesztő

Mikola István
az Országgyűlés

Egészségügyi Bizottsága
elnöke
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Egészségügyi programunk átfogó témája: „Betegutak és a 
szakemberek életpályája Európában” („Patient and professio-
nal pathways in Europe”). A határon átnyúló egészségügyi el-
látás; a betegek és az egészségügyi szakemberek migrációja; az 
egyre jobban erősödő humán erőforrás krízis; a hatékony és 
hatásos egészségügyi ellátás iránti igény; az egészségben és az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben megmutatkozó 
egyenlőtlenségek; a betegjogok megvalósulása olyan kérdé-
sek, amelyekre adandó válaszok túllépik a nemzeti egészség-
politikák határait, még akkor is, ha egyébként nemzeti hatás-
körbe tartoznak.

Az egészségügyi biztonság területén a magyar elnökség 
kiemelten kíván foglalkozni a gyermekkori védőoltások kérdé-
sével. Noha jelentős eredményeket értünk el a védőoltásokkal 
megelőzhető fertőző betegségek elleni küzdelemben, napja-
inkban is előfordulnak az EU tagállamokban is olyan járvá-
nyok, amelyek a védőoltási lefedettség növelésével megelőz-
hetőek lennének. Az elért eredmények megtartása, a helyzet 
továbbjavítása fontos feladat. Az elnökség alatt szakértői kon-
ferencia keretében szeretnénk megbeszélni a fokozottabb 
uniós szintű együttműködések lehetséges területeit, kiemel-
ten az adatgyűjtés, monitorozás, surveillance javítását, a nehe-
zen elérhető lakosság csoportok oltását, a migránsok gyerme-
keivel kapcsolatos kérdéseket, az egyre jobban terjedő védő-
oltás ellenes megnyilvánulások megelőzéseit, illetve az azokra 
történő reagálás területén történő együttműködést.

Az egészségi állapot javítása, a nemzeti népegészségügyi 
programok hatékonyságának növelése, az ez irányú tapaszta-
latok, legjobb gyakorlatok összegyűjtése és megosztása jelen-
tősen hozzájárulhat nemzeti szinten az egészségesebb élet-
mód előmozdításához. Az EU szintű tevékenységek kiemel-
ten célozzák a túlzott alkohol fogyasztás és a dohányzás visz-
szaszorítását, az egészséges táplálkozás és az elhízás elleni 
küzdelem előmozdítását. „Action for Prevention” konferencia 
szervezését tervezzük, amely fórumul szolgálna a – különö-
sen a gyermekek és a �atalok körében az egészségesebb élet-
mód elősegítésében bizonyítottan sikeres – legjobb gyakorla-
tokra vonatkozó tapasztalatokkal, konkrét tevékenységekkel, 
tudatosság növelő kampányokkal kapcsolatos információk 
bemutatására, cseréjére. A magyar elnökség és az Európai 
Bizottság kiemelten kezeli a lelki egészség területén 2008-ban 
elindított, a Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktumához kap-
csolódó, öt kiemelt területet – �atalok és idősek mentális 
egészsége, depresszió, munkahelyi mentális egészség, stigma-
tizáció és társadalmi kirekesztés – lefedő  konferencia-sorozat 

lezárását, az eredmények alapján következtetések, a jövőbeni 
főbb cselekvési irányok meghatározását. Kiemelten kívánunk 
foglalkozni a sérülések és balesetek megelőzésével is, mely témát 
2011 júniusában szakértői konferencia keretében tűzzük na-
pirendre.

Az európai egészségügyi ellátórendszerek előtt álló kihívá-
sok, jelenségek mind abba az irányba mutatnak, hogy az ellá-
tórendszerek alapvető modernizációja szükséges. Át kell gon-
dolnunk, milyen módon használjuk fel a rendelkezésre álló 
szűkös forrásokat, oly módon, hogy a fejlesztések az új, haté-
kony modellek kialakítását alapozzák meg. Az elnökség idő-
szaka alatt szeretnénk a tagállamok körében eszmét cserélni 
arról, milyen európai szintű tevékenységekkel, együttműködés-
sel járulhatnánk hozzá ahhoz, hogy a fejlesztési, beruházási 
döntések meghozatalához több kutatási eredmény, tény, ta-
pasztalat és szakember álljon rendelkezésére a nemzeti kormá-
nyoknak.

Az egészségügyi ellátórendszerek magasszintű működésé-
nek elengedhetetlen feltétele a megfelelően képzett egészség-
ügyi dolgozók rendelkezésre állása. Az egészségügyi dolgozók 
növekvő hiánya, és az egyre elterjedtebbé váló mobilitás egyre 
inkább előtérbe helyezi az európai egészségügyi humánerő-
forrás-problémák egyes kérdéseinek uniós kezelési lehetősé-
geit. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő információk álljanak 
rendelkezésre a munkaerő helyzetről, a jövőbeni igényekről 
és a mobilitásról EU szerte; hogy egyeztessünk, tapasztalatot 
cseréljünk az egészségügyi szakemberek megtartása, a szük-
séglet alapú képzés módjairól; a jó minőségű egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférésben a migráció okozta egyenlőtlen-
ségek mérséklésének lehetőségeiről.

Az elektronikus egészségügy szerepe kiemelkedő lehet a 
nemzeti egészségügyi rendszerek modernizálása, a hatékony-
ság javítása és a jobb elérhetőség biztosítása tekintetében. Az 
e-egészségügy kulcsfontosságú a határon átnyúló egészség-
ügyi ellátás tekintetében. Az egészségügyben való hatékony 
irányítás a döntéstámogató rendszereken keresztül, az egész-
ségügyi szakemberek hiányának részbeni kompenzálása a 
telemedicina segítségével valósulhat meg. A magyar elnökség 
2011 májusában miniszteri és államtitkári szintű konferencia 
keretében kíván foglalkozni az e-egészségügy kiemelt kérdé-
seivel.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségügyért Felelős Államtitkárság 

A magyar EU elnökség egészségügyi prioritásai
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(az ismertetés a 2005-ben vagy azután zárult, illetve indított
projekteket tartalmazza a magyar partner összefoglalásában.)
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Magyarországon 2009 őszén – a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) irányításával és az Európai Unió 
támogatásával – került sor az első, nemzetközileg stan-
dardizált Európai lakossági egészségfelmérésre (ELEF- 
2009)1. A válaszadóknak egy kisebb csoportján az Or-
szágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 
(OÉTI) táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálatot 
(OTÁP2009) is lefolytatott2.

AZ EGÉSZSÉG-ADATOK FORRÁSAI

A lakosság egészségére, az egészségügyi ellátórend-
szer igénybevételére, az egészséget befolyásoló ténye-
zőkre vonatkozóan többféle lehetséges adatforrás áll 
rendelkezésre. Az adminisztratív adatforrások mellett 
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, vala-
mint az ágazati minisztérium rendelete3 mintegy 60 
kötelező adatszolgáltatást tartalmaz ebben a témakör-
ben. A kiterjedt intézményi adatgyűjtések azonban 
csak részleges információkat nyújtanak az egyének 
komplex egészségi állapotáról, életmódjáról, szocio-
demográ�ai jellemzőiről és munkakörülményeiről, 
vagy éppen az egészségügyi szolgáltatások iránti tény-
leges szükségletekről, az igénybevétel, vagy igénybe 
„nem-vétel” okairól, az ellátórendszerrel való elége-
dettségről és e tényezők összefüggéseiről.

Az egészséginformációs rendszerben kiemelkedő 
szerepet játszanak a lakosság megkérdezése útján szer-
zett adatok. Léteznek olyan felvételek, amelyek más 
tematikai környezetben tudakolják az egészséggel kap-
csolatos információkat (EU-SILC4, Munkaerő-felmé-
rés modulja a megváltozott munkaképességűek foglal-
koztatásáról), de a legcélravezetőbb megoldás egy spe-
ciális egészségfelmérés kidolgozása és bizonyos idő-
szakonként történő megismétlése.

NEMZETKÖZI ELŐZMÉNYEK

A kérdőíves egészségfelmérések a fejlett országok-
ban jelentős múltra tekinthetnek vissza és több ország-
ban ilyen módon biztosítják az egészségpolitikák meg-
határozásához szükséges információkat. 

Az Európai Unió egészségmonitorozási programja 
1998-ban indult, melynek fő célja az európai polgárok 
egészségi állapotáról és az ellátórendszerekről szóló 
összehasonlító adatok előállítása. Ennek keretében 
került sor a közös statisztikai mutatók meghatározá-
sára, az idevonatkozó adatgyűjtések összehangolásá-
ra, az egészségügyi helyzetről szóló rendszeres beszá-
molók készítésére és a népegészségügy területén be-
vált módszerek megosztására az Unió tagállamai kö-
zött. 

Az utóbbi években az Európai Unió egészségügyi 
stratégiája jelentős mértékben befolyásolja a magyar 
fejlesztési irányokat is. 2008 decemberében hatályba 
lépett az az uniós keretrendelet5, mely előírja vala-
mennyi tagállam számára a statisztikai adatszolgálta-
tási kötelezettségeket a következő területeken: 

– egészségi állapot és az egészséget meghatározó 
tényezők,

– egészségügyi ellátás,
– halálokok,
– munkabalesetek,
– foglalkozási betegségek és egyéb, munkával kap-

csolatos egészségi problémák és megbetegedések.
Az egészségi állapotra és az egészséget meghatározó 

tényezőkre vonatkozó statisztikák a lakosság körében 
végzett felmérések – mint például az Európai Lakossá-
gi Egészségfelmérés (European Health Interview Sur-
vey, EHIS) – alapján nyert adatokból származtathatók, 
valamint – például a morbiditás, vagy a balesetek 
tekintetében – adminisztratív források, többek között 
a születési- és halálozási adatok, a rákregiszter, vagy az 
egyes fertőző betegségek kötelező bejelentési rendsze-
re felhasználásával állíthatók elő.

1 www.ksh.hu/elef
2 www.oeti.hu
3 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, 

gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról
4 Survey on Income and Living Conditions
5 Európai Parlament és Tanács 1338/2008EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó 

közösségi statisztikáról

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2009) Magyarországon
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6 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/elef/szakertok.html

2006–2009 között 17 tagország hajtotta végre a har-
monizált egészségfelmérést, bár a lebonyolítás és az 
EU felé történő nemzeti adatszolgáltatás csak 2014-től 
válik kötelezővé. Az előírásoknak megfelelően a har-
monizált adatfelvételre – egységes tartalmú kérdőívek 
felhasználásával – ötévente kerül sor a 15 éves és idő-
sebb magánháztartásban élő lakosok körében. Az elő-
írás általános célja olyan egészségfelmérési gyakorlat 
kialakítása, mely rendszeresen, megbízható adatokat 
szolgáltat az Európai Unió lakossága körében előfor-
duló egészségproblémák gyakoriságáról, az azokat 
befolyásoló tényezőkről, valamint az egészségproblé-
mák következtében az egyénre, a családra és a társada-
lomra nehezedő terhekről. A felmérés lehetőséget 
teremt az adatok nemzetközi szintű összehasonlításá-
ra is (I. táblázat).

AZ EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

2003 és 2009 között a KSH vezetésével zajlottak 
Magyarországon a harmonizált európai egészségfel-
mérés előkészítésével kapcsolatos munkák, így pl. az 
EHIS-modulok fejlesztése, fordítása, tesztelése. A nem-
zetközi pályázatokon való részvétel célja az volt, hogy 
elkészüljön a felmérés kérdőívének alap- és adaptált 
változata, illetve megtörténjék a modulok fókuszcso-
portos tesztelése, a próbafelvétel végrehajtása. 

2008. július 15-én az Eurostat felhívására a KSH 
pályázatot nyújtott be az uniós előírásoknak megfelelő 
egészségfelmérés 2009-ben történő lebonyolítására.

A KÉRDŐÍV

A felmérés tartalmilag 4 modulból állt: az egészségi 
állapot, az egészséget meghatározó tényezők, az egész-
ségügyi szolgáltatások igénybevétele és a háttérválto-
zók modul.

A kérdőív és a segédanyagok kidolgozásában, véle-
ményezésében egy, az egészségfelmérések terén jártas 
kutatókból és tanácsadókból álló, Nemzeti Szakértői 
Bizottság működött közre. Tagjai a KSH mellett az 
Egészségügyi Minisztérium, egyetemek, kutatóintéze-
tek, országos intézmények képviselői, a téma legneve-
sebb szakértői voltak6. Az egyeztetés során az Eurostat 
által javasolt báziskérdőív kibővült a hazai adatigények 

alapján, és végül 149 kérdést tartalmazott. A legna-
gyobb terjedelmű részt a kérdezőbiztos közreműködé-
sével tölthették ki az adatszolgáltatók, míg az érzékeny 
kérdésekre: az egészséggel kapcsolatos kiadásokra és 
az egészséget befolyásoló szokásokra (dohányzás, al-
kohol- és kábítószer-fogyasztás) önkitöltéses formá-
ban válaszolhattak.

Ország 2006 2007 2008 2009 2010

Ausztria      

Belgium      

Bulgária      

Ciprus      

Csehország      

Dánia      

Egyesült Királyság      

Észtország      

Finnország      

Franciaország      

Görögország      

Hollandia      

Írország      

Lengyelország      

Lettország      

Litvánia      

Luxemburg      

Magyarország      

Málta      

Németország      

Olaszország      

Portugália      

Románia      

Spanyolország      

Svédország      

Szlovákia      

Szlovénia      

Horvátország      

Törökország      

Svájc      

Izland      

Norvégia      

I. táblázat
Harmonizált egészségfelmérés végrehajtásának

ideje az Unió országaiban
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A felmérés a háztartásban élők fontosabb adatainak 
rögzítése után a minimális európai egészségmodul-
nak7 nevezett kérdéscsoporttal (az egészség szubjektív 
értékelése, a tartós betegség fennállása, az egészségi 
állapotból fakadó korlátozottság megítélése) indult, és 

a következő témakörökkel folytatódott: egészségi álla-
pot; korlátozottság; az önellátással és a háztartással 
kapcsolatos tevékenységek; �zikai fájdalmak, erőnléti 
és kedélyállapot; az alapellátás és szakellátás igénybe-
vétele; gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, táplá-
lékkiegészítők használata; betegségek elleni védekezés, 
szűrések; az egészségügyi ellátásra vonatkozó véle-
mény; magasság, testsúly; testmozgás; táplálkozási 
szokások; munkahelyi és környezeti ártalmak (II. táb-
lázat). 

MINTAVÉTEL

Az ELEF2009 mintája 7000 véletlenszerűen kivá-
lasztott, magánháztartásban élő, 15 éves és idősebb 
személyből állt, akiket a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) 
személyiadat- és lakcím-nyilvántartásából jelöltek ki. 
A rétegzett, kétlépcsős valószínűségi mintába a 118 
legnagyobb település mindegyike bekerült, a többi 
település kiválasztása a népességszámmal arányos va-
lószínűséggel történt, és így összesen 449 települést 
kerestek fel az összeírók. (A mintavétel módszere alap-
vetően megegyezett az OLEF2000 és OLEF2003-nál 
alkalmazottal.)

AZ ÖSSZEÍRÁS 

A mintába bekerült személyek a felmérés megkez-
dése előtt egy tájékoztató levelet kaptak annak 
érdekében, hogy megismerjék a felmérés célját, mód-
szerét, körülményeit abban a reményben, hogy az 
ismeretek birtokában nagyobb bizalommal fogadják a 
KSH kérdezőbiztosait. Az összeírás 2009. szeptember 
15. és október 30. között zajlott. A lakosság együttmű-
ködési készségének romlása ugyan közismert, de a 
negatív tapasztalatok ellenére a kijelölt adatszolgálta-
tók magas arányban (72%, ez 5051 kitöltött kérdőívet 
jelent) válaszoltak a közel egyórás kitöltési idejű kér-
dőívre, sőt az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoport-
ján az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet egy speciális felmérést végzett a táplálkozási 
szokások és az egészség, illetve az egyes betegségek 
közötti összefüggések feltárása céljából. Az Országos 

1) Egészségi állapot

a. az egészségi állapot önértékelése

b. betegségek előfordulása

c. balesetek

d. korlátozottság

e. önellátással kapcsolatos tevékenységek

f. háztartással kapcsolatos tevékenységek

g. >zikai fájdalmak, erőnléti és kedélyállapot

2) Egészségmeghatározó tényezők

a. magasság, testsúly

b. testmozgás

c. táplálkozási szokások

d. környezet (munkahelyi körülmények, lakókörnyezet,
     baráti kapcsolatok)

e. dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás

3) Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

a. alapellátás (háziorvos) igénybevétele

b. szakellátás (kórházi, járóbeteg-szakellátás) igénybevétele

c. egyéb egészségügyi szolgáltatás igénybevétele

d. gyógyszerek, gyógyhatású készítmények,
    táplálékkiegészítők használata

e. betegségek elleni védekezés, szűrések

f. egészségügyi ellátásra vonatkozó vélemény

g. egészségügyi kiadások

4) Háttérváltozók

a. demográ>ai adatok (nem, születési év, állampolgárság,
    családi állapot)

b. lakóhely

c. háztartás-összetétel

d. iskolai végzettség

e. foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás

f. a háztartás jövedelme

II. táblázat
ELEF kérdőív moduljai és azok tartalma

7 A minimális európai egészségmodul (MEHM: Minimum European Health Module) az egészségi állapot önértékelésére vonatkozó kérdések cso-
portja a longitudinális háztartási felvételekben. A kérdések megtalálhatóak az EU-SILC, Magyarországon Változó ÉletKörülmények c. Adatfelvétel-
ben (VÉKA) is.
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8 A vizsgálatra az ország 120 településén került sor a 18. életévüket betöltött felnőttek körében 2009. szeptember 15. és november 30. között.
9 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf

Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2009)8 
mérésekre alapozva határozza meg a túlsúly, az alul-
tápláltság és a hasi elhízás előfordulását. Hazánkban a 
felnőtt lakosság körében – a kérdőíves felmérés mellett 
és azzal egyidőben – először zajlott országos reprezen-
tatív mintán antropometriai méréssel egybekötött táp-
lálkozási felmérés, és így összehasonlíthatóvá váltak a 
mért és az önbevallásból származó adatok is. 

EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

Az adatok mielőbbi hozzáférhetővé tétele, a széles-
körű tájékoztatás érdekében 2010 áprilisában megje-
lent egy rövid jelentés a KSH Statisztikai Tükör c. 
sorozatában9. Jelenleg készül egy részletesebb, leíró 

jellegű Összefoglaló kötet, majd a továbbiakban – fel-
kért szakértők és kutatók bevonásával – egy sorozat 
kerül kiadásra, mely tematikus kötetekbe rendezve 
adja az egyes témakörök mélyrehatóbb elemzését. 
A lakossági egészségfelmérések történetében először, 
az adatfelvétel eredményei az adatvédelem szigorú ér-
vényesítése mellett, anonimizált mikroadat-állomány 
formájában is elérhetővé válnak 2011 folyamán. 

További információk a felmérés honlapján találha-
tók, illetve az elef@ksh.hu e-mail címen kérhetők.

Tokaji Károlyné
főosztályvezető

Társadalmi Szolgáltatások Statisztikai Főosztály
Központi Statisztikai Hivatal
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A projekt célja: A levegőszennyezettség egészségi ha-
tásainak elemzése, a kommunikáció javítása.
A projekt rövid tartalma: A 23 európai város szakem-
bereinek együttműködésében megvalósuló projekt cél-
ja a levegőszennyezés egészségi hatásaival és ezek mo-
netáris költségeivel kapcsolatos új indikátorok kidol-
gozása; a levegőszennyezés csökkentésére irányuló stra-
tégiák értékelése az egyes érdekcsoportok közötti pár-
beszéd elősegítése. Az egészségügyi szakemberek szá-
mára irányelveket dolgoznak ki, amelyekkel segíthet-
nek a betegeknek abban, hogyan csökkenthetik a lég-
szennyezésnek való kitettségüket.
A magyar partner feladata: Az OKI hozzájárul a kon-
zorcium 4 munkacsoportjának munkájához, melynek 
keretében részt vesz a légszennyezés egészségi hatása-
inak vizsgálatára új környezetegészségügyi hatásbecs-
lési módszerek kifejlesztésében; a városi légszennye-
zettség egészségi hatásainak és pénzügyi kihatásainak 
vizsgálatára alkalmas indikátorok kidolgozásában; a 
légszennyezés egészségi hatásainak vizsgálatára szol-
gáló továbbfejlesztett módszerek alkalmazását elősegí-
tő útmutató kialakításában. Fő feladata Budapest lég-
szennyezettsége egészségi hatásainak összehasonlító 
elemzése – a projektben meghatározott új expozíció –, 
hatás funkciók alapján.
Várható eredmények általában: A projekt elsődleges 
célja a nagyvárosokban a szálló por (PM10, PM2,5) rö-
vid- és hosszútávú egészségkárosító hatásainak felmé-

rése a halálozásra és a kórházi betegfelvételekre; továb-
bá ezen károsodások költségeinek becslése. Új megkö-
zelítésként térinformatikai módszerekkel becsüli a 
levegőszennyezés egészségkárosító hatásait nagyváro-
sokban a fő közlekedési útvonalak közelében, illetve 
attól távol. A szálló por szennyezés mellett ismét a ku-
tatás előterébe került a levegő kéndioxid taralmának 
hatása a városi lakosság egészségi állapotára. A köz-
egészségügyi szakemberek számára sokszor nehézsé-
get jelent az eredmények kommunikációja a döntés-
hozók, a sajtó és a civil szervezetek felé. A projekt en-
nek megkönnyítésére kommunikációs módszereket dol-
goz ki.
Várható eredmények Magyarország számára: Ma-
gyarország korábban is részt vett hasonló projektek-
ben (APHEIS1,2). A környezetegészségügyi hatásbecs-
lést sikerrel végezték el Budapest adataival a kidolgo-
zott módszertan alapján. Az eredmények nagymérték-
ben hozzájárultak a levegőminőség környezetegészség-
ügyi értékeléséhez, amelyet 2008 óta naponta rendsze-
resen végez az intézet. A korábbi és a jelen projekt 
eredményei hozzájárultak a szmogriadó rendelet mó-
dosításához, illetve a szmogriadók alatti közegészség-
ügyi kockázat kommunikációjához. A jelen projekt 
költség-haszon elemzése további segítséget nyújt a 
közegészségügynek, hogy hatékonyan tudjon hozzájá-
rulni Budapest környezetvédelmi tervének módosítá-
sához.

APHEKOM
(2007105)

Improving knowledge and communication for decision making
on air pollution and health in Europe

A projekt futamideje: 2008-2010
A projekt konzorcium vezetője: Institut de Veille Sanitare, Paris, Franciaország
Közreműködő országok: Spanyolország, Írország, Nagy-Britannia, Franciaország, Belgium, Németország, 
Olaszország, Svédország, Ausztria, Szlovénia, Görögország, Románia, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 1 470 900 €, ebből a magyar partner részesedése 13 524 €
Link: http://www.aphekom.org/web/aphekom.org/home
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APRES
(FP7HEALTH-2007-B 223083)

The apropriateness of prescribing antibiotics in primary health care
in Europe with respect to antibiotic resistance

A projekt futamideje: 2009–2013
A projekt konzorcium vezetője: Netherlands Institute for Health Service Research, Hollandia
Közreműködő országok: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Horvátország, 
Magyarország, Svédország, Spanyolország
A közreműködő magyar partnerintézet: Debreceni Egytem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészség-
ügyi Kar,  Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszéke, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobiológiai Inté-
zet
A támogatás összege: – GP-network – kb. 60 000 €, ebből a magyar partnernek pénzügyi részesedése közvetlenül 
nincs – mikrobiológiai labor – kb. 25 000 €, ebből a magyar partner részesedése kb. 25%
Link: http://www.healthcompetence.eu/converis/publicweb/project/2786;jsessionid=ca16930da443W3656433d3f4e 
dd?&action=publicPrint&URL=/opt/glassZsh/lucene/healthcompetence/pdf_tmp/PDF-
Temp1760273943718684119.html

A projekt célja: A vizsgált országokban élő lakosság 
antibiotikum érzékenységének, felső légúti bakteriális 
�órájának vizsgálata, egybevetve a háziorvosok antibi-
otikum rendelési szokásainak elemzésével és az illető 
országokban érvényes szakmai útmutatók relevanciá-
jának elemzése, összehasonítása.
A projekt rövid tartalma: A projekt 5 „work package”-
ből áll: WP 1 – irodalomkutatás és a rendelkezésre álló 
szakirodalmi források felmérése. WP 2 – orrváladék-
minták begyűjtése a lakosságtól és ezek mikrobiológi-
ai elemzése. WP 3 – az antibiotikum rendelési szoká-
sok felmérése az alapellátásban. WP 4 – az antibioti-
kum rendelések megfelelőségének ellenőrzése. WP 5 
– a konzorcium menedzselése.
A magyar partner feladata: A résztvevő (területileg 
és a betegek kor-összetételét tekintve) közel reprezen-
tatív 20 háziorvosi praxisból 200 orrváladék begyűjté-

se, (összesen 4 000 db), ezeknek a laboratóriumba jut-
tatása és mikrobiológiai elemzése. A rendelkezésre 
álló hazai szakirodalmi adatok és referenciák felkuta-
tása. A résztvevő háziorvosok antibiotikum rendelési 
szokásinak elemzése.
Várható eredmények általában: Ez jelenleg nehezen 
megjósolható szakmailag, illetve a felírás adekvát vol-
tának meghatározására. Vélhetően nálunk is jellemző 
az indokolatlan antibiotikum rendelés. A mikrobioló-
giai „lakossági �óráról” semmilyen korábbi hazai adat 
nincs.
Várható eredmények Magyarország számára: Az ered-
mények értékelése szakmailag, szükség esetén egész-
ségpolitikai konzekvenciák levonása és azok kommu-
nikálása, további tudományos együttműködésre való 
lehetőség, szakirodalmi publikációk keletkezése, és 
ezekben egyetemünk részvétele.

A projekt célja: Egy szándékos biológiai cselekmény-
nyel kapcsolatos adequát válaszadás képességének fo-
kozása.

A projekt rövid tartalma: A potenciális kórokozók, és 
toxinok  jellemzőire és az általuk okozott megbetege-
dések terápiájára, illetve a megfelelő  járványügyi in-

BIOSAFE Strengthening the adequate response to deliberate releases
by the establishment of a framework European-wide

A projekt futamideje: 2006–2009
A projekt konzorcium vezetője: Netherlands Vaccine Institute, Hollandia
Közreműködő országok: Hollandia, Anglia, Norvégia, Svédország, Dánia, Németország, Olaszország, Portugália, 
Lengyelország, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: 801 000 €, ebből a magyar partner részesedése 37 500 €
Link: http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=7f9e94a4f2d4498ea4d99b7620bb80d1
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tézkedésekre vonatkozó információk adatbázisának 
létrehozása.
A magyar partner feladata: A Bacillus anthracis, Vib-
rio cholerae, Yersinia spp., Shigella spp., EHEC (STEC/
VTEC) kórokozókra, és bizonyos toxinokra (Shiga 
toxin és cholera enterotoxin) vonatkozóan, a fenti 
szempontok szerint releváns információk összegyűjté-
se, és rendszerbe rendezése. A kiemelt jelentőségű in-
formációk a kórokozók virulencia jellemzőire, a gaz-
da–parazita kölcsönhatásokra, terápiás lehetőségekre, 
védőoltásokra, a fertőzések megelőzésére és a járvá-
nyok kezelésére vonatkozó járványügyi intézkedések
kerültek összegyűjtésre és elemzésre.
Várható eredmények általában: A veszélyes kóroko-
zó baktériumok és toxinok laboratóriumi diagnoszti-
kájára, a betegségek kezelésére, a fertőzések terjedé-

sének megelőzésére és megfékezésére teendő intéz-
kedések döntés előkészítésének támogatása nemzeti 
szinten. A közös információs adatbázison alapuló 
nemzeti szintű intézkedések támogatják az Európai 
szintű egységes veszélyhelyzet kezelési stratégia 
kialakítását.
Várható eredmények Magyarország számára: A pá-
lyázatban kiemelt kórokozó baktériumok és toxinok 
kimutatására és azonosítására, a fertőzések megelő-
zésére és terápiájára, továbbá a szükséges járvány-
ügyi intézkedésekre vonatkozó információk rendsze-
rezett ismerete támogatja a potenciálisan bioterror 
ágensek által előidézett veszélyhelyzet kezelésére tör-
ténő felkészülés folyamatát. Meghatározza a felké-
szülés fő irányát mind döntéshozói, mind végrehaj-
tói szinten.

A projekt célja:  A CARE-NMD EU projekt azzal a 
céllal alakult, hogy Európában a legjobb gondozási 
előírásoknak megfelelő ellátásban részesüljenek a 
Duchenne izomdystophiás (DMD) betegek, amelynek 
biztosításához irányadó beteggondozási centrumok 
európai hálózatát kívánja kiépíteni.
A projekt rövid tartalma: A projekt értékelni fogja a 
jelenlegi beteggondozási gyakorlatot, kezdeményezi 
az újonnan létrejött nemzetközi megegyezésen ala-
puló gondozási követelmények megvalósításának be-
vezetését, és értékeli az új gondozási előírások betegek 
életminőségére gyakorolt hatását. A betegeket és a be-
teggondozókat összefogó nemzetközi hálózat kiala-
kításával a CARE-NMD segíti a Duchenne izom-
dystophiás betegek legjobb ellátását egész Európában.
A magyar partner feladata: Az OKI Molekuláris 
Genetika és Diagnosztikai Osztály elsődleges feladata 
Magyarország és a magyar DMD/BMD betegek ér-
dekeinek képviselete a nemzetközi platformokon. Ki-
alakítanak két Neuromusculáris beteggondozó cent-

rumot, amelyben az európai normáknak megfelelő 
gyógyító munkát végeznek, amellyel hozzájárulhat-
nak a magyar DMD/BMD betegek jobb egészségügyi 
ellátásához.
Várható eredmények általában: A Duchenne izom-
dystrophia egy X kromoszómához kötött recesszív 
öröklődésű ritka betegség, amely súlyos fenotípussal 
jár. A tünetek 2–3 éves korban kezdődnek izomfájdal-
makkal, járásnehézséggel. A betegek 13–14 éves kor-
ban kerülnek tolószékbe és 20–25 évesen halnak meg 
a szív- és légzőizmok érintettsége miatt. A Becker fe-
notípus enyhébb forma, amely nem jár korai halál-
lal. A tervezett együttműködés célja, hogy a molekulá-
ris genetikai vizsgálatokkal igazolt DMD/BMD bete-
gek részére olyan beteggondozó hálózatot hozzanak 
létre, amellyel a betegek életminőségén tudnak javíta-
ni, valamint a megfelelő egészségügyi szakellátással az 
életidő is jelentősen növelhető a DMD betegnél. To-
vábbi cél, hogy az együttműködők kialakítsák a Du-
chenne/Becker beteggondozásra vonatkozó új európai 

CARE-NMD
(101091)

Dissemination and implementation of the standards of care for
Duchenne muscular dystrophy in Europe
(including Eastern countries) 

A projekt futamideje: 2010. 05. 01–2012. 04. 01.
A projekt konzorcium vezetője: Universitaetsklinikum, Freiburg, Németország
Közreműködő országok: Dánia, Nagy-Britannia, Németország, Lengyelország, Csehország, Bulgária, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 905 082 €, ebből a magyar partner részesedése 47 166 €
Link: http://www.treat-nmd.eu/patients/DMD/intro/
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irányelveket, amellyel aktív részesei lehetnek a „Együtt 
az egészségért“ programnak.
Várható eredmények Magyarország számára: A DMD/ 
BMD betegség jelenleg komoly szociális problémákat 
okoz a társadalomnak. A magyar partner nagy tapasz-
talattal bír a DMD/BMD betegek molekuláris geneti-

kai vizsgálatában, amellyel a hozzájárulnak a beteg-
ség korai felismeréséhez és ezzel lehetőség nyílik az 
érintett betegek részére már a korai stádiumban 
elkezdeni a speciális kezeléseket. A megfelelő terápi-
ás kezelésekkel elérhető, hogy javuljon a betegek 
életminősége is.

CANDOR
(106198-CP-1-2002-1-HU-
Comenius-C21)

Changing the attitudes of teachers through normal and
distance learning for open human relationships

A projekt futamideje: 2002. 10. 01–2005. 10. 01.
A projekt konzorcium vezetője: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott 
Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet (A pályázat idején: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék)
Közreműködő országok: Egyesült Királyság, Németország, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 
Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet 
A támogatás összege: 149 642 €, ebből a magyar partner részesedése 100 100 €

A projekt célja: A projekt célja, hogy a tanártovább-
képzés számára dolgozzon ki modulokat, azok szak-
mai és szakmódszertani aspektusaival egyetemben. 
Általános célunk, hogy a hátrányos helyzetű tanulók-
kal szembeni tanári attitűdökben, szemléletekben vál-
tozást eredményezzünk, és így az oktató-nevelő munka 
hatékonyabbá váljék. A célcsoportok gyakorló tanárok 
és tanárképző szakemberek, akik multiplikátorokként 
működnek.
A projekt rövid tartalma: A szakmai anyagok elkészí-
tése négy modul keretében történt: 
1) és 2) Egészségfejlesztés (hagyományos és távoktatá-
si forma): A tananyag betekintést nyújt az egészségfej-
lesztés világába, azon belül is az oktatási-nevelési in-
tézmények (iskola) színterére összpontosítva. Tárgyal-
ja az egészség és az egészségfejlesztés alapfogalmait, 
alapelveit, értékeit, legfontosabb modelljeit, a külön-
böző társadalmi és kulturális környezetek szerepét, a 
színtér-alapú megközelítés lényegét példákkal alátá-
masztva. Segítséget ad a saját egészségfejlesztő projek-
tek kidolgozásához és az információforrások értékelé-
séhez és kritikus felhasználásához. 
3) Különbözőség és multikulturális nevelés: A tana-
nyag olyan ismereteket, attitűdöket és készségeket 
közvetít, melyek sokszínű világunkban elengedhetet-
lenek. A társadalmi bennfoglalás és kirekesztés módo-
zatainak tárgyalása után a különbözőség dimenzióit 
(pl. társadalmi, kulturális, életmód, politikai, gazdasá-
gi stb.) és aspektusait veszi számba. Körbejárja az állam-

polgári ismeretek kérdéskörét, feltárja a rasszizmus és 
az előítélet mélységeit. Foglalkozik a különbözőség 
ünneplésével és előtérbe kerül az esélyegyenlőség kér-
désköre. Vizsgálja a multikulturális tudatosság és ne-
velés kérdéseit és hangsúlyozza a kon�iktuskezelés fon-
tosságát. 
4) Gyermekek, �atalok, társadalmi kirekesztés és benn-
foglalás: A gyermekek és �atalok integrálásának és 
kirekesztésének általános kérdései után áttekinti a 
gyermekek jogaival és a gyermekvédelemmel foglal-
kozó jogi dokumentumokat és rendelkezéseket. Fog-
lalkozik a gyermekjóléti szolgálatokkal és részletezi a 
gyermekeket érintő átmenetek kérdéskörét, például az 
otthon, a család, az iskola és a munka világa között. 
A magyar partner feladata: A nemzetközi projekt 
szakmai és adminisztratív koordinációját a magyar 
partner végezte, valamint a Különbözőség és multikul-
turális nevelés almodul felelősi feladatait látta el. Fele-
lős volt továbbá az Egészségfejlesztés tananyag távokta-
tási formában történő kidolgozásáért és internet-alapú 
megvalósításáért. Egyenlő arányban vett részt az egyes 
modulok szakanyagának kidolgozásában. A magyar 
partner végezte a tevékenységek monitorozását, érté-
kelését és a projekteredmények disszeminációját is ha-
zai és nemzetközi konferenciák, valamint szakmai 
folyóiratokban való publikációk segítségével.
Várható eredmények általában: Elsődlegesen a tanár-
továbbképzésre kidolgozott, de az alapképzésbe is adap-
tálható és integrálható tanulmányi modulok kidolgo-
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zása, melyek szervesülnek a projekt konzorciumban 
résztvevő partnerek intézményeiben. Megjelent há-
rom szerkesztett kötet angol nyelven, és elkészült egy 
angol nyelvű internet alapú távoktatási anyag. A távok-
tatási anyag részére kidolgozásra került egy új, SQL 
adatbázis alapú távoktatási keretrendszer. A rendszer 
Windows és Linux környezetben is működik, bárme-
lyik ismert böngésző használható. A folyamatos szak-
mai munkát hét nemzetközi workshop segítette. Két 
konferencia előadás keretében ismertettük eredmé-
nyeinket az IUPHE 2006-os budapesti konferenciá-
ján.

Várható eredmények Magyarország számára: A pro-
jekt konzorciumot vezető intézet posztgraduális (Egész-
ségfejlesztő mentálhigiéné és az Egészségfejlesztő kisebb-
ségkoordinátor szakirányú továbbképzési szak és szak-
vizsga programok) és graduális (Egészségtan tanár, Rek-
reácószervezés és egészségfejlesztés BSc, Egészségfejlesz-
tés tanár Master) képzéseibe integráltuk a kidolgozott 
tananyagokat. A közoktatásban dolgozó tanárok attitűd-
jének változása. A kiképzett hallgatók multiplikátor sze-
repben gyakorolhatnak hatást kollégáikra és feletteseik-
re egyaránt. Szemléletváltás és modernizáció az egész-
ségfejlesztés és egészségnevelés hazai értelmezésében.

CHANCE
(DG EAC 41/09; 511371-LLP-1-
2010-HU-ERASMUS-ECDSP)

MSc in Migrant Health: addressing new challenges in Europe

A projekt futamideje: 2011. 01–2014. 01.
A projekt konzorcium vezetője: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Infektológia és Migrációs-egészségügyi Tanszék
Közreműködő országok: Ausztria, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Szlovákia
A támogatás összege: 287 000 €, ebből a magyar részesedés 74 300 €

A projekt célja: A konzorcium hat modulból álló, az 
EU MSc kritériumainak megfelelő (3 szemeszter, 120 
ECTS) interdiszciplináris oktatási programot fejleszt 
ki a migrációs egészségügy tárgykörében. A tananya-
got tesztelik, majd a résztvevő országokban történő 
párhuzamos akkreditációt követően mindegyik egye-
tem oktatási programja kínálatába azt beépíti. A részt-
vevő egyetemek által oktatott modulok egymással 
kompatibilisek, a program teljesítése során kölcsönö-
sen átjárhatóak lesznek.
 A projekt rövid tartalma: Az angol nyelvű oktatási 
program hat ’core competency’ köré épül:

– clinical and public health assessment, 
– epidemiology and research methodology,
– environmental medicine and occupational health,
– economic / health economic impact of migration,
– organization and systems management, 
– social and behavioural aspects of migration inclu-

ding multicultural, multireligious aspects and 
their health/ mental health impact.

Bár mindegyik modulnak más-más intézmény a gaz-
dája, a végleges oktatási anyag kidolgozásában modul 
szinten is minden intézmény részt vesz. A teljes anyag 
akkreditálása minden országban külön történik. Ezt 
követően – az ERASMUS �lozó�ájának megfelelően 
– mind a hallgatók, mind az oktatók mobilitása is biz-

tosított lesz. Az oktatási program EU szintű indítását 
erre a célra szervezett nemzetközi konferencián ismer-
teti a konzorcium.
A magyar partner feladata: A PTE a konzorcium 
vezetője és biztosítja a projekt szakmai és pénzügyi 
koordinációját. Ezen túlmenően kidolgozója a ’envi-
ronmental medicine and occupational health’ és az 
’economic/health economic impact of migration’ cí-
mű moduloknak, valamint szakértőt biztosít a többi 
modul kidolgozásához is. Elvégzi a program teszt 
oktatását, hazai akkreditációját, és ezt követően beé-
píti a PTE nemzetközi MA oktatási program kínálatá-
ba. A programot záró EU szintű konferencia gazdája 
is a PTE.
Várható eredmények általában: Az EU gazdasága már 
ma is nagymértékben függ a migráns munkaerőtől, 
és demográ�ai előrejelzések ennek a folyamatnak a 
gyorsulását jelzik. Egészségügyi ellátásuk – beleértve 
a speciális igényekre való felkészültséget – integráció-
juk előfeltétele, ugyanakkor erre felkészítő programok 
az EU felsőoktatási programjaiban alig szerepelnek, 
és a meglévők sem fogják át az igény teljes, multidisz-
ciplináris spektrumát. Az oktatási program ezt a hi-
ányt igyekszik pótolni, összhangban az Európai Bi-
zottság, az Európatanács és a WHO General Assembly 
elmúlt években született állásfoglalásaival.
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(A programjavaslat a kiértékelés során az ’European 
added value’ részre a lehetséges pontok maximumát 
kapta.)
A résztvevő intézmények lefedik az EU főbb régióit, 
és EURIPA, mint partner intézmény biztosítja, hogy 
már az alapellátás szolgáltatói is minél hamarabb fel-
ismerjék ennek a területnek a speciális ellátási köve-
telményeit, és az ez irányú továbbképzés igényként 
megjelenjen számukra.

Várható eredmények Magyarország számára: A fent 
kifejtett eredmények egyben Magyarország, a magyar 
munkaerőpiac számára is hasznosulnak, illetve újabb 
területet nyit meg a külföldi hallgatók képzésére. Ezen 
túlmenően a PTE és rajta keresztül a magyar felső-
oktatás egésze nemzetközi elismerését növeli, és az 
EU-n belül ennek az új, gyorsan fokozódó jelentősé-
gű képzési területnek a meghatározó reprezentánsai 
közé emeli.

A projekt célja: Az Európa különböző országaiban 
végzendő, környezetegészségügyi célzatú humán bio-
monitoring vizsgálatokhoz egységes, harmonizált 
útmutató kidolgozása.
A projekt rövid tartalma: A kidolgozandó protokoll 
kitér a környezetegészségügyi indíttatású humán bio-
monitoring vizsgálatok céljára, a vizsgálandó populá-
ció kiválasztására, a beválasztási és a kizárási kritériu-
mok meghatározására, a vizsgálandó személyek tájé-
koztatására és egyéb etikai kérdésekre, a biológiai min-
ták gyűjtésére, tárolására, vizsgálati előkészítésére és 

mérési módszereire, az eredmények értékelésére és 
kommunikálására.
A magyar partner feladata: A protokoll egyes részei-
nek kidolgozásában való részvétel.
Várható eredmények általában: A jövőben tervezett 
Európai Humán Biomonitoring Vizsgálat módszerta-
ni előkészítése.
Várható eredmények Magyarország számára: A kör-
nyezetegészségügyi célzatú humán biomonitoring vizs-
gálatok hazai módszertani előkészítése.

COPHES
(244237)

Consortium to perform human biomonitoring on a European scale

A projekt futamideje: 2009–2012
A projekt konzorcium vezetője: BiPRO GmbH, Munich, Németország
Közreműködő országok: Magyarország, Portugália, Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Hollandia, 
Norvégia, Szlovákia, Svédország, Egyesült Királyság, Szlovénia, Horvátország, Spanyolország, Dánia, Svájc, 
Írország, Luxemburg
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 4 millió €, ebből a magyar partner részesedése 24 000 €
Link: http://www.eu-hbm.info/

DEMOCOPHES
(LIFE09 ENV/BE/000410)

Demonstration of a study to coordinate and perform human 
biomonitoring on a European scale

A projekt futamideje: 2010–2012
A projekt konzorcium vezetője: Federal Public Service - Health, Food Chain Safety and Environment, Belgium
Közreműködő országok: Magyarország, Portugália, Belgium, Ciprus, Csehország, Németország,
Lengyelország, Románia, Szlovákia, Svédország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Dánia, Írország,
Luxemburg, Szlovénia
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 1,7 millió €, ebből a magyar partner részesedése 46 730 €
Link: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=3759&docType=pdf
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A projekt célja: Az Európa különböző országaiban 
végzendő, környezetegészségügyi célzatú humán bio-
monitoring vizsgálatok gyakorlati előkészítése.
A projekt rövid tartalma: Ez egy ún. pilot project, 
amelynek célja egy későbbi, az EU összes tagállamára 
kiterjedő széleskörű humán biomonitoring program 
elővizsgálata, a COPHES projektben kidolgozásra ke-
rülő protokoll kipróbálása. Ennek során országonként 
120 iskolás gyermek és édesanyja vizeletmintájából 
kadmium, kotinin és �alát, valamint hajmintájából 
higany meghatározás történik.
A magyar partner feladata: Két településen 60–60 
gyermek (korosztályonként 10–10, 6–11 éves gyer-
mek) és édesanyja vizeletéből kadmium, �alátok és 
kotinin meghatározása, valamint a hajminták higany-
tartalmának meghatározása. A lehetséges környezeti 

expozícióval és a táplálkozással és egyéb életmódi 
tényezőkkel történő összefüggések felderítése céljából 
interjú alapú kérdőívek felvétele, az összefüggések sta-
tisztikai értékelése.
Várható eredmények általában: 1) Európai léptékű 
adatsor közel 2000 iskolás gyermek és 2000 felnőtt nő 
kadmium, �alát, környezeti dohányfüst és higany 
expozíciójáról. 2) Tapasztalatok szerzése a COPHES 
keretében kidolgozott protokoll felhasználásával.
Várható eredmények Magyarország számára: 1) Ta-
pasztalatszerzés egyes környezeti expozíciók humán 
biomonitoringgal történő kimutatásának megszer-
vezésére, lebonyolítására és értékelésére.  2) Tájékozta-
tó jellegű adatok a vizsgált környezeti expozíciók 
gyermek-, illetve felnőttvizeletből történő kimutatá-
sára.

EAAD
I (2003317), II (2005323)

European Alliance Against Depression

A projekt futamideje: 2004–2008
A projekt konzorcium vezetője: Ludwig-Maximilians-University, Germany
Közreműködő országok: Ausztria, Belgium, Dánia, Anglia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Németország, Görögország, Izland, Írország, Olaszország, Hollandia, Portugália, Skócia, Szlovénia,
Spanyolország, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
A támogatás összege: 1 660 000 €, ebből a magyar partner részesedése: 78 000 €
Link: http://www.eaad.net/enu/about-eaad.php

A projekt célja: Depresszió felismerésének növelése, 
destigmatizálás, öngyilkosságok számának csökkentése.
A projekt rövid tartalma: A program során több kivá-
lasztott régióban depresszióval kapcsolatos kampány 
beindítása, megcélozva a destigmatizálást és a felisme-
rést. Emellett háziorvosok képzése, valamint a közös-
ségi segítőknek oktató programok szervezése, oktatási 
anyagok terjesztése. A program a Nüremberg Alliance 
Against Depression program eredményeire és tapasz-
talataira épülő négyszintű megelőzési program. A négy 
megcélzott szint a háziorvosok, a lakosság, a közösségi 
segítők és a veszélyeztetett csoportok.
A magyar partner feladata: A magyar partner felada-
ta a program kidolgozott protokollja alapján a segéd-
anyagok lefordítása, adaptálása, előállításának meg-

szervezése, eljuttatása a megfelelő helyekre kampány-
szerűen. Megszervezni a háziorvosok és a segítő fog-
lalkozásúak elérését, számukra oktatási programok szer-
vezése. Folyamatosan �gyelni a program alakulását, a 
problémákat, azok megoldására lépéseket tenni.
Várható eredmények általában: A program várható 
eredménye a depressziós esetek felismerésének növe-
kedése és az öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek 
számának csökkenése a megcélzott régiókban.
Várható eredmények Magyarország számára: A prog-
ram várható eredménye a megcélzott hazai régiókban 
(Szolnok, Kiskunhalas, Székesfehérvár, Budapest VIII. 
ker.) a depressziós esetek felismerésének növekedése 
és az öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek számá-
nak csökkenése.
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A projekt célja: Jelenleg nincs egy olyan átfogó tanul-
mány, amely az Európai Uniós államok egészségügyi 
együttműködését elemzi. A projekt célja azonosítani 
és elemezni az együttműködést az Európai Uniós álla-
mok egészségügyi szereplői között, és feltérképezni az 
Európai Unión belül a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásokat ezen belül a betegmigrációt, és a szolgálta-
tók nemzetközi együttműködését. Célja, hogy az EU-s 
állampolgárok valódi információkkal rendelkezzenek 
arról, hogy mely tagállamokban milyen szolgáltatáso-
kat vehetnek igénybe.
A projekt rövid tartalma: A projekt elsősorban azokat 
a folyamatokat akarja megkönnyíteni, amelyek alapján 
az EU állampolgárai kellőképpen megalapozott dön-
tést hozhatnak afelől, hogy bizonyos egészségügyi 
szolgáltatásokat egy másik európai államban vesznek 
igénybe, és ha így döntenek, bizonyosak lehetnek ab-
ban, hogy az ellátásuk megfelelő minőségű és nyomon 
követhető lesz. A projekt első lépésben az egészségügyi 
ellátó rendszerek azon részterületeit vizsgálja, ame-
lyeknél szükségszerű a folyamatok kompatibilitásának 
megteremtése, amennyiben a betegek számára bizton-
ságos, megfelelő minőségű és adminisztratív módon is 
nyomon követhető ellátás biztosítása a cél. Ilyenek az 
egészségügyi szakemberekkel szembeni szakmai stan-
dardok, az országonként különböző betegutak, a gyógy-
szer felírási gyakorlatok, és a különféle orvosi nyilván-
tartó és adatgyűjtő rendszerek. Második lépésben a 
projekt azokat a területeket vizsgálja, ahol már létez-
nek határon átnyúló egészségügyi ellátó rendszerek. 
Ezek például a határmenti kórházi együttműködések, 
a telemedicína és a határokon átnyúló fogorvosi ellátás.
A magyar partner feladata: Az SE EMK elsősorban a 
9-es számú alprogramban vesz részt, amely a határo-
kon átnyúló fogorvosi ellátásokkal foglalkozik. Mun-

kánk során először is azonosítjuk az európai fogorvosi 
szakmai szervezeteket, valamint felderítjük, hogy a tag-
államok hogyan biztosítják a fogorvosok szakmai 
tudásának fenntartását. Megkíséreljük feltérképezni 
azokat az európai helyszíneket, ahol a határokon át-
nyúló fogorvosi ellátás gyakori jelenség. Ezek után 
megpróbáljuk azonosítani a fogorvosi turizmus moz-
gatórugóit tíz, közösen meghatározott fogorvosi be-
avatkozás vizsgálatával. A fenti megállapításokra ala-
pozva megvizsgáljuk a határmenti fogorvosi ellátás ha-
tásait az egészségügyre és annak szereplőire.
Várható eredmények általában: A projekt várható 
eredményei elsősorban azon akadályozó és ösztönző 
faktorok azonosításából erednek, amelyek befolyást 
gyakorolnak a betegek, az egészségügyi szakemberek 
és az egészségügyi szolgáltatások mobilitására. Ezáltal 
elősegíti a folyamatok mélyebb megértését, és lehető-
vé teszi közös politikai irányelvek megfogalmazását. 
Hozzájárulhat az európai egészségügyi rendszerek ha-
tékony koordinációjához, amelyek így eredményeseb-
ben kiegyenlíthetik a kereslet és a kínálat közötti kü-
lönbségeket, és ez által javíthat az európai állampolgá-
rok egészségügyi állapotán.
Várható eredmények Magyarország számára: A pro-
jekt várható eredményei elsősorban azon akadályozó 
és ösztönző faktorok azonosításából erednek, amelyek 
befolyást gyakorolnak a betegek, az egészségügyi szak-
emberek és az egészségügyi szolgáltatások mobilitásá-
ra. Ezáltal elősegíti a folyamatok mélyebb megértését, 
és lehetővé teszi közös politikai irányelvek megfogal-
mazását. Hozzájárulhat az európai egészségügyi rend-
szerek hatékony koordinációjához, amelyek így ered-
ményesebben kiegyenlíthetik a kereslet és a kínálat 
közötti különbségeket, és ez által javíthat az európai 
állampolgárok egészségügyi állapotán.

ECAB EU cross border care collaboration

A projekt futamideje: 2010. 05. 01–2013. 05. 31.
A projekt konzorcium vezetője: London School of Economics and Political Science, Egyesült Királyság
Közreműködő országok: Belgium, Dánia, Hollandia, Németország, Ausztria, Spanyolország, Szlovénia, 
Észtország, Finnország, Magyarország, Olaszország
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
A támogatás összege: 5 766 893 €, ebből a magyar partner részesedése 225 525 €
Link: http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1575
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A projekt célja: Az in�uenza elleni védőoltások hatá-
sosságának meghatározása a 18 évesek, és annál idő-
sebbek körében Magyarországon.
A projekt rövid tartalma: Eset-kontroll vizsgálat, 
amely a vizsgálatban résztvevő személyek kérdőív se-
gítségével összegyűjtött adatainak, és a légúti minták 
laboratóriumi vizsgálati eredményeinek elemzésén 
alapul. A vizsgálat során meghatározásra kerül a 18 
évesek, és annál idősebb személyeknek az a csoportja, 
akik laboratóriumi vizsgálattal megerősített in�uen-
zában betegednek meg az adott szezonban. Az esetek-
hez megfelelő kontrollokat választunk, akiknél az inf-
luenza kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálat 
negatív eredményt ad. Ezt követően információt gyűj-

tünk a megelőző in�uenza elleni védőoltásokról mind 
az esetek, mind a kontrollok vonatkozásában, majd össze-
hasonlítjuk a laboratóriumi vizsgálattal megerősített 
in�uenza előfordulását az oltottak és nem oltottak 
között.
 A magyar partner feladata: Az in�uenza elleni védő-
oltások hatásosságának meghatározása a 18 évesek, és 
annál idősebbek körében Magyarországon.
Várható eredmények általában: Az in�uenza elleni 
védőoltások hatásosságának meghatározása Európában.
Várható eredmények Magyarország számára: Az in-
�uenza elleni védőoltások hatásosságának meghatáro-
zása a 18 évesek, és annál idősebbek körében Magyar-
országon.

ECDC
(OJ/2007/07/30-PROC/2007/015)

Case control study measuring in$uenza vaccine e%ectiveness
in Hungary

A projekt futamideje: 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011
A projekt konzorcium vezetője: EpiConcept, Paris, Franciaország
Közreműködő országok: 2010–2011-ben Magyarország, Spanyolország, Románia, Portugália,
Franciaország, Olaszország, Írország, Lengyelország, Anglia, Wales
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: a magyar partner részesedése 2009–2010-ben 49 920 €
Link: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0907_TED_In^uenza_AH1N1_Measuring_In^u-
enza_Vaccine_EWectiveness_Protocol_Case_Control_Studies.pdf

A projekt célja: Az ECDC közegészségügyi és járvány-
ügyi adattárának rendszeres frissítése.
A projekt rövid tartalma: Az ECDC közegészségügyi 
és járványügyi adattárának rendszeres frissítését célzó 
feladatok: fertőző betegségek ország jelentés elkészíté-
se, havi/negyedévenkénti bulletin összeállítása, ECDC 
dokumentumok terjesztése, ECDC kiadványok ma-
gyar nyelvű fordításainak lektorálása, kontaktszemé-
lyek és intézmények adatainak frissítése.

A magyar partner feladata: Az Országos Epidemioló-
giai Központ Járványügyi osztálya pontos, naprakész 
adatokat szolgáltat az ECDC számára az ÁNTSZ fer-
tőző betegségekkel kapcsolatos tevékenységéről, vala-
mint az ECDC kiadványok fordításában és terjesz-
tésében nyújt segítséget.
Várható eredmények általában: Az ECDC közegész-
ségügyi és járványügyi adattárának rendszeres frissí-
tése.

ECDC
(08/023 OJ/2008/09/26-
PROC/2008/038)

Country information project

A projekt futamideje: 2009. 04–10., 2010. 05–10.
A projekt konzorcium vezetője: ECDC, Stockhol
Közreműködő országok: 2010-ben: Magyarország, Ausztria, Bulgária, Észtország, Litvánia, Portugália, Románia, 
Szlovénia, Svédország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: a magyar partner részesedése 2009-ben 14 773 €, 2010-ben 6 500 €
Link: http://www.ecdc.europa.eu/en/countryinfo/Pages/Hungary.aspx
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Várható eredmények Magyarország számára: Fertő-
ző betegségek ország jelentés elkészítése, negyedéven-
kénti bulletin összeállítása és közzététele az Országos 

Epidemiológiai Központ honlapján, az ECDC (Euro-
pean Centre for Disease Prevention and Control) do-
kumentumok terjesztésével azok népszerűsítése.

ECHIM
(2004118)

European community health indicator monitoring

A projekt futamideje: 2004–2008
A projekt konzorcium vezetője: National Public Health Institute, Finnország 
Közreműködő országok: Központi munkacsoport – Belgium, Finnország, Németország, Írország, Görögország, 
Magyarország, Hollandia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság, WHO Európai Regionális Iroda; 
Külső közreműködők – Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Izland, 
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Svédország, Törökország
A közreműködő magyar partnerintézet: az Egészségügyi Minisztérium megbízásából 
a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
A támogatás összege: 1 242 165,22 €, ebből a magyar partner részesedése: a munkaértekezleteken való részvétel 
Znanszírozása
Link: http://www.echim.org/

A projekt célja: Az Establishing Community Health 
Indicators (ECHI) indikátorokra vonatkozó adatgyűj-
tés előkészítése, az ECHI I-II projekt eredményeinek 
operacionalizálása. Ennek keretében:

– az egészségindikátorok területén jártas szakem-
berek hálózatának kialakítása az EU országai-
ban, a csatlakozó államokban és az EEA/EFTA 
országokban,

– a tagállamokban az adatgyűjtések, az adatok 
összevethetőségének és a minőségi adatgyűjté-
sek kialakításának támogatása,

– az adatgyűjtések, különösen a felmérések minő-
ségbiztosításának támogatása,

– az egészséginformációs és tudás rendszerek 
fejlesztése a tagállamokban,

– egy állandó európai egészséginformációs és 
tudás rendszer kialakításának előkészítése.

A projekt rövid tartalma: A fenti célok megvalósítása 
érdekében a projekt keretében az alábbi tevékenysé-
gekre került sor:

– az EU Népegészségügyi Program Indikátor 
Munkacsoportok titkársági feladatainak ellátása, 
a témakörbe tartozó projektek együttműködésé-
nek koordinálása,

– az ECHI I-II projekt keretében meghatározott 
egészségindikátorok operatív de�nícióinak 
elkészítése, 

– az ECHI rövidlistán szereplő indikátorok elérhe-
tőségének és összehasonlíthatóságának vizsgála-

ta az EU országaiban, a csatlakozó államokban 
és az EEA/EFTA országokban, a WHO Health 
for All, az OECD és az Eurostat adatbázisai 
alapján,

– felmérés és kétoldalú megbeszélések lefolytatása 
a tagállamokkal az ECHI rövidlistán szereplő 
indikátorok implementációjának megkezdésé-
ről,

– jelentés publikálása a tagállamokban meglévő 
egészséginformációs rendszerekről,

– az ECHIM projekt eredményeit bemutató web-
oldal létrehozása,

– kapcsolattartás a tagállamokkal, azok releváns 
intézményeivel, a többi munkacsoporttal, az 
Eurostat-tal, az OECD-vel, a WHO Európai 
Regionális Irodájával, valamint további nemzeti 
és nemzetközi intézményekkel.

A magyar partner feladata: A központi munkacso-
port tagjaként részvétel az indikátorok operatív de�ní-
cióinak elkészítésében, az adatgyűjtések áttekintésé-
ben, az adatgyűjtések fejlesztésére vonatkozó javasla-
tok megfogalmazásában, illetve a Magyarországra vo-
natkozó információk átadása, a magyar intézmények-
kel való kapcsolattartás.
Várható eredmények általában:

– az egészségindikátorok területén jártás szakem-
berek európai hálózatának létrejötte,

– az ECHI indikátorok frissített listája dokumen-
tációs lappal együtt, amely tartalmazza az indi-
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kátor elvi és operatív de�nícióját, a javasolt 
adatforrásokat, kiszámításának módját, az elér-
hetőségét, és egyéb meta-adat információkat,

– ECHIM web-oldal,
– ECHIM összefoglaló jelentés, amelyben külön, 

minden országra vonatkozóan található ország-
jelentés az indikátorokra vonatkozó jelenlegi 
adatgyűjtésekről és a várható fejlesztésekről

– a Joint Action ECHIM projekttel (2008–2011) a 
projekt a gyakorlati adatgyűjtés fázisába lépett.

Várható eredmények Magyarország számára:

– átfogó kép a magyar egészséginformációs rend-
szerről az ECHI indikátorok elérhetőségének 
tekintetében,

– az ECHIM eredményei keretet biztosítanak a 
hazai egészséginformációs rendszer fejlesztésé-
hez,

– részvétel az európai egészséginformációs rend-
szer kialakításában, és ezen keresztül ennek 
befolyásolási lehetősége.

ECNIS Environmental cancer risk, nutrition and individual susceptibility

A projekt futamideje: 2005. 05. 01–2010. 10. 31.
A projekt konzorcium vezetője: Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Lengyelország
Közreműködő országok: Lengyelország, Németország, Dánia, Svédország, Olaszország, Görögország, Egyesült 
Királyság, Magyarország, Finnország, Belgium, Hollandia, Spanyolország, Franciaország 
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 11 millió €, ebből a magyar partner részesedése 141 ezer €
Link: http://www.ecnis.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

A projekt célja: A projekt célja annak feltárása volt, 
hogy környezeti és táplálkozási kémiai expozíciós té-
nyezők és genetikai hajlamosító tényezők hogyan be-
folyásolják az expozícióval összefüggésbe hozható da-
ganatos betegségek kockázatát, és ismeretükben ho-
gyan lehet csökkenteni a daganatos megbetegedések 
előfordulását Európában.
A projekt rövid tartalma: A környezeti karcinogenezis, 
a táplálkozás és a genetikai tényezők módosító hatásá-
nak kutatásában élenjáró európai kutató csoportok szo-
ros együttműködésen alapuló partneri hálózatot hoz-
tak létre, melynek az a küldetése, hogy magas színvonalú 
kutatást végezzenek a rák oki tényezőinek a megismeré-
sére és a betegség megelőzésére. Ennek keretében expo-
zíciós biomarkerek és betegség bioindikátorok kutatá-
sa, módszerek fejlesztése, összehangolása és alkalmazá-
sa történt. Kutatási adatbázist, műszerbázist, virtuális és 
tényleges kutatási hálózatot, infrastruktúrát hoztak létre, 
a szakterületet, laboratóriumi és molekuláris epidemi-
ológiai módszereket szolgáló minőségfejlesztési progra-
mokat hajtottak végre. Szakirodalmi áttekintéseket és 
módszertani ajánlásokat dolgoztak ki és tettek közzé a 
szakmai nagyközönség és a döntéshozók számára. Tan-
folyamokat tartottak, kutatási ösztöndíjakat biztosítot-
tak a konzorciumi �atal kutatók számára.
A magyar partner feladata: Az „Expozíciós biomake-
rek” laboratóriumi kutatási és a „Rák prevenció” mole-

kuláris epidemiológiai munkacsoportokban dolgoz-
tak. A policiklusos aromás szénhidrogén expozíció 
által indukált DNS sérülések – DNS adduktok – kimu-
tatására alkalmas módszerek fejlesztésében, validálá-
sában és molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban 
történő alkalmazásában vettek részt. Részt vettek a há-
lózati integrációs és a minőségfejlesztési tevékenysé-
gekben. Közreműködtek nemzetközi szakirodalmi pub-
likációk írásában.
Várható eredmények általában: Az európai környe-
zetegészségügy fontos területe a környezetszennyező 
kémiai anyagok okozta humán expozíció mennyiségi 
jellemzése és a humán expozíció rövid- és hosszútávú 
egészségügyi hatásának becslése. Ezen belül is kiemelt 
fontosságú a daganatos megbetegedések előfordulásá-
nak csökkentésére irányuló alkalmazott kutatás. A mo-
lekuláris környezet-epidemiológia a környezet-egész-
ségügyi kutatások és vizsgálatok rendkívül dinamiku-
san fejlődő friss szakterülete, mely a klasszikus kör-
nyezet-epidemiológia talaján korszerű biokémiai és 
molekuláris biológiai laboratóriumi módszerekkel vizs-
gálja a testidegen vegyületek hatásait az emberi szer-
vezetben. A projekt megteremtette az alapjait egy a kö-
zeljövőben létrehozandó európai virtuális tudásköz-
pontnak a környezeti karcinogenezis területén. Ennek 
jelentős fázisa az eddigi munkának az ECNIS2 nyertes 
FP7 projektben való folytatása.
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Várható eredmények Magyarország számára: Az 
ECNIS Network of Excellence konzorciumi partnere-
ként dolgoztunk ebben a nagyszabású európai prog-
ramban. Részt vettünk a módszerfejlesztésben, a mód-
szerek koordinált európai alkalmazásában, a �atal 
kutatók szakmai továbbképzéseiben, a sokirányú tu-

dástranszferben befogadó és nyújtó partnerként. Mint 
ennek a szakterületnek a reprezentánsa hazánkban, a 
legfrissebb szakmai információk részesei lehettünk, 
növeltük szakmai elismertségünket Európában, adap-
táljuk a tudást a magyarországi humán biomonitoring 
és környezetegészségügyi tevékenységekbe.

ECRIN –PPI Europen clinical research infrastructures network
– Preparation phase for the infrastucture

A projekt futamideje: 2008–2011 
A projekt konzorcium vezetője: INSERM, Franciaország
Közreműködő országok: 14 ECRIN ország  – Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Spanyolország, 
Olaszország, Belgium, Dánia, Svédország, Finnország, Ausztria, Svájc, Írország, Lengyelország, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: ETT-HECRIN Bizottsága
A támogatás összege: 183 760 € – 4 évre, ebből a magyar partnernek nincs részesedése
Link: http://www.ecrin.org/

A projekt célja: Az ECRIN (European Research Infra-
structures Network) az ESFRI (European Strategy 
Forum on Research Infrastructures) keretébe tartozó, 
a különböző országok kutatói hálózatát összefogó szer-
vezet, amelynek célja az európai klinikai (elsősorban a 
nem-kereskedelmi) vizsgálatok támogatása a vizsgá-
lóknak és szponzoroknak nyújtott sokrétű szolgáltatás 
révén.
A projekt rövid tartalma:  A 2004-ben alakult ECRIN 
tevékenységének első szakaszában (ECRIN-1 RKP, 
2004–2005) a résztvevő országok klinikai vizsgálatai-
nak szervezését, nemzetközi együttműködés nehéz-
ségeit és lehetőségeit mérte fel. A második, 2006-ban 
kezdődött és 2008-ban befejeződött fázisban (ECRIN 
-2 TWG) a multinacionális vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges guideline-ok és procedúrák kidolgozása folyt, 
míg a jelenlegi, 2011 végéig tartó fázisban (ECRIN-3 
PPI) a multinacionális vizsgálatokhoz szükséges infra-
struktúra megteremtése történt, és megindultak az 
első közös vizsgálatok („pilot project”). Az ECRIN 
összekapcsolja a különböző országok klinikai vizsgá-
lói hálózatait és non-pro�t alapon konzultációt és szol-
gáltatásokat nyújt a multinacionális klinikai vizsgá-
latok elvégzéséhez. E ténykedése során kiemelten fog-
lalkozik a ritka betegségekkel, a gyermekgyógyászati 
vizsgálatokkal, a személyre szabott orvoslással, a bio-
terápiával és a genomikus orvoslással. Tevékenysége 
nem koncentrálódik egyetlen területre, például a gyógy-
szeres vizsgálatokra, az orvostudomány valamennyi 
terápiás, diagnosztikus vagy preventív tevékenységét 

segíteni kívánja. A különböző vizsgálatok előkészíté-
se során „European Correspondent”-jei révén tájékoz-
tatást és konzultációt nyújt az adott országban folyta-
tott vizsgálat követelményeiről, majd a vizsgálat során 
az ECRIN központilag (pl. mellékhatás jelentés, adat-
feldolgozás) a nemzeti klinikai vizsgálati hálózat és 
központ (CTU) pedig országonként (vizsgálóhelyek 
kiválasztása, project management, monitoring stb.) a 
kért szolgáltatásokat – nem-kereskedelmi alapon – el-
végzi. 
A magyar partner feladata: A HECRIN munkája a 
magyar klinikai kutatás helyzetének felméréséből, a 
klinikai vizsgálóhelyek önkéntes adatbázisának létre-
hozásából, és természetesen az ECRIN minden eddigi 
tevékenységében való részvételből áll. 2010-től kezdve 
részt vesz az ECRIN által kezdeményezett, hazai rész-
vétellel is zajló klinikai vizsgálatok szervezésében. Fel-
adatai közé tartozik az ECRIN vizsgálatokban való 
részvételhez elengedhetetlenül szükséges klinikai ku-
tatói hálózat megszervezése.
Várható eredmények általában: A magas színvonalú 
klinikai kutatás nemzetgazdasági szempontból is igen 
fontos, hiszen ezen alapulhat a hatékony nemzeti egész-
ségügyi stratégia. Az „evidence-based” orvostudomány 
a nagy létszámú és tudományosan alátámasztott ran-
domizált diagnosztikus és terápiás vizsgálatokra támasz-
kodik, és többek között ezek eredményein alapulnak 
az országok egészségügyi ellátási tervei. E fontos vizs-
gálatok manapság már csak komoly nemzetközi össze-
fogással végezhetők, többek között az ECRIN kere-



rövid közlemények

népegészségügy / 88. évfolyam 4. szám

274

tében. Az ECRIN-ben való további hazai részvétellel 
hazánk fontos szerepet játszhat ebben a folyamatban. 
A klinikai vizsgálatot végző helyek egy központi háló-
zatba való összekapcsolása az elszórtan, egymástól 
elszigetelten működő kutatóhelyek tapasztalatainak 
összegzését, a kutatás színvonalának emelését, a �nan-
szírozás jobb koordinálását és a felesleges kettőségek 
elkerülését, végső soron a betegellátás színvonalának 
emelését és a költségek csökkentését teszi lehetővé 
Várható eredmények Magyarország számára: A ma-
gyar nemzetgazdaságnak a nemzetközi klinikai vizs-
gálatokban való részvétel évi közel 50 milliárd forint-
nyi bevételt biztosít, ez a GDP kb. 0,2%-a. Az Európai 
Unió tagországaiban a klinikai vizsgálatok csak mint-

egy 60%-át fedezi az ipar, a vizsgálatok 40%-a ún. aka-
démiai, vizsgálók által kezdeményezett, nem-kereske-
delmi vizsgálat. Ezzel szemben hazánkban az ilyen ku-
tatások száma elhanyagolható, �nanszírozási gondok-
kal terhelt. Jellemzi ezeket a magyarországi nem-
kereskedelmi vizsgálatokat színvonaluk eltérő, gyak-
ran alacsony volta, és az, hogy – elsősorban pénzhiány 
miatt – csak ritkán multicentrikusak, és csak kivétele-
sen multinacionálisak.
Ezen változtathat az ECRIN hálózatban való részvétel 
– melynek előfeltétele a magyar klinikai kutatási háló-
zat megalakítása és működtetése – amely végső soron 
mintegy 10-15 milliárd forintnyi bevételt biztosíthat a 
nemzetgazdaság ezen ága számára. 

EDEN
(010284)

Emerging diseases in a changing European environment.
Integrated project

A projekt futamideje: 2004–2009
A projekt konzorcium vezetője: European Community; Mr Benoit LesaWre Centre de coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Développement, Paris, Franciaország
Közreműködő országok: Franciaország, Hollandia, Belgium, Nagy Britannia, Olaszország, Spanyolország, Cseh 
Köztársaság, Törökország, Portugália, Marokkó, Lengyelország, Németország, Szlovákia, Észtország, Szlovénia, 
Magyarország, Lettország, Litvánia, Finnország, Svédország, Görögország, Szenegál, Románia, Algéria
A közreműködő magyar partnerintézetek: 1. Országos Epidemiológiai Központ, 2. MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet, 3. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar
A támogatás összege: 11 497 856 €, ebből az 1. magyar partner részesedése: 58 262 €, a 2. magyar partner részese-
dése: 46 512 €, a 3. magyar partner részesedése: 48 989 €
Link: http://www.eden-fp6project.net/

A projekt célja: Azonosítani, kiértékelni és katalogi-
zálni az európai ökoszisztémákat és környezeti feltéte-
leket, melyek a globális változáshoz kapcsolódnak és 
befolyásolni tudják a kórokozó ágensek területi és idő-
beli megoszlását és dinamikáját. Az előre megjósolha-
tó felbukkanás és szóródás, (beleértve a helyi, regioná-
lis megelőző, korai �gyelmeztető, surveillance és mo-
nitorozási eszközöket és forgatókönyveket) modelljei-
nek elkészítése koordinált európai megközelítésből.
A projekt rövid tartalma: Az Európai Bizottság 6. 
keretprogramjában megvalósításra kerülő EDEN 
program 6 alprogramból tevődött össze, ezen felül 
végezte munkáját a horizontális csapat. Az alprogra-
mok egyenként koordinátorok irányítása alatt működ-
tek. Az alprogramok és koordinátoraik a következők 
voltak:

– Tick-borne diseases EDEN TBD,
– Rodent-borne hantaviruses EDEN-ROBO

– Leishmaniasis EDEN-LEI
– West Nile Virus EDEN-WNV
– Malaria EDEN-MAL
–African source diseases, the Africa Platform 

EDEN - AFR
Az magyar partner feladata: Kullancsencephalitis 
megbetegedési adatok digitalizálása 1970-től napja-
inkig a Vírusdiagnosztikai Osztály írásos adatbázisai 
alapján. A megbetegedési adatok változásai alapján a 
2006-ban induló szisztémás kullancsgyűjtés földrajzi 
kijelölése 6 helységben. Adatbázisok kutatásával 6 ré-
gióban az 1970 óta dokumentálható változások a terü-
let mezőgazdasági használatában, növénytakaróban, 
vadállományban, haszonállatok létszámában stb. ki-
mutatása. A kullancsencephalitis vakcinák évenkénti 
forgalmazási adatainak megvásárlása megyékre bont-
va 1995 és 2001 között, valamint Zala megye adatai 
járási bontásban is.
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Az OMSz adatbázisainak kutatásával 6 régióban az 
1970 óta regisztrált átlaghőmérséklet, minimum-ma-
ximum hőmérséklet, csapadék mennyiség összegyűj-
tése. 1970 óta a kullancsok által terjesztett megbetege-
désekre vonatkozó dokumentálható közegészségügy-
járványügyi változások (jogszabályok, rendelkezések 
bejelentésre, oltásokra stb.). Járványügyi elemzés.
Várható eredmények általában: A European Centre 
for Disease Control and Prevention (ECDC) és a nem-
zeti közegészségügyi intézetek hatékonyabb működé-
se  – a felbukkanás és terjedés előrejelzésének modell-
jeivel –, beleértve a globális és regionális megelőző, 
korai �gyelmeztető, surveillance és monitorozási esz-
közöket, forgatókönyveket. Mindez hozzájárul a fel-
bukkanó betegségek megelőzésére, monitorozására és 
felügyeletére vonatkozóan, a nemzeti és európai stan-
dardok, vezérelvek és szabályozások javításához. Tá-
mogatást nyújt a European Platform for Biodiversity 
(EPBRS) hálózat céljainak eléréséhez,  az európai bio-
diverzitás kutatás hatékonyságának és relevanciájának 

javításához, és elősegíti a biodiverzitás megőrzésének 
tudományos megértését lehetővé tévő gyakorlat és in-
formáció elterjesztését.
Várható eredmények Magyarország számára: 2003-
ban a nyugat-nílusi láz (WNV) vírusát mutatták ki em-
beri idegrendszeri gyulladásos megbetegedések kór-
okozójaként. A szúnyogok által terjesztett WNV sze-
rológiai vizsgálatokban keresztreagál a KE vírussal, 
így a szúnyogok vizsgálata elengedhetetlen. A három 
éven át (2006–2008) begyűjtött kullancsok egy részé-
nek vizsgálata Lyme borrelia, Babesia, Anaplasma és 
KE vírus jelenlétére a vírus kivételével mindegyik kór-
okozóra pozitív eredménnyel járt, a vírus kimutatásá-
ra további vizsgálatok szükségesek. Várható kullancs-
encephalitis vakcináció fokozása endémiás területe-
ken és a KE vakcinák hatékonyságának vizsgálata WNV 
fertőzésen átesetteknél. Az OEK szakmai készültsége a 
helyzet felmérésére, a felbukkanás és terjedés előrejel-
zésére bizonyított eredmények alapján további forrá-
sok elérése lehetséges.

A projekt célja: Az e-Health megoldások bevezetése 
Európa-szerte, felkészülés az egészségügy javítására, 
speci�kusan az eKórlap rendszerek szisztematikus és 
összehasonlítható minőségbiztosítására és tanúsításá-
ra. Ez a tematikus hálózat a Q-REC projekt eredmé-
nyeire épül. (A Q-REC projekt eredménye egy körül-
belül 1500 különböző részletességű, leíró, és teljesen 
indexelt állításokat tartalmazó adattárház, dokumen-
tálva az eKórlap funkcionális és adat követelményeit.)
A projekt rövid tartalma: Az EHR-QTN egy temati-
kus hálózat projekt. Ez a projekt segíti a tanúsítást  
nemzeti workshop-ok szervezésével 27 különböző 
európai országban, a EuroRec funkcionális állításai-
nak érvényesítésével, és ezek tekintélyes mennyiségű 
több mint 20 különböző európai nyelvre történő lefor-

dításával és a EuroRec tanúsítási eszközök és folyama-
tok érvényesítésével. A projekt ideje alatt az érvényesí-
tés és a fordítás kulcs funkciói az orvosi készítmények 
receptjeire, a gyógyszerelés irányítására, a rekordok 
összességére, a rendszerek megbízhatóságára vonatko-
zó általános állításokra, a biztonságra és a jogosultsá-
gok kezelésére irányulnak. A workshop-ok, nemzeti és 
nemzetközi megbeszélések valamint kongresszusok a 
tudás bővítését szolgálják, ebbe a tevékenységbe be-
vonják az összes érdekeltet és nemzetközi szakértő-
ket.
A magyar partner feladata: 

– a Q-REC projekt eredményeinek érvényesítése és 
adaptálása, összehasonlítva a nemzeti verziók 
megegyező alkalmazási területeit azon célból, 

EHR-QTN
(CIP-ICT PSP-238912)

Thematic network on quality labelling and certi&cation of
EHR systems

A projekt futamideje: 2009. 02. 01–2012. 01. 31.
A projekt konzorcium vezetője: European Institute for Health Records, Franciaország
Közreműködő országok: Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, 
Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia
A közreműködő magyar partnerintézet: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
A támogatás összege: 789 000 €/3 év (teljes projekt, minden résztvevő)
Link: http://www.eurorec.org/RD/index.cfm
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ENHIS2
(2003112)

Implementing environment and health information system in Europe 

A projekt futamideje: 2005–2007
A projekt konzorcium vezetője: WHO European Centre for Environment and Health, Bonn, Németország
Közreműködő országok: Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország,  Hollandia,  Magyarország, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, 
Szlovénia 
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 2 249 837,31 €, ebből a magyar partner részesedése 31 126,80 €
Link: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/environment-and-health-information-system-enhis
http://cehape.wesper.hu/documents/1_ivovizminoseg_2008.pdf 
http://cehape.wesper.hu/documents/2
http://cehape.wesper.hu/documents/3_legszennyezettseg_2008.pdf

A projekt célja: Európai Egészség és Környezet Infor-
mációs Rendszer: Kockázatbecslés és betegségtérké-
pezés kialakítása.
A projekt rövid tartalma: A projekt keretében olyan 
környezet-egészségügyi indikátorok kialakítása, ame-
lyek alkalmasak a környezetegészségügyi állapot és 
trendek monitorozására és a kommunikációra. Az in-
dikátorokhoz módszertant dolgoztak ki összpontosít-
va azon környezeti tényezőkre, amelyek az egészség 
szempontjából fontosak, azokra az egészségi hatások-
ra, amelyeket nagyrészt a környezet befolyásol, vala-
mint azokra a szabályozásokra, beavatkozásokra, ame-
lyek a kockázatok csökkentését és megelőzését szolgál-
ják. 43 indikátort választottak ki, amellyel monitoroz-
ni lehet a gyermekek környezetegészségügyi akcióter-
vének előmenetelét. Az indikátorok kiszámításához 
szükséges adatok nemzetközi adatbázisokban hozzá-
férhetők. Az indikátorokhoz módszertani lapokat dol-

goztak ki, valamint az indikátorok felhasználásával 
ténylapok készültek. 
A magyar partner feladata: A helyi és nemzetközi 
hálózat tevékenységének koordinálása, technikai segít-
ségnyújtás a Nemzeti Együttműködő Központoknak; 
pilot study koordinálása, a projekt  által javasolt  indi-
kátorok elérhetőségének és alkalmazhatóságának tesz-
telése; adatgyűjtés. A hálózat tagjaiból „network of 
excellence” kialakítása, nemzetközi összehasonlító elem-
zések készítése. Az összegyűjtött információk és ada-
tok alapján nemzeti ténylapok és nemzeti jelentések 
készítése: 

– ivóvíz-eredetű járványok száma Európa néhány 
országában, 2000–2005, 

– a gyermekek közlekedési és nem-közlekedési 
eredetű baleseteinek megelőzését szolgáló szabá-
lyozások értékelése az európai Környezetegész-
ségügyi Információs Rendszer segítségével, 

hogy fokozatosan növelje a rendszerek interope-
rabilitását,

– egy adatbázis létrehozása, amely tartalmazza a 
minőségi eKórlap rendszerek működésében 
érdekelt összes felet (szállítók, hatóságok, felhasz-
nálói szervezetek, akadémiák),

– koordinációs értekezletek szervezése a tanúsítás-
ban érdekelt, nemzeti intézmények körében, a 
tapasztalatok cseréjének, az eljárások harmonizá-
lásának és a tanúsított rendszerek kölcsönös 
elismerésének előmozdítása érdekében,

– legalább egy nemzeti workshop szervezése évente,
– a kiválasztott EuroRec állítások nemzeti nyelvre 

történő lefordítása.

Várható eredmények általában: A EHR-QTN projekt 
hatással lesz – a tanúsítás iránt megnövekedett tuda-
tosság és annak befogadásán keresztül – az eKórlap 
rendszerek hatásos működésére, ami még teljesebb/
átfogóbb és összehasonlíthatóbb rendszereket fog 
eredményezni, és ennek következtében az interopera-
bilitást jobban elősegítő rendszereket kapunk szerte az 
Európai Unióban. A projekt pozitívan befolyásolhatja 
az egészségügyi ellátások minőségét is. A tanúsítás 
mellékhatásaként a piaci széttöredezettség csökkenése 
is megjelenik.
Várható eredmények Magyarország számára: Ma-
gyarország számára várható eredmények a projekt 
kimenetelével összhangban vannak.
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EPIBATHE
(022 618)

Safe bathing waters for Europe

A projekt futamideje: 2006. 01. 01–2009. 03. 31.
A projekt konzorcium vezetője: University of Aberystwyth, United Kingdom
Közreműködő országok: Spanyolország, Nagy-Britannia, Svájc, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 1 990 185,28 €, ebből a magyar partner részesedése 542 843,45 €
Link: http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=457&pid=32122

A projekt célja: A természetes fürdővizek egészségha-
tásainak vizsgálata.
A projekt rövid tartalma: Az Európa-fürdés/EpiBathe 
egy európai uniós támogatással végzett nemzetközi 
kutatás. A projektet az európai uniós természetes für-
dővíz irányelv közelmúltban végzett felülvizsgálata 
hívta életre, amely az új fürdővíz minőség határértéke-
ket a epidemiológiai vizsgálatok eredménye alapján 
határozta meg, azonban előírta azok kiegészítését me-
diterrán tengerekre és kelet-európai édesvizekre vonat-
kozó adatokkal. Az EpiBathe projekt keretében végzett 
kutatás célja a természetes fürdővizek emberi egész-
ségre gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint annak 
megállapítása, hogy az új irányelvben (2006/7/EC) 
rögzített szabályozás megfelelő védelmet nyújt-e a für-
dőzők számára.
A magyar partner feladata: Az OKI feladata összesen 
4 epidemiológiai felmérés lebonyolítása volt 2006-ban 
és 2007-ben, 4 helyszínen (Dömsöd, Fadd-Dombori, 
Tiszakécske, Csongrád). A felmérésekre önkénteseket 
toboroztak, helyszínenként minimum 500-at (tényle-
gesen összesen több mint 2300-at). Az önkénteseket 
véletlenszerűen fürdőző és nem fürdőző csoportra osz-

tották, majd a fürdőzés esetleges egészséghatásait kér-
dőíves formában mérték fel. A fürdéssel párhuzamo-
san részletes vízmintavételt, amelyekben fekális indi-
kátorok, valamint emberi vírusok jelenlétét vizsgálták, 
így minden fürdőzőhöz konkrét vízminőség érték volt 
rendelhető.
Várható eredmények általában: A 2006 és a 2007 für-
dési szezonban négy katalán tengerparti és négy ma-
gyarországi strandon összesen 8 felmérésre került sor. 
A felmérésekre helyszínenként 500–500 önkéntes 
toborzása volt a kitűzött cél, ezt minden esetben sike-
rült megvalósítani. Az önkéntesek által kérdőíveken 
jelentett megbetegedési gyakoriságot vetették össze a 
fürdőzéskor tapasztalt vízminőség értékekkel. A vizs-
gálatok során a gasztrointesztinális és az akut légúti 
megbetegedések, a szem- és fülgyulladás, valamint a 
bőrön megjelenő tünetek gyakoriságát vizsgálták, 
illetve annak változását a fürdővíz expozíció függ-
vényében. Az eredményeket a többi (spanyol, valamint 
korábbi angol és német) felmérésekkel közös kontex-
tusba helyezve ún. metaanalízis során a fekális indiká-
torok csíraszáma, valamint a gasztrointesztinális meg-
betegedések gyakorisága között dózis-hatás összefüg-

– vízbefulladás miatt meghalt 20 év alattiak száma 
Európában 2003-ban, 

– gyermekek PM10 expozíciójának alakulása a 
városokban, 

– közlekedési balesetek miatt meghalt 24 év alatti-
ak száma (standardizált halálozás, utolsó 3 év 
átlaga). 

Várható eredmények általában: Környezetegészség-
ügyi indikátor rendszer kialakítása, 43 indikátorkifej-
lesztése, módszertani lapok, ténylapok készítése, kör-
nyezetegészségügyi hatásbecslési módszer kifejleszté-
se. Honlap készítése. Az indikátorok felhasználásával 
kör-nyezetegészségügyi helyzetelemző jelentés készí-
tése. (Environment and Health Information System 

[ENHIS] Children’s health and the environment in 
Europe. A baseline assessment report).
Az adatbázis alapján készült el az európai környezet-
egészségügyi helyzetértékelés 2007-ben. Az adatbázis 
az ENHIS honlapon (http://www.enhis.org) érhető el. 
Egészségi hatásbecslési módszereket fejlesztettek ki 
és alkalmaztak egyes kiválasztott környezetegészség-
ügyi kockázati tényezőkre kültéri (PM10 és ózon) és 
belsőtéri (dohányfüst és lakáspenészedés) levegő-
szennyezettség témakörében. A hatásbecslések ered-
ményeit integrálták a ténylapokba. Szo�ver került 
kidolgozásra (HIAir), amely az egészségi hatásbecs-
lést segíti az európai városok levegőszennyezésének 
értékelésére.
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ESCAPE European study of cohorts for air pollution e%ects

A projekt futamideje: 2008–2012
A projekt konzorcium vezetője: Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, Hollandia
Közreműködő országok: Olaszország, Spanyolország, Görögország, Nagy-Britannia, Hollandia, Belgium,
Németország, Svájc, Ausztria, Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Finnország, Lengyelország, Litvánia, 
Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet, 
ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Intézete
A támogatás összege: 5,8 millió €, ebből a magyar partner részesedése: 72 800 €
Link: http://www.escapeproject.eu/

A projekt célja: A környezeti levegő hosszútávú szen-
nyezettsége és a daganatos, szív-érrendszeri és króni-
kus légzőszervi betegségek, valamint a terhességi ki-
menetelek közötti összefüggések vizsgálata
A projekt rövid tartalma: A projekt már korábbi vizs-
gálatokban azonosított – daganatos betegségekben, kró-
nikus légzőszervi vagy kardiovasculáris betegségekben 
szenvedő betegekből, illetve terhességük során végig 
követett várandósokból álló – kohorszok és a környe-
zeti levegő szálló-por (PM10 és PM2,5) és nitrogén-dio-
xid szennyezettségével jellemzett közlekedési eredetű 
levegőszennyezettség területileg meghatározott külön-
böző szintjei közötti összefüggéseket vizsgálja.
A magyar partner feladata: A magyar részvétel egy 
korábbi hazai pályázatban vizsgált győri terhes popu-
lációban meg�gyelt terhességi kimenetelek és a leve-
gőszennyezettség területi eloszlása közötti összefüggé-
sek elemzésére terjed ki. A területi eloszlás vizsgálata 
céljából meghatározzák Győrben 20 helyen az éves 
átlagos PM10 és PM2,5, valamint 40 helyen a NO2 szeny-
nyezettséget. A mérési eredmények alapján végzett 
modellezéssel jellemzik a város különböző részeire 

vonatkozó levegőszennyezettségi, illetve a várandóso-
kat terhességük különböző idejében érő expozíciós 
szinteket. A terhességi kimenetelek vizsgálatában részt-
vevő 15 kohorsz adataiból képzendő közös adatbázis 
elemzésével vizsgálják a közlekedési eredetű levegő-
szennyezettség és a terhességi kimenetelek közötti  
összefüggéseket.
Várható eredmények általában: Az összesen több 
mint 78 000 terhességre kiterjedő adatbázis elemzése 
lehetőséget ad nem csak a hazai viszonyok között már 
eddig is vizsgált kissúlyú újszülött gyakoriság, hanem 
számos más egyéb kimenet és a levegőszennyezettség 
alakulása közötti összefüggések elemzésére is. Az egész 
projekt végső célja hozzájárulás a 2013–2014-ben felül-
vizsgálásra kerülő EU-s szálló-por határérték tudomá-
nyos megalapozásához.
Várható eredmények Magyarország számára: Egyik 
közvetlen haszon a győri levegőszennyezettségi viszo-
nyok meglehetősen pontos feltérképezése. A másik az 
egész ország számára kötelező érvényű EU-s határér-
ték jobb megértése és hazai vizsgálati eredményekkel 
történő alátámasztása.

gés volt megállapítható. Az eredmények megerősítet-
ték, hogy a jelenleg érvényben levő mikrobiológiai 
határértékek közegészségügyi szempontból megfele-
lőek. Alátámasztották egyben azt a korábbi tapasztala-
tot, hogy – azonos indikátor szintek esetén – a tenger-
vizek kétszer nagyobb kockázatot jelentenek a fürdő-
zők számára, mint a az édesvizek.
Várható eredmények Magyarország számára: A ma-
gyar felmérések sikeresen, kellő részvétel mellett zárul-
tak. A vizsgált strandok vízminősége minden esetben 

megfelelő, egy strandnál kiváló volt. A felmérések so-
rán a megbetegedések aránya mind az exponált, mind 
a kontroll személyek körében, valamennyi tünetcso-
port esetében alacsony volt. A fürdőzők többletkocká-
zata egyik tünetcsoport esetében sem volt szigni�káns. 
A legnagyobb mértékben a fürdés következtében a bőr-
tünetek kockázata növekedett. Összességében megál-
lapítható volt, hogy az ellenőrzött, jó minőségű ma-
gyarországi természetes vízi fürdőhelyeken való für-
dőzés nem jár számottevő egészségkockázattal.
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EQADEBA Establishment of quality assurances for detection of highly
pathogenic bacteria of potential bioterrorism risk

A projekt futamideje: 2008–2011
A projekt konzorcium vezetője: Robert Koch Institut, Németország
Közreműködő országok: Svédország, Ausztria, Németország, Olaszország, Anglia, Finnország,
Görögország, Litvánia, Norvégia, Lengyelország, Spanyolország, Hollandia, Bulgária, Csehország,
Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: 1 999 747,6 €, ebből a magyar partner részesedése: 82 406,5 €
Link: http://www.rki.de/cln_091/nn_216268/EN/Content/Prevention/EQADeBa/EQADeBa__
node.html?__nnn=true

A projekt célja: A potenciálisan bioterror ágens bakte-
riális kórokozók kimutatásának minőségbiztosítása.
A projekt rövid tartalma: A cél elérése érdekében a 
tularémia, anthrax, brucellózis, takonykór, melioidó-
zis, és Q-láz megbetegedések etiológiai ágenseinek 
kimutatására képes laboratóriumok között együttmű-
ködés kialakítása, a laboratóriumok közötti összeha-
sonlító vizsgálatok szervezése, végrehajtása és értéke-
lése.
A magyar partner feladata: Részvétel a projekt futam-
ideje alatt szervezett laboratóriumok közötti összeha-
sonlító vizsgálatban, a vizsgálatok eredményeinek inter-
pretálásában, értékelésében. Javaslattétel a veszélyes 
kórokozó baktériumok laboratóriumi diagnosztikájá-
ban alkalmazandó eljárásokra. Részvétel az ún. SOP 
(Standard Operation Process)-ok kidolgozásában, és 
referencia baktérium törzsek továbbadása a Robert 

Koch Intézetben létrehozott referencia törzsgyűjte-
ménybe.
Várható eredmények általában: Veszélyes kórokozó 
baktériumok laboratóriumi diagnosztikájában alkal-
mazott hagyományos és molekuláris módszerek vali-
dálása, standardizálása, SOP-ok kidolgozása. A pro-
jektben résztvevő intézetek együttműködése várható-
an előrevetíti egy együttműködő hálózat létrehozását 
az Európai Unió területére vonatkozóan. 
Várható eredmények Magyarország számára: A Ba-
cillus anthracis, Burkholderia mallei, Burkholderia 
pseudomallei, Brucella melitensis, Brucella abortus, 
Francisella tularensis, Yersinia pestis laboratóriumi 
diagnosztikájának fejlesztése. Az OEK Veszélyes kór-
okozó baktériumok identi�káló nemzeti referencia la-
boratóriumban alkalmazott eljárások validálása, stan-
dardizálása.

EUBIROD European best information through regional outcomes in diabetes

A projekt futamideje: 2008–2011
A projekt konzorcium vezetője: Universita degli Studi di Perugia, Olaszország
Közreműködő országok: Olaszország, Ausztria, Egyesült Királyság, Norvégia, Románia, Málta, Ciprus, 
Svédország, Magyarország, Belgium, Írország, Hollandia, Szlovénia, Luxembourg, Spanyolország, Lengyelország, 
Németország, Dánia, Horvátország, Kuwait
A közreműködő magyar partnerintézet: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegész-
ségügyi Kar
A támogatás összege: 1 119 743,4 €, ebből a magyar partner részesedése: 30 681,18 €
Link: http://www.eubirod.eu/

A projekt célja: Diabetes monitorozási rendszer kiala-
kítása az európai régiókban.
A projekt rövid tartalma: Az EUBIROD a projekt, 
célja diabetes monitorozási rendszer kialakítása az 

európai régiókban, és monitoring rendszer fenntartá-
sa/bővítése. Az eredmények alapján nemzetközi pub-
likációk, illetve ajánlások készülnek a döntéshozók 
számára.
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EUGATE
(2006129)

European best practices in access, quality and appropriateness
of health services for immigrants in Europe

A projekt futamideje: 2008–2010
A projekt konzorcium vezetője: Queen Mary and WestZeld College, University of London, Egyesült Királyság
Közreműködő országok: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország, Svédország, 
Portugália
A közreműködő magyar partnerintézet: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Egészségügyi Kar
A támogatás összege: 699 968 €, ebből a magyar partner részesedése 15 177 €
Link: http://www.eugate.org.uk/project/index.html

A projekt célja: 

1) Az EU állampolgárok egészségi állapotának javítá-
sa, a betegségek megelőzése, különösen a bevándorlók 
és kisebbségek körében.
2) Az egyenlőtlenségek csökkentése a bevándorlók és 
kisebbségek ellátáshoz való hozzáférésében, egészség-
ügyi ellátásukban és beutalási rendszerében ezzel hoz-
zájárulva az egészségügyi és a fogyasztói jogok érvé-
nyesítéséhez az egész EU-ban.
3) A legjobb gyakorlat modelljeinek kicserélése a tagor-
szágok között, illetve a tapasztalatok megosztása a részt-
vevő EU országok szakértői hálózatának kiépítésével.
4) Hozzájárulni a folyamat kiterjesztéséhez minden 
EU tagországból származó partner teljes integrálásá-
val és európai szinten hozzáadott érték létrehozása 
integrált megközelítéssel. 
5) Hozzájárulni az EC céljaihoz minőségi, releváns és 
időbeli adatok biztosításával a bevándorlók és kisebb-
ségek számára nyújtott szolgáltatásokról. 
6) Hozzájárulni egy harmonizált európai stratégia 
kialakításához, mely egy válaszképes egészségügyi és 

szociális szolgáltatást biztosít a bevándorlók és kisebb-
ségek számára: a legjobb gyakorlatok és egy kidolgo-
zott eszköztár disszeminációja arról, hogyan kezeljük 
a bevándorlók és kisebbségek számára nyújtott egész-
ségügyi és szociális szolgáltatások hozzáférésében, 
minőségében és megfelelőségében mutatkozó egyen-
lőtlenségeket. 
7) Hozzájárulni a szolgáltatások további javításához a 
minőség mérésének meghatározásával és a témával 
kapcsolatos konzultációk elősegítésével, ami politikai 
döntéshozatalhoz vezet nemzeti és európai szinten is.
8) A legjobb gyakorlatok publikálása és disszemináci-
ója a bevándorlók és kisebbségek számára nyújtott 
szolgáltatások javítása céljából.
A projekt rövid tartalma: A projekt három féle mód-
szert alkalmazott a kitűzött célok eléréséhez –
1) A résztvevő európai országok jogi szabályozásának 
és direktíváinak elemzése. A projekt során összegyűj-
tésre került a bevándorlókra általánosan és különböző 
csoportjainak egészségügyi szolgáltatásokhoz való hoz-
záférésére és ellátására vonatkozó EU jogszabályok, 

A magyar partner feladata: 

– adatok szolgáltatatása a saját rendszer tartalmi és 
technikai speci�kációiról,

– a nemzetközi adatkezelő szo�ver tesztelése teszt-
adatbázis segítségével,

– az adatállományok közötti lokális konverzió, 
illetve az adattovábbítás elvégzése,

– leíró statisztikák elkészítetése mellett összefüggés 
elemzések készítése a valós adatok segítségével,

– nemzetközi jelentés elkészítése és továbbítása a 
nemzetközi központ felé.

Várható eredmények általában: 

– BIRO rendszer felállítása és működtetése leg-
alább 20 országban,

– a megfelelő monitorozó rendszer biztosítása 
standard, validált indikátorok használata,

– évente EU BIRO Diabetes jelentésekkel 
szolgálni,

– értékes információk eljuttatása politikai 
döntéshozókhoz.

Várható eredmények Magyarország számára: 

– megfelelő, fenntartható folyamatos diabe-
tes monitoring rendszer létrehozása,

– saját monitorozó rendszer bővítése,
– az adat leíró elemzése és összefüggés-
   elemzés,
– rendszeres jelentés-készítés,
– nemzetközi publikációk, ajánlások.
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majd egy kidolgozott kérdőív segítségével a nemzeti és 
helyi jogi szabályozások és politikák. Ezekből egy – a 
16 résztvevő ország jogi szabályozását tartalmazó – 
átfogó adatbázis készült. 
2) Delphi kutatás – A Delphi kutatás során szakértők 
véleményezték, melyek azok a tényezők, amik a beván-
dorlók legjobb egészségügyi ellátását meghatározzák. 
A kutatásba 8 szakértő került bevonásra: 2 akadémiai, 
2 civil szervezetnél dolgozó szakember, 2 döntéshozó, 
és 2 gyakorlati szakember.
3) Interjúk készítése gyakorló egészségügyi szakembe-
rekkel – A résztvevő országok közösen dolgoztak ki 
egy kérdőívet, melynek segítségével interjút készítet-
tek egy város (lehetőleg a főváros) 3 olyan kerületében 
található egészségügyi szolgáltatónál dolgozó egész-
ségügyi szakdolgozókkal (elsősorban orvos), ahol 
magas a bevándorlók aránya. Minden kerületben 1 
sürgősségi osztályt, 1 krónikus ellátást is nyújtó pszi-
chiátriai osztályt, illetve 3 háziorvosi körzetet kellett 
felkeresni. A kérdőív 3 részből állt: általános informá-
ciók, általános tapasztalatok, (zárt és nyitott kérdések 
formájában), illetve 3 konkrét eset elemzése kérdések 
segítségével (illegális bevándorló, menekült és munka-
vállaló bevándorló).
A magyar partner feladata: 

1) A központilag kidolgozott kérdőív segítségével a 
bevándorlókra általánosan és különböző csoportjai-
nak egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésére 
és ellátására vonatkozó magyar jogszabályok és politi-
kák összegyűjtése és lefordítása angol nyelvre. 
2) Delphi kutatás – A kutatásba az előre meghatáro-
zott szempontok alapján a 8 szakértő kijelölése, felké-
rés a kutatásban való részvételre, a kutatás végrehajtá-
sa, illetve az eredmények összefoglalása és értékelése.
3) Interjúk készítése gyakorló egészségügyi szakembe-
rekkel – Részvétel a kérdőív közös kidolgozásában, 
majd a felmérésben résztvevő körzetek, egészségügyi 
intézmények és családorvosok kijelölése, az interjúk 
felvétele a 3 sürgősségi osztályon, 3 krónikus ellátást is 
nyújtó pszichiátriai osztályon foglalkoztatott egész-
ségügyi szakdolgozóval, illetve 9 családorvossal. 
Várható eredmények általában: 

1) Az első migránsokra, bevándorlókra és kisebbségek-
re vonatkozó európaszerte használatos de�níció leírá-

sa, amelyeket az egészségügyi szolgáltatások monito-
rozásában és az egészségügyi szolgáltatásokban vég-
zendő kutatásokban lehet hasznosítani. Így összeha-
sonlítható adatokat szolgáltathatunk, amelyeket a jövő-
ben a politikusok és az egészségügyi menedzserek az 
egészségügyi szolgáltatások tervezésében használhat-
nak fel. 
2) A kutatás deskriptív adatokkal fog szolgálni a mig-
ránsok egészségügyi ellátásához kötődő törvényi sza-
bályozásról, politikákról, a forráselosztásról, feltérké-
pezi a szolgáltatások hozzáférés lehetőségét és elosztá-
sát, illetve a kiértékelését és monitorozását. 
3) A legjobb gyakorlatokból angol és nemzeti nyelven 
adatbázis létrehozása (a migránsokkal kapcsolatos egész-
ségügyi szolgáltatások modelljei). 
4) Az összes 27 EU tagországnak elküldésre kerül a 
legjobb gyakorlatok összefoglaló adatbázisát is tartal-
mazó részletes jelentés. Ez hozzá fog járulni a migrán-
sokkal kapcsolatos politika átalakításához, a szolgálta-
tások minőségének javításához. 
5) Az EUGATE kutatás eredményei tudományos és 
különböző szakmai konferenciákon, valamint vezető 
tudományos folyóiratokban nemzeti és nemzetközi 
szinten kerülnek publikálásra.
Várható eredmények Magyarország számára: 

1) A bevándorlókra általánosan és a különböző cso-
portjainak egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzá-
férésére és ellátására vonatkozó magyar jogszabályok 
és politikák gyűjteményének elkészítése.
2) Delphi kutatás – A kutatásba bevont nyolc szakér-
tő véleménye alapján a Magyarországra érkezett be-
vándorlók legjobb egészségügyi ellátását meghatáro-
zó tényezők listájának összeállítása. Ajánlás készíté-
se a lista alapján az egészségügyi szolgáltatók számá-
ra.
3) Interjúk készítése gyakorló egészségügyi szakembe-
rekkel – Az interjúk alapján a magyarországi egészség-
ügyi szakemberek tapasztalatainak összefoglalása a 
bevándorlók egészségügyi ellátásával kapcsolatos  prob-
lémákról, a problémák megoldásáról és jó gyakorla-
tokról. Az EU országaiban a bevándorlók egészség-
ügyi ellátásában alkalmazott legjobb gyakorlatok 
megismerése és terjesztése a magyarországi egészség-
ügyi szolgáltatók között.
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A projekt célja: Nemzetközi képzés létrehozása „Gen-
der in Medicine” témakörben. A képzés résztvevői 
főleg orvosok, orvostanhallgatók, pszichológusok.
A projekt rövid tartalma: 

– nyári egyetemek tartása 2 alkalommal 1 hetes 
időintervallumban,

– e-learning képzés,
– a program terjesztése a tudományos közös-

ség számára; nemzetközi konferenciákon való 
részvétel,

– A program terjesztése laikusok számára hírleve-
leken keresztül, sajtótájékoztatók szervezésével 
és hirdetések feladásával újságokban és TV-
ben; a kiadványok egy része kifejezetten a nagy-
közönség számára készül, annak érdekében, 
hogy az EU ajánlásának megfelelően növeljék a 
nagyközönség érdeklődését a Gender Medicine-
nel kapcsolatban; küldünk információs anyago-
kat a helyi médiának és a folyóiratoknak, hogy a 
közvélemény �gyelmét felhívjuk erre a kérdésre 
(a gender-medicine-re). 

A magyar partner feladata: 
– előadás tartása, tananyag készítése „Mental 

Health in Gender” témakörben,

– a tanulmányi struktúra értékelése és elfogadása,
– a honlap és az elektronikus partner adatbázis, 

valamint a kiadványok elkészítése a tudomá-
nyos közösség, a média és a laikus emberek 
számára,

– a projekt menedzsment és koordináció segíté-
se, például irányító bizottsági tagságon, ülése-
ken való részvétel.

Várható eredmények általában: 
– nemzetközi együttműködés „Gender in Medici-

ne” témakörben,
– a képzésen részt vevők oklevelet kapnak, ha a 

vizsgatesztet eredményesen megírják,
– „Gender in Medicine” megismertetése a szak-

emberek, valamint a laikusok számára,
– hosszú távon akkreditációs képzés meghirdetése 

és elfogadása.
Várható eredmények Magyarország számára: 

– nemzetközi kapcsolatok, együttműködések 
létrejötte ezen a területen,

– további pályázatokban való együttműködés 
lehetősége,

– hazai eredmények bemutatása nemzetközi 
szinten.

A projekt célja: Az Euprimecare projekt célja, hogy 
kutatási módszerek segítségével leírja az Európai Uni-

óban megtalálható alapellátási modelleket, az elérhe-
tőségre, egyenlőségre, megfelelőségre és elégedettség-

EUPRIMECARE
(241595)

Quality and cost of primary care in Europe

A projekt futamideje: 2010–2012
A projekt konzorcium vezetője: Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spanyolország
Közreműködő országok: Észtország, Finnország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország,
Spanyolország
A közreműködő magyar partnerintézet: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet és Országos Alapellátási Intézet
A támogatás összege: 2 351 535 €/3 év (teljes projekt, minden résztvevő)
Link: http://www.euprimecare.eu/the_project.html

EUGIM
(2008-3321/001-001)

European education program for gender medicine

A projekt futamideje: 2009. 11–2011. 12.
A projekt konzorcium vezetője: Humboldt-Universitat zu Berlin, Charite-Universitatsmedizin, Németország
Közreműködő országok: Németország, Ausztria, Olaszország, Svédország, Hollandia, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
A támogatás összege: 325 872 €, ebből a magyar partner részesedése 13 573 €
Link: http://engender.eurohealth.ie/ad-minWP/eugim
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A projekt célja: Időjárás–egészségi hatások előrejelző 
rendszerének továbbfejlesztése a sürgősségi betegellá-
tó rendszer és a lakosság tájékoztatása a káros hatások 
csökkentése céljából. Az időjárással kapcsolatos meg-
betegedések és halálesetek gyors követési és értékelési 
rendszerének kidolgozása nemzetközi és hazai szin-
ten, a gyors reagálás tervezése és hatékonyságának fel-
mérése szempontjából. Orvosmeteorológiai előrejel-
zések fejlesztése.
A projekt rövid tartalma: A projekt célja a hőhullá-
mok hatásának részletes feltárása a résztvevő országok 
adatai alapján (halálozás, kórházi betegfelvételek), kü-
lönös tekintettel a hőhullámok hosszára, intenzitására, 
megjelenésének idejére (kora nyár vs. késő nyár). A hő-

hullámok meghatározása, nemzetközi ajánlás készíté-
se. A légszennyezés módosító hatásának vizsgálata a hő-
hullámok idején. A hőhullámok valószínűségének elő-
rejelzésére alkalmas meteorológiai eszköz kidolgozása, 
webes elérhetőségének megvalósítása. A hőhullámok 
egészségi hatásainak becslésére, nyomon követésére 
alkalmas surveillance rendszer kialakítására történő 
ajánlás irodalmi adatok alapján. Ajánlások kidolgozá-
sa hőhullámok idejére, kézikönyv összeállítása. A hő-
hullámok során megbetegedettek gyógykezelésére aján-
lások kidolgozása.
A magyar partner feladata: Irodalmi adatgyűjtés a 
működő gyors �gyelmeztető rendszerek működéséről. 
Real time adatokra épülő surveillance rendszer kiala-

EUROHEAT
(2004322)

Improving public health responses to extreme weather events

A projekt futamideje: 2005–2007
A projekt konzorcium vezetője: WHO European Centre for Environment and Health, Rome, Olaszország
Közreműködő országok: Olaszország, Görögország, Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Portugália, 
Spanyolország, Csehország, Lengyelország, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 1 067 374,66 €, ebből a magyar partner részesedése 52 291,15 €
Link: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_Zle/0018/112473/E91350.pdf
http://www.euroheat-project.org/dwd/index.php
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_Zle/0009/ 95913/E92473.pdf

re fókuszálva értékelje a minőségüket, meghatározza a 
költségeiket, elemezze a modellek minősége és költsé-
gei közötti kapcsolatokat.
A projekt rövid tartalma: A projekt során nyolc mun-
kacsomag kerül megvalósításra. A munkacsomagok a 
projekt kivitelezéséhez szükséges folyamatokat bont-
ják le, rendezik egységekbe: 

 1. Menedzsment és koordináció 
 2. Európai alapellátási modellek 
 3. A költségmérés módszertana 
 4. Alapellátási költségek számszerűsítése 
 5. A minőségmérés módszertana 
 6. Minőségmérés 
 7. A költségek és a minőség elemzése 
 8. Disszemináció 

A magyar partner feladata: ESKI: a projekt minden 
munkacsomagjában részt vesz, vezető szerepet a 4. 
munkacsomagba tartozó – az alapellátás makroszintű 
költségeinek elemzése – feladatban tölt be. OALI: a 
projekt minden munkacsomagjában részt vesz, vezető 

szerepe az 5. munkacsomag keretében az alapellátás 
minőségét meghatározó módszertan kidolgozása kap-
csán vállalt.
Várható eredmények általában: A projekt kutatási 
szempontból lényegesebb mérföldkövei az alábbiak 
lesznek: 
1) Az európai alapellátási modellek innovatív mód-
szertannal történő leírása.
2) Az alapellátás költségeit makro- és mikroszinten 
mérő módszertan kifejlesztése és tesztelése. 
3) Kérdőívek összeállítása az igénybevevők és az egész-
ségügyben dolgozók véleményének felmérésére, vala-
mint az ellátási adatok elemzése a minőség értékeléséhez.
4) A projekt során kifejlesztésre, tesztelésre és alkal-
mazásra kerül egy olyan keretmodell, amely lehetővé 
teszi az alapellátási modellek, az alapellátás tevékeny-
sége minőségi és költségelemeinek nemzetközi össze-
hasonlítását. 
Várható eredmények Magyarország számára: a fenti-
ek szerint.
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A projekt célja: Az EU Környezet és Egészség Akció-
tervével összhangban a program célul tűzi ki hálózat 
kiépítését, a helyes gyakorlat terjesztését a kockázat 
kommunikáció és a környezetegészségügyi tudatosság 
növelésére. 
A projekt rövid tartalma: A projekt tovább kívánja 
fejleszteni az integrált környezet-egészségügyi infor-
mációs rendszert, a EROHEIS1-ben kifejlesztett szo�-
vert (gyors elemző rendszer, rapid inquiry facility RIF), 
valamint biztosítani kívánja e szo�ver ingyenes elér-
hetőségét, elő kívánja segíteni használatát oktató prog-
ramok keretében. A projekt a fő hangsúlyt a technikai, 
módszertani és tudományos segítségnyújtásra helyezi 

a kiépítendő hálózat keretében. A RIF szo�ver segítsé-
gével gyorsan lehet elemezni a környezeti eredetű 
egészségi kockázatokat és nyomon lehet követni a hosz-
szú távú környezeti és társadalmi-gazdasági eredetű 
megbetegedési mintázatok alakulását.
A magyar partner feladata: A projekten belül az OKI 
által vezetett munkacsoport feladata egy munkaérte-
kezlet szervezése Magyarországon. Az értekezleten 
kerül bemutatásra a RIF a hazai szakemberek számá-
ra, és sor kerül a szo�ver magyarországi alkalmazha-
tóságának megvitatására. A magyar partnerek feladata 
a módszer elterjesztése az ÁNTSZ intézeteiben. A RIF 
és a kapcsolódó statisztikai programok segítségével 

EUROHEIS2 A European health and environment information system for
risk assessment and disease mapping

A projekt futamideje: 2007–2010
A projekt konzorcium vezetője: Imperial College, London, Egyesült Királyság
Közreműködő országok: Egyesült Királyság, Írország, Finnország, Svédország, Lengyelország, Magyarország,
Spanyolország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet, ÁNTSZ Közép-magyarországi 
Regionális Intézete
A támogatás összege: 838 502,29 €, ebből a magyar partner részesedése 61 893,00 €
Link: http://www.euroheis.org/

kítására vonatkozó ajánlások kidolgozása az EU tagál-
lamok számára. Közreműködés munkaértekezlet szer-
vezésében az eredmények ismertetése céljából. Közre-
működés a hőhullámokkal kapcsolatos ajánlásokat 
tartalmazó kiadvány öszeállításában. Adatszolgáltatás 
a meteorológiai tényezők és a légszennyezők és a hő-
hullámok összefüggésének elemzéséhez.
Várható eredmények általában: A hőhullámok de�-
niciójának megalkotása, hatásaik elemzése Európa kü-
lönböző éghajlati övezetbe tartozó városaiban. A hő-
hullámok hosszának, intenzitásának, a bekövetkezés 
idejének hatása a többlethalálozásra. A légszennyezés 
(szálló por, ózon és NO2) járulékos hatásának kimuta-
tása korcsoportonként, illetve egyes betegségtípuson-
ként. A hősokk terápia összefoglalása a gyakorló orvo-
sok számára. A real time surveillance rendszer felállí-
tásával kapcsolatos ajánlások megfogalmazása, a hő-
hullámok valószínűségének 10 napos előrejelzésére szol-
gáló rendszer kialakítása az európai országok régiói-
nak szintjén. A hőhullámokkal kapcsolatos ajánlások 
megfogalmazása: Euroheat Improving public health 
Responses to extreme Weather/heat-waves.

D’Ippoliti, D. et al: �e impact of heat waves on mor-
tality in 9 European cities: results from the EuroHEAT 
project. Environ. Health, 16:37, 2010
Bouchama, A.: Prognostic factors in heat wave related 
deaths: a meta-analysis. Arch. Intern. Med., 167:2170-
2176, 2007
Várható eredmények Magyarország számára: A real 
time halálozási adatokra épülő surveillance rendszer 
felállítása a Közép-magyarországi régióban, ennek 
alapján a 2007. évi hőhullám hatásának azonnali érté-
kelése. A tapasztalatok felhasználásával a rendszer to-
vábbfejlesztése. A hőhullámok előrejelzésében a Euro-
Heat keretében kidolgozott valószínűségi térképek folya-
matos értékelése. A hőhullámokra hatásának valós 
idejű elemzése alapján javaslatokat fogalmaztak meg 
az országos tisztifőorvos számára a hőségriasztás rend-
szerének további módosításáról. A hőhullámmal kap-
csolatos ajánlások eljuttatása a kórházakba és a házior-
vosokhoz az ÁNTSZ kistérségi intézeteinek közremű-
ködésével. A hő sokk terápiával kapcsolatos szakmai 
anyag felhasználásával szakmai anyag készítése a gyó-
gyító orvosok számára.
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A projekt célja: A EUROHOPE projekt elérhető adat-
bázisok, életminőségre vonatkozó adatok gyűjtésé-
vel és betegelégedettségi vizsgálatok alapján kívánja 
vizsgálni az európai egészségügyi ellátórendszerek tel-
jesítményét az elért egészségi eredmények, ellátás mi-
nősége és az erőforrások és költségek felhasználása szem-
pontjából. A program öt kiemelten fontos egészségi 
problémára, betegségre koncentrál: akut miokardiális 
infarktus, stroke, combnyaktörés, emlő-tumor és 
nagyon alacsony születési súlyú újszülöttek.
A projekt rövid tartalma: A projekt speci�kus céljai: 
(1) olyan módszerek kidolgozása a meghatározott be-
tegségcsoportok ellátási eredményeinek és költségei-
nek mérésére, amelyeket rutinszerűen lehet alkalmaz-
ni a teljes ellátási folyamatra (nem csupán az egyes 
ellátási epizódokra vagy eljárásokra); (2) a minőség, 
hozzáférés, kimenet, ellátási költségek mérésére mód-
szerek kidolgozása, amelyek a teljesítmény rutin érté-
kelésére és monitorozására alkalmasak, és ajánlást 
adnak egy olyan indikátor listára, amelyet az Európai 
Unióban rutinszerűen lehet gyűjteni és publikálni; (3) 
nemzetközi egészségügyi ellátási kutatások számára 
módszerek kidolgozása regiszter adatok alapján; (4) a 
kimenetek (minőség) és költségek (vagy más forrás-

felhasználási mérések) közötti kapcsolatok vizsgálata 
az európai országok, régiók és szolgáltatók között; (5) 
a kimenetek és költségek különbségeit magyarázó 
okok feltárása. Különösen a szakmapolitikai döntések 
szerepe kerül elemzésre (pl. kezelési gyakorlat, gyógy-
szerek és modern technológiák alkalmazása, várako-
zási idők, a ellátás pénzügyi és szervezeti jellemzői, 
reformok).
A magyar partner feladata: Az SE EMK az akut mio-
kardiális infarktus (WP3) szakmai vezetője. Az EMK 
minden további szakmai alprogramban (WP4-WP7) 
is részt vesz és feladata van további 4 munkacsomag-
ban is.
Várható eredmények általában: Ajánlások megfogal-
mazása a nemzeti szintű regiszterek és kimenet méré-
sék adattartalmára, hogy elősegítsék a nemzeti és nem-
zetközi szintű teljesítmények folyamatos monitorozá-
sát. Európa-szintű benchmarking létrehozása a kime-
netek, minőség és költségek vonatkozásában, amelyek 
lehetővé teszik a döntéshozóknak és egészségügyi szak-
embereknek, hogy különböző szinteken tanuljanak a 
legjobb gyakorlatokból.
Várható eredmények Magyarország számára: a fen-
tiek szerint.

EUROHOPE European health care outcomes, performance and e'ciency

A projekt futamideje: 2010–2013
A projekt konzorcium vezetője: National Institute for Health and Welfare, Finnország
Közreműködő országok: Olaszország, Magyarország, Hollandia, Norvégia, Svédország, Egyesült Királyság
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
A támogatás összege: 3 928 722 €, ebből a magyar partner részesedése: 356 367 €
Link: http://www.eurohope.info/

elemzések készítése, felhasználása népegészségügyi 
helyzet elemzésére.
Várható eredmények Magyarország számára: Az 
OKI és az ÁNTSZ együttműködésében kidolgozták a 
Magyarországra jellemző deprivációs indexet és ele-
mezték a depriváció hatását különböző betegségek ki-
alakulására. Halálozási és daganatos morbiditási adat-
bázist építettek fel. Elemzéseket végeztek a rendszerbe 
integrált módszerek alkalmazásával (betegség térké-

pezés, pontforrás analízis, klaszter analízis, térbeli 
regresszió, közös tényező meghatározása stb). A RIF 
alkalmazásával regionális és országos népegészség-
ügyi jelentések készültek. A RIF térinformatikai rend-
szer alkalmasnak bizonyult arra, hogy az ÁNTSZ 
országos és regionális intézeteiben bevezetésre kerül-
jön a népegészségügyi helyzet egységes, modern, nem-
zetközileg összehasonlítható módon történő elemzé-
se céljából.
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A projekt célja: A vakcinológia tudományos és gyakor-
lati ismereteinek (vakcina fejlesztés, termelés és forga-
lomba hozatal) leghatékonyabb szinten működő egy-
ségesítése.
A projekt rövid tartalma: A projektben működő 8 
munkacsoport feladata mindazon tudományos és gya-
korlati információk összegyűjtése és feldolgozása, me-
lyek egy lehetséges járványhelyzet esetén a jelölt vakcina 
kifejlesztésének minden egyes fázisát lépésről-lépésre 
leírja, illetve azok kulcsmomentumait meghatározza.
A magyar partner feladata: A projektben Magyaror-
szágot képviselő Országos Epidemiológiai Központ 
(OEK) a WP9 munkacsoport („Liasion for vaccine 
deployment”) vezetője és a WP7 munkacsoport („Pre-
clinical testing & formulation”) partnere. A különböző 
munkacsoportok feladata legalább két lehetséges spe-
ci�kus kórokozóval szembeni vakcina megtervezése, 
majd a hatékonyság és toxicitás tesztelése két állatmo-
dellen, végül a kapott eredmények interpretálása em-
berre. Az egyes munkacsoportok feladatai speci�ku-
sak és a leghatékonyabb eredmény érdekében minden 
fázisban a folyamatos információcserére és együttmű-
ködésre alapoz.
Várható eredmények általában: A 3 éves projekt célja, 
hogy az Európai Unió 8 tagországának 6 közegészség-
ügyi intézete és 2 egyeteme közreműködésével létre-
hozott szabályozási rendszer jelentősen felgyorsítsa az 
emberi vakcinák gyártási és minőségellenőrzési folya-
matát. Ezért a projekt biztosítja azt a szakmailag meg-
alapozott bázist, amellyel az Európai Unió területén az 
új vagy újonnan (reemerging) felbukkanó kórokozók 
által előidézett járványveszély esetén az emberi vakci-

nák kifejlesztése, termelése és forgalomba hozatala a 
jelenlegi nemzeti és nemzetközi követelményrendsze-
rek mellett és betartásával – érvényesítve a biztonsá-
gosság és hatékonyság kritériumait – rendkívül gyor-
san és hatékony módon védje ki a nagy néptömegeket 
veszélyeztető járványokat. A projektben kidolgozás-
ra kerülő stratégia alkalmas arra és nagymértékben tá-
mogatja azt, hogy az unió egyes tagországain belül, a 
nemzeti hatóságok közreműködésével az ún. „niche 
market” vakcinák kifejlesztése sokkal hatékonyabb és 
gyorsabb legyen. Mindez messzemenően összhangban 
áll és �gyelembe veszi az egyes tagországok járvány-
ügyi és vakcinológiai szempontokon nyugvó nemzeti 
közegészségügyi sajátosságait.
Várható eredmények Magyarország számára: A FAST-
VAC projektben való részvétel magas szintű szakmai, 
úgy tárgyi, mint személyi felkészültséget igényel. A ma-
gyar vakcina fejlesztés és kutatás több mint egy évszá-
zadra visszatekintő tradícióját és felbecsülhetetlen 
értékű szellemi örökségét nem lehet eléggé hangsú-
lyozni. A magyar orvostörténet kiválóságai felfede-
zéseikkel a magyar vakcina kutatást méltán tették vi-
lághírűvé. Az OEK jogelődje, az Országos Közegész-
ségügyi Intézet megalapítása (1927) óta az intézetben 
zajló vakcina kutatás, majd később a bevezetésre ke-
rült és a nemzetközi követelményrendszereknek is 
megfelelő jogszabályi hátérrel működő szakhatósági 
tevékenység garantálja az emberi vakcinák és vérké-
szítmények pártatlan, piaci viszonyoktól mentes, füg-
getlen minőségellenőrzését. Ezt a tevékenységet tá-
mogatja a pályázat egy újonnan fellépő fenyegetettség 
esetére is.

FASTVAC A generic framework for fast production and evaluation
of emergency vaccines

A projekt futamideje: 2010–2012
A projekt konzorcium vezetője: Netherlands Vaccine Institute
Közreműködő országok: Bulgária, Dánia, Franciaország, Hollandia, Egyesült Királyság, Norvégia, Románia, 
Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: 3 528 068 €, ebből a magyar partner részesedése 204 298 €
Link: http://www.fastvac.eu/
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FEHES Feasibility of a European health examination survey

A projekt futamideje: 2006–2008
A projekt konzorcium vezetője: National Public Health Institute, Finnország
Közreműködő országok: Finnország, Egyesült Királyság, Hollandia, Olaszország, Norvégia, Ausztria, 
Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Macedónia, Franciaország,
Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta,
Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Törökország
A közreműködő magyar partnerintézet: az Egészségügyi Minisztérium megbízásából a Debreceni Egyetem, 
Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
A támogatás összege: 775 767 €, ebből a magyar partner részesedése: a munkaértekezleteken való részvétel Znan-
szírozása
Link: http://www.ktl.Z/fehes/

A projekt célja:

– az eszközös egészségfelmérésekben jártas szak-
emberek hálózatának létrehozása az EU-ban,

– különböző kiterjesztettségű és költségű eszköz 
egészségfelmérések leírása és az Európai Unióban 
történő egységes megvalósíthatóságuk tanulmá-
nyozása,

– az egységes európai eszközös egészségfelmérés 
előkészítése.

A projekt rövid tartalma:

– a felmérés megvalósíthatóságára vonatkozó tagál-
lami információk összegyűjtése,

– az európai eszközös egészségfelmérés elővizsgála-
tának szakmai és szervezeti előkészítése,

– javaslat készítése az összes tagállamra kiterjedő 
eszközös egészségfelmérés megvalósítására 
vonatkozóan.

A magyar partner feladata: Részvétel a szakmai, mód-
szertani anyagok kidolgozásában. A Magyarországra 
vonatkozó információk átadása, a magyar intézmé-
nyekkel való kapcsolattartás.

Várható eredmények általában:

– felmérés az eddigi európai (és további releváns) 
eszközös egészségfelmérésekről,

– módszertani és megvalósíthatósági ajánlás az 
egységes európai eszközös egészségfelmérés 
megvalósítására,

– az European Health Examination Survey (EHES) 
projekttel, amelye a FEHES folytatása az európai 
eszközös egészségfelmérés a megvalósulás útjára 
lépett.

Várható eredmények Magyarország számára:

– a magyar egészséginformációs rendszer fej-
lesztésének jelentős lépése lesz az egységes 
európai eszközös egészségfelmérésben való 
részvétel,

– a FEHES keretében kidolgozott módszertan a 
hazai, EU-tól független felmérésekben is jól 
alkalmazható,

– a FEHES-ben való részvétel lehetőséget tere-
metett az európai eszközös egészségfelmérés 
módszertanának befolyásolására.

A projekt célja: A projekt az EU gyermekkereskede-
lem ellenes politikája e¡ektív megvalósításának támoga-

tásával kívánja szolgálni mind a megelőzés, mind az áldo-
zatgondozás, mind a reintegráció hatékonyabbá tételét.

FRAC
(JLS/2009-2010/AG/4000001026)

Assisting and reintegrating children victims of tra'cking: promotion
and evaluation of best practices in source and destination countries

A projekt futamideje: 2011. 04–2013. 04.
A projekt konzorcium vezetője: Center for the Study of Democracy, Bulgária
Közreműködő országok: Ausztria, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Svédország
A közreműködő magyar partnerintézet: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Infektológia és Migrációs-egészség-
ügyi Tanszék 
A támogatás összege: 388 000 €, ebből a magyar részesedés 58 000 €
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A projekt rövid tartalma: A projektben résztvevő 
országok adatgyűjtést folytatnak a következő terüle-
teken:

– a gyermekkereskedelem, és annak megelőzését 
szolgáló jogi háttér, intézmények (állami és 
NGO) és azok tevékenységének tanulmányo-
zása a résztvevő eredet- és célországokban,

– az áldozatok segítését, rehabilitációját szolgáló 
intézmények (állami és NGO) munkájának és 
munkakörnyezetüknek a tanulmányozása,

– az áldozatok  reintegrációja jogi szabályozásá-
nak elemzése,

– a kiértékelés egységes módszertanának kidolgo-
zása.

Ennek alapján
– ’best practice’ ajánlások megfogalmazása,
– ajánlások készítése az EU döntéshozóinak és a 

területen dolgozó intézményeknek,
– intenzív internet kampány folytatása mind a 

megelőzés, mind a rehabilitáció, mind a rein-
tegráció érdekében.

A magyar partner feladata: A PTE az általános, 
Magyarország szintű adatgyűjtésen túlmenően felelős 

a ’best practice’ kiértékelési módszertan kidolgozásá-
ért és az egyes országokból beküldött programok kiér-
tékeléséért. Ezzel az EU számára készített ajánlások meg-
fogalmazásában meghatározó szerepet játszik 
Várható eredmények általában:

– a gyermekkereskedelemmel kapcsolatos nemzeti 
és nemzetközi akciók számára adatbázist épít ki, 

– támogatja az EU eddigi ez irányú törekvéseit, és 
javaslatot tesz a szükséges jogi harmonizációra,

– a segítő szervezetek számára módszertani segít-
séget nyújt,

– �gyelemfelkeltéssel, intenzív internet kampán-
nyal elősegíti mind a megelőzést, mind a rein-
tegrációt.

Várható eredmények Magyarország számára: 

Fenti eredmények Magyarország számára is haszno-
sulnak. Magyarország (mind a hatóságok, mind a köz-
vélemény), bár a gyermekkereskedelem területén tran-
zit és célország (legújabb adatok szerint eredet ország 
is), ennek a kérdésnek mindezideig nem fordított kellő 
�gyelmet. A projekt hazai, kiemelt célja, hogy kellő és 
szükséges �gyelmet szerezzen ennek az emberi jogo-
kat a legsúlyosabban sértő kriminalitásnak.

HALT
(ECDC)

European point prevalence survey of healtcare associated infections
and antibiotic use in long-term care facilities

A projekt futamideje: 2009–2010
A projekt konzorcium vezetője: Université Claude Bernard Lyon, Franciaország
Közreműködő országok: Ausztria, Horvátország, Dánia, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Málta,
Lengyelország, Szlovákia, Törökország, Skócia, Belgium, Ciprus, Németország, Izland, Litvánia, Hollandia,
Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Anglia, Wales, Bulgária, Csehország, Finnország, Görögország, Írország,
Lettország, Norvégia, Románia, Észak-Írország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: nem ismert
Link: http://www.lenus.ie/hse/handle/10147/117548

A projekt célja: Európai szinten felmérjék a hosszú 
ápolási idejű intézményekben

– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
számát és típusait,

– az antibiotikumok használatát,
– az antibiotikum-rezisztenciát és
– az infekciókontroll tevékenységet.

A projekt rövid tartalma: A felmérés pont prevalencia 
vizsgálat. Két kérdőív (intézményi és ápolt) alapján 
történt az adatgyűjtés. Az intézményi kérdőívben alap-
adatokra (tulajdonos, ágyszám, új ápoltak, orvosi ellá-

tás, antibiotikum-politika, infekciókontroll tevékeny-
ség stb.) kérdeztek rá. Az ápoltakról szóló kérdőívben 
csak azokat az ápoltakat kellett feltüntetni, melyek meg-
feleltek az alábbi kritériumoknak:

– az ápolt az intézmény állandó lakója,
– a felmérés napján az intézményben tartózkodik,
– legalább 24 óra eltelt a felvétele óta,
– a felmérés napján fertőzéses tünetei vannak és/

vagy antibiotikumot kap.
A kérdőív első lapján alapadatokra vonatkozó kérdé-
sek (pl. születési év, műtét, invazív eszközök, zavart-
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ság, mozgásképesség, inkontinencia) szerepeltek. A 2. 
oldalon az antibiotikum alkalmazásról kérdeztek (pl. 
az alkalmazott antibiotikum neve, adagja, beadási 
módja, a felíró végzettsége, a felírás helye, indikációja, 
történt-e tenyésztés). 
A kérdőív 3-4. oldalán a fertőzéses tüneteket lehetett ki-
választani, melyek szervcsoportonként voltak feltün-
tetve.
A magyar partner feladata: Felkérni a hosszú ápolási 
idejű intézmények vezetőit a projektben való részvé-
telre. A kérdőívek kitöltése a résztvevő intézmények-
ben. A próbafelmérés kérdőíveinek adatait postai úton 
kellett visszaküldeni a brüsszeli Közegészségügyi Inté-
zet Epidemiológiai Osztályára (Scienti�c Intitute of 
Public Health, Epidemiology Department), ahol az 
adatok feldolgozása egy optikai karakter-olvasó prog-

rammal történt. A 2010-es felmérés adatait egy so�-
ware segítségével kellett bevinniük a résztvevő orszá-
goknak 2010. szeptember végéig.
Várható eredmények általában: 

– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
és az antibiotikum-használat prevalenciájának 
első európai szintű felmérése,

– ismételt PPS előkészítése,
– átfogó európai hálózat kifejlesztése.

Várható eredmények Magyarország számára:

– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
és az antibiotikum-használat prevalenciájának 
első országos szintű felmérése,

– részvétel az ismételt PPS előkészítésében,
– közreműködés az európai jelentő hálózat kifej-

lesztésében.

HCAI
(ECDC 1781)

Concordance study of case de&nitions of health care associated
infections

A projekt futamideje: 2009. 10. 30–2010. 07. 30.
A projekt konzorcium vezetője: Charité-Univeritatsmedizin, Berlin, Németország
Közreműködő országok: Magyarország, Ausztria, Olaszország, Belgium, Franciaország, Spanyolország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: nem ismert, a magyar partner részesedése 4 160 €
Link: http://www.oek.hu/oek.web?to=1812&nid=914&pid=1&lang=eng

A projekt célja: Az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések CDC (Centers for Disease Control and Preven-
tion) és HELICS (Hospital in Europe Link for Infection 
Control through Surveillance) de�nícióinak megegyezési 
vizsgálata.
A projekt rövid tartalma: A CDC és HELICS katéter-
rel összefüggő véráramfertőzések és lélegeztetéssel ösz-
szefüggő pneumóniák de�nícióinak a megegyezési 
vizsgálata 7 európai országban. A vizsgálat 2010. már-
cius 1. és május 31. között folyt, a résztvevő kórházak 
minden véráramfertőzést és pneumóniát mindkét de-
�níció szerint értékelték. A vizsgálat papíralapú volt, a 
kitöltött véráramfertőzéseket, pneumóniákat postai 
úton, illetve faxon továbbítottuk a berlini egyetemnek 
további elemzésre.

A magyar partner feladata: A vizsgálatban résztvevő 
10 kórház felkészítése, oktatása, a beküldött esetek 
validálása és továbbküldése.
Várható eredmények általában: A vizsgálat eredmé-
nye révén összehasonlíthatók lesznek a CDC, illetve 
HELICS de�níciók alkalmazásával történő eddigi ada-
tok, közlemények.
Várható eredmények Magyarország számára: A vizs-
gálat kivitelezése során a résztvevő kórházak, nagy 
gyakorlatot szereztek a de�níciók alkalmazásában. (A 
vizsgálatról rövid időn belül cikk fog megjelenni egy 
tekintélyes szaklapban.) A hazai nosocomiális surve-
illance színvonalát tük-rözi az a tény, hogy Magyar-
ország bekerült egy olyan vizsgálatba, melyben csak 
hét európai ország vett részt.
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HEALTHY WATER Assessment of human health impacts from emerging microbial pathogens 
in drinking water by molecular and epidemiological studies

A projekt futamideje: 2006–2009
A projekt konzorcium vezetője: Helmholtz Centre for Infection Research, Microbiology Division, Németország
Közreműködő országok: Spanyolország, Franciaország, Ausztria, Nagy-Britannia, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 2 400 000 €, ebből a magyar partner részesedése 150 000 €
Link: http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=002b1a357a4d4e78a49f80f88668d9d0

A projekt célja: Molekuláris és epidemiológiai tanul-
mányok végzése az újonnan ivóvízben megjelenő pato-
gén mikrobák által okozott egészségkárosító hatás becs-
lésére.
A projekt rövid tartalma: A projekt fő célja az ismere-
teink bővítése az ivóvízben újonnan megjelenő kór-
okozó mikrobák patogeneziséről, az emberekre törté-
nő átterjedésüknek a megértése érdekében. A projekt 
a kórokozók összes fontosabb típusára, így a vírusok-
ra, baktériumokra és a protozoonokra is kitér, és az 
európai vízellátó rendszerek, valamint az emberi egész-
ségre bizonyos veszélyt jelentő nyers vizek egy repre-
zentatív részére összpontosít. A projekt az EU FP5 
MicroRisk projekt eredményeire épít, azokra a vízellá-
tó rendszerekre koncentrálva, amelyek általában nem 
olyan jól védettek, mint a MicroRisk rendszerei.
A magyar partner feladata: A Vízbiológiai és ökoto-
xikológiai osztály konzorciumi tagként vesz részt az 
ivóvízben előforduló Cryptosporidium és Giardia pa-
togén protozoonok hagyományos és molekuláris mód-
szerekkel történő kimutatásában. Egyben szeroepide-
miológiai felméréseket végeztek az alacsony dózisú 
Cryptosporidium és Giardia protozoonokkal fertőzött 
ivóvíz fogyasztók körében.

Várható eredmények általában: Molekuláris módsze-
rek kidolgozása az ivóvíz ellátásban újonnan megjele-
nő patogén vírusok, baktériumok, protozoonok kimu-
tatására. Felmérés az európai vízellátásban újonnan 
megjelenő patogén mikrobákra molekuláris eszközök-
kel. Az emberi egészségre gyakorolt hatások, útvona-
lak felmérése a különböző vízellátó rendszereken ke-
resztül. Környezeti adatok, molekulárisan detektálha-
tó patogének adatai, valamint rizikóbecslés az újonnan 
megjelenő patogén mikrobák között, és az epidemio-
lógiai korreláció kimutatása az ivóvíz által terjedő 
infekciókra.
Várható eredmények Magyarország számára: Költ-
ségtakarékosabb, egyszerűbben kivitelezhető, de visz-
szanyerési hatékonyságban a világszerte használt mód-
szerekhez hasonló metodikát dolgoztak ki ivóvízben 
előforduló patogén protozoonok, Cryptosporidium és 
Giardia kimutatására. Hosszan tartó, de igen alacsony 
koncentrációjú patogén protozoon, ivóvíz általi expozí-
ciója a helyi lakosságnál nem okoz tüneteket, azonban a 
szeroepidemiológiai adatok azt bizonyítják, hogy ezek-
nél a településeknél a helyi ivóvizet fogyasztóknál a pro-
tozoon antigén elleni válasz erőssége kétszer olyan erős, 
mint a patogén protozoon mentes ivóvizet fogyasztóknál.

HIA-NMAC 
(2004128)

Health impact assessment in new member states and pre-accession
countries

A projekt futamideje: 2005–2007
A projekt konzorcium vezetője: Syddansk University, Dánia
Közreműködő országok: Törökország, Szlovákia, Olaszország, Magyarország, Szlovénia, Litvánia, Lengyelország, 
Bulgária, Málta, Dánia
A közreműködő magyar partnerintézet: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegész-
ségügyi Kar
A támogatás összege: 739 802,18 €, ebből a magyar partner részesedése: 52 566,12 €
Link: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/Forskning/Forskningsenheder/
Sundhedsfremme/Forskningsprojekter/HIA-NMAC.aspx



népegészségügy / 88. évfolyam 4. szám

291az európai unió által támogatott, magyar részvételű projektek

A projekt célja: A projekt célja az egészséghatás vizs-
gálatokkal (EHV) kapcsolatos módszertani tudás és 
intézményi háttér erősítése kapacitásépítő feladatokon 
és pilot tanulmányok készítésén keresztül az Európai 
Unióhoz újonnan csatlakozott valamint tagjelölt or-
szágokban.
A projekt rövid tartalma: A Göteborgi Konszenzus 
Nyilatkozat (1999) de�níciója szerint az EHV külön-
böző eljárások és módszerek kombinációja, amelyek 
segítségével valamilyen politikának, programnak vagy 
projektnek a lakosság egészségi állapotára gyakorolt 
hatásait és e hatások populációs eloszlását becsülhet-
jük, ill. értékelhetjük.  
A projekt az alábbi általános célokat fogalmazta meg:

– EHV network kiépítése Közép-Kelet-Európában,
– EHV kapacitás erősítése az újonnan csatlakozott és 

társult tagjelölt országokban,
– különböző szektorokat érintő EHV esettanulmányok 

tervezése, készítése,
– az egészség társadalmi-gazdasági meghatározói 

értékelésének integrálása az EHV módszertanába,
– EHV módszertani útmutatók kialakítása helyi szinten.

A projekt az alábbi munkacsomagokat (WP) tartal-
mazta:

WP 1 – koordináció,
WP 2 – kapacitásépítés,
WP 3 – bortermelés (esettanulmány),
WP 4 – közös agrárpolitika
          – élelmi rost (esettanulmány),
WP 5 – turizmus és rekreáció (esettanulmány),
WP 6 – az egészség társadalmi-gazdasági
              meghatározói,
WP 7 – hátrányos helyzetű lakosság
              (esettanulmány),
WP 8 – helyi szintű EHV,
WP 9 – disszemináció.

A magyar partner feladata: A kapacitásépítéssel 
összefüggő munkacsomag keretében workshop szer-
vezésére került sor. A Debreceni Egyetem Népegész-
ségügyi Karának EHV munkacsoportja két esettanul-
mány készítésében vett részt. Az egyikben a magyar, 
szlovák, bolgár és litván partnerekből álló munkacso-
port vezetőjeként koordinálta a roma lakosságot érin-
tő lakhatási politikák egészséghatás vizsgálatát. A ha-
zai esettanulmány célja a 2005-ben meghirdetett „Roma 
telepeken élők lakhatási és szociális integrációs mo-
dellprogramja” keretében Hencida községben megva-

lósított projekt retrospektív egészséghatás vizsgálata 
és értékelése volt. A munkacsoport által készített másik 
esettanulmány a minőségi bortermelés egészséghatá-
sait elemezte a magyar bortermelés törvényi szabály-
zásának értékelésén alapuló, átfogó EHV keretében. 
Várható eredmények általában: A projekt hozzájárult 
az EHV – az újonnan csatlakozott és csatlakozásra 
váró országok többségében még kipróbálatlan – mód-
szerének elsajátításához, alkalmazásához és fejleszté-
séhez. Az EHV területén történő kapacitásépítés és 
szakemberképzés workshopok szervezésén keresztül tör-
tént, melyeken 7 ország összesen mintegy 350 szakem-
bere vett részt: az egészségügyi szakemberek mellett a 
résztvevők 35–40%-a az egészségügyi szektoron kívül-
ről érkezett, a döntéshozatal különböző szintjeiről.
A munkacsoportok által készített pilot esettanulmá-
nyok az egészséghatás vizsgálat módszertanának fej-
lesztését, új területeken történő kipróbálását és nem-
zeti módszertani ajánlások készítését segítették elő. 
A projekt eredményei szakfolyóiratokban kerültek 
publikálásra; a teljes beszámoló, valamint a worksho-
pok tananyagai megtalálhatóak az Európai Unió inter-
netes oldalán. Az elvégzett esettanulmányok közös 
konklúziója volt, hogy az EHV-ok minőségének és 
prediktív validitásának javításához megfelelő kocká-
zatértékelési módszertan kidolgozására és az EHV 
folyamatába történő integrálására van szükség, mely 
célkitűzés egy a jelen eredményekből kiinduló, jelen-
leg zajló projekt (RAPID) keretében történik meg. 
Várható eredmények Magyarország számára: A hazai 
kapacitásépítő workshop szervezésére 2006 októbe-
rében került sor Debrecenben: akadémiai területen és 
a közigazgatásban dolgozó népegészségügyi szakem-
berek, a helyi önkormányzat döntéshozóinak, valamint 
az ipar képviselőinek részvételével. A projekt egyedül-
álló módon járult hozzá a hátrányos helyzetű roma 
lakosságot érintő politikákkal, programokkal és pro-
jektekkel kapcsolatos egészséghatás vizsgálatok mód-
szertanának megalapozásához és fejlesztéséhez. Az 
EHV-ok ajánlásai alapul szolgálhatnak a jövőben a 
romákat érintő stratégiák, intézkedések, népegészség-
ügyi, egészségfejlesztési programok tervezéséhez, illet-
ve eredményességük értékeléséhez. Szakirodalmi fo-
lyóiratban sor került a HIA módszertani útmutató köz-
lésére , valamint az esettanulmányok publikálására , az 
eredmények ezen kívül nemzetközi és hazai konferen-
ciákon  kerültek ismertetésre.
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IMCA-II Indicators for monitoring COPD and asthma in Europe II

A projekt futamideje: 2007–2010
A projekt konzorcium vezetője: IMIM Alapítvány, Barcelona, Spanyolország
Közreműködő országok: Spanyolország, Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Hollandia, 
Franciaország, Finnország, Görögország, Izland, Litvánia Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, 
Norvégia, Portugália, Románia, Szlovénia
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 2 729 107 €, ebből a magyar partner részesedése 9 761 €
Link: http://www.imca.cat/imcaii/documents/index.php

A projekt célja: Krónikus bronchitis és asztma bron-
chiale monitorozásához szükséges indikátorok kiala-
kítása az EU-ban.
A projekt rövid tartalma: A pályázat keretében a köz-
reműködő partnerek adatokat gyűjtöttek nemzetközi 
és nemzeti adatbázisokból az asztma és krónikus nem-
speci�kus tüdő megbetegedések és halálozás (KALB), 
valamint az egyes módosító szociális és társadalmi 
tényezők területi és időbeni eloszlásának értékelésére. 
A projekt célja az IMCA-I során történt COPD és aszt-
mával kapcsolatos adatgyűjtés folytatása és a kialakí-
tott indikátorok továbbfejlesztése, amely elősegíti 
mind a klinikai és egészségpolitikai döntéshozatalt. 
További cél néhány szűk földrajzi területen belül kér-
dőíves egészségi állapot felmérés elvégzése, és alkal-
mazhatóságának elemzése, amely metodikai előrelé-
pést jelent. Az összegyűjtött adatok a nemzetközi kon-
zorcium által kialakított web oldalon érhetők el. A pro-
jekt keretében kifejlesztésre került egy telemedicinális 
rendszer, amelynek keretében szűrővizsgálatokat lehet 
végezni a betegek otthonában. Az adatok web-es kap-
csolattal a projekt által kialakított tárhelyre jutottak, 
ahonnan a projektben résztvevők elérhették a deper-
szonalizált adatokat statisztikai feldolgozás céljából.
A magyar partner feladata: Az OKI hozzájárult az 
asztmával és krónikus aspeci�kus légzőszervi betegsé-
gekkel kapcsolatos indikátorok kialakításához; az aszt-
ma és KALB megbetegedések, kórházi betegfelvétel és 
halandóságra vonatkozó adatgyűjtéssel és ezen egész-
ségi végpontok területi és időbeni sajátságainak elem-
zésében térinformatikai módszerek alkalmazásával. 

A nemzetközi adatgyűjtés és feldolgozás kiterjedt fenti 
betegségekkel kapcsolatban az egészségügyi ellátás, az 
emberi erőforrás és az egészségügyi ellátás hozzáfér-
hetőségének elemzésére is.
Várható eredmények általában: az asztma és krónikus 
aspeci�kus tüdőmegbetegségek (KALB) területi és idő-
beni eloszlásának elemzése, közzététele. A telemedici-
nális eszköz az adatgyűjtő rendszer kialakítása, szűrő-
vizsgálati adatgyűjtés. Ajánlás  készítése a nemzetközi 
egészségfelmérésekhez: A légzőrendszer állapotának 
felmérése idős korban – standardizált kérdőív. (Respi-
ratory Health Survey in the Elderly Core questionnai-
re; Respiratory Health Survey in the Elderly Optional 
questionnaire) (http://www.imca.cat/media/upload/pdf// 
imca-rhsecoreZnal_annex15b1_editora_191_14.PDF)
Vezeték nélküli mobil  eszköz használata otthon törté-
nő adagyűjtéshez és feldolgozáshoz nagy epidemioló-
giai vizsgálatokban – IMCA-HES vizsgálat eredménye 
(Wireless mobile tehcnologies facilitates home-based 
data collection and processing in large epidemiologi-
cal surveys: results from the IMCA-HES feasibility 
study). Ajánlások az EUROSTAT adatgyűjtése és fel-
dolgozása számára az asztmát és COPD-t illetően. 
(Guidelines for collection and analysis of EUROSTAT 
data on COPD and asthma.)
Várható eredmények Magyarország számára: Ma-
gyarország adatokat szolgáltatott az asztmával és KALB-
bal kapcsolatos indikátorokhoz, így adataink bekerül-
tek a kialakított nemzetközi adatbázisba, amely a to-
vábbiakban elérhető a szakemberek és döntéshozók 
számára.



népegészségügy / 88. évfolyam 4. szám

293az európai unió által támogatott, magyar részvételű projektek

INTACT
(MRTN-CT-2006-035988)

Individually tailored stepped care for women with eating disorders

A projekt futamideje: 2007–2011
A projekt konzorcium vezetője: Universitätsklinikum, Heidelberg, Németország
Közreműködő országok: Németország, Csehország, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Nagy-Britannia, 
Portugália, Svájc
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
A támogatás összege: 3 146 798 €, ebből a magyar partner részesedése 816 613 €
Link: http://www.intact-rtn.eu/

A projekt célja: A tudomány szintjén – az empirikus és 
elméleti kutatás ötvözése és technikai újítások az evés-
zavarokban szenvedő nők ellátásának optimalizálása 
érdekében. Az oktatás szintjén – lehetőséget biztosítani 
a �atal európai kutatók részére, hogy az evészavarok 
etiológiájának és kezelésének szakértelmét, illetve 
know-how-ját elsajátítsák.  A társadalom szintjén – a 
szerzett tudás és az „e-health” („elektronikus egészség 
eszközök”) felhasználása a terápiás beavatkozások és 
népegészségügyi stratégiák tökéletesítése érdekében.
A projekt rövid tartalma: Az INTACT nyolc európai 
partnerből álló együttműködési hálózat. Ezek mind-
egyike elismert központ az adott kutatási területen és a 
különböző tudományágak széles körét képviselik (pl. 
klinikai pszichológia, pszichiátria, társadalomtudomá-
nyok, genetika). A hálózati partnerek háttértényezőinek 
sokszínűsége továbbképzési lehetőséget biztosít egy új 
európai kutató generáció számára. Az INTACT hálózat 
kutatásokat végez és újszerű stratégiákat dolgoz ki az 
egészségügyi ellátás optimalizálása céljából az evészava-
rok prevenciója és kezelése érdekében. Az INTACT újí-
tása az egyénre szabott lépcsőzetes kezelés kidolgozása, 
amelynek alapját azok a kutatások képezik, amelyek a 
megbetegedés, gyógyulás, egészségmegőrzés folyama-
tainak kutatását tűzték ki célul.

A magyar partner feladata: A résztvevő nyolc ország 
egyikeként �atal kutatók számára kutatási lehetőség 
biztosítása az evészavarok pszichoterápiájának témájá-
ban. A két fő téma, amelyben a hazai kutatás részt vesz:

– bulimiás betegek terápiás folyamatának és ered-
ményének vizsgálata, longitudinális prognoszti-
záló tanulmány,

– számítógépes utókezelés program sajátos változa-
tának kidolgozása, és ennek alapján pszichoszoci-
ális támogatás nyújtása bulimiás betegeknek 
internetes program segítségével. 

Várható eredmények általában: Evidence based ered-
mények az evészavarok pszichoterápiájának kutatásá-
ban. Evészavar-kutatói hálózat kialakítása Európában. 
Fiatal kutatói generáció kinevelése. Az INTACT részé-
ről a fő áttörést a veszélyeztetett, ill. az evészavarokban 
szenvedő �atal nők ellátásának optimalizálása fogja jelen-
teni, az új ismeretek, a kommunikációs technológia és 
végső soron az egyéni szükségleteknek megfelelő költsé-
ges terápiás ellátás költségfelosztásának elősegítése által.
Várható eredmények Magyarország számára: Csatla-
kozás egy európai kutatáshoz, aminek kultúrközi érté-
ke is van. A hazai ellátás a szakterületen javul. Fiatal 
kutatói generáció alakul ki, amelynek képviselői meg-
termékenyítik a további kutatásokat.

NEWGENERIS
(016320)

Newborns and genotoxic exposure risks

A projekt futamideje: 2006–2011
A projekt konzorcium vezetője: University of Maastricht, Maastricht, Hollandia
Közreműködő országok: Hollandia, Görögország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Dánia, Egyesült Királyság, 
Svédország, Belgium, Németország, Norvégia, Olaszország, Finnország, Magyarország, Horvátország, Szlovákia, 
Franciaország, Svájc
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 13,6 millió €, ebből a magyar partner részesedése 204 ezer €
Link: http://www.newgeneris.org/
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A projekt célja: A projekt célja biomarkerek kifejlesz-
tése és alkalmazása elsősorban az anyai táplálék és 
egyéb környezeti tényezők okozta kémiai karcinogén 
és immuntoxikus expozíció és a gyermekkori dagana-
tos és immunrendszeri betegségek kapcsolatának meg-
állapítása érdekében.
A projekt rövid tartalma: Integrált kutatási projekt, 
melynek célja biomarkerek kifejlesztése és alkalmazá-
sa elsősorban az anyai táplálék és egyéb környezeti 
tényezők okozta kémiai karcinogén és immuntoxikus 
expozíció és a gyermekkori daganatos és immunrend-
szeri betegségek kapcsolatának megállapítása érde-
kében európai anya-újszülött kohorszokban.
A magyar partner feladata: DNS minták előállítása 
konzorciumi partnerek által küldött anyai és újszülött fe-
hérvérsejt mintákból saját és más konzorciumi partne-
rek DNS addukt vizsgálataihoz, és a vele kapcsolatos 
mintaforgalom logisztikai lebonyolítása. PAH expozíció 
kimutatása anyai és újszülött fehérvérsejt DNS minták-
ból foszfor-32 izotópos utójelöléses módszerrel az egész 
konzorcium részére; DNS addukt meghatározási mód-
szer fejlesztés. Részvétel PAH-DNS addukt biomarker 
szint meghatározást igénylő speciális konzorciumi alpro-
jektek tervezésében, megszervezésében, és végrehajtásá-
ban konzorciumi biobankokkal együttműködésben.
Várható eredmények általában: Kérdőíves táplálko-
zási adatlapok alapján számított anyai és magzati geno-
toxikus és immuntoxikus expozíció nyolc genotoxikus, 
ill. immuntoxikus vegyületcsoportban > expozíciós 
biomarkerek > hatás biomarkerek > születési és egyéb 

biológiai markerek összefüggés rendszerének megis-
merése európai anya–újszülött gyermek kohorszokban 
és biobankokban gyűjtött expozíciós adatok és bioló-
giai adatok, biokémiai, molekuláris biológiai, citoge-
netikai és omics vizsgálatok alapján. Ún. vertikális vizs-
gálatokban biológiai törvényszerűségek megismeré-
se, ún. horizontális vizsgálatokban különböző euró-
pai régiók közti különbségek feltárása. A magzatkor-
ban elszenvedett genotoxikus és immuntoxikus expozí-
ció kihatásainak a megismerése a gyermekkori egész-
ségre.
Várható eredmények Magyarország számára: A 2004-
ben Budapesten megrendezett Egészségügyi Minisz-
teriális konferencia jelmondata „The future of our 
children” volt. Ezen irányelvnek a szellemiségével össz-
hangban a NewGeneris foglalkozik a magzati geno-
toxikus és immuntoxikus expozíció mérésével, a gyer-
mekkori daganatos és immunrendszeri megbete-
gedések kockázatbecslésével, és az ezzel összefüggő 
módszerfejlesztésekkel. A NewGeneris célkitűzései és 
tevékenysége kapcsolódik a CEHAPE és SCALE, 
WHO illetve EU programokhoz. A NewGeneris sze-
repelt a 2010-es pármai Miniszteriális konferencián.
A NewGenerisben való részvételünkkel új tudomá-
nyos ismereteket hoztunk létre a szakterületen, erősí-
tettük nemzetközi szakmai kapcsolatainkat, és alkal-
maztuk módszertani ismereteinket; megalapozva ezek-
kel Magyarország számára a jövőbeni európai szintű 
gyermekközpontú és egyéb nemzetközi biomonitor-
ing projektekben való részvételt.

NMD-CHIP
(223026)

Development of targeted DNA-chips for high throughput
diagnosis of neuromuscular disorders. 
High throughput molecular diagnostics in individual patients for
genetic diseases with heterogeneous clinical presentation

A projekt futamideje: 2008. 10. 01–2010. 03. 31.
A projekt konzorcium vezetője: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Marseille, Franciaország
Közreműködő országok: Franciaország, Svájc, Hollandia, Olaszország, Finnország, Svédország, Nagy-Britannia, 
Németország, Spanyolország, Belgium, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: nem ismert, a magyar partner részesedése 102 808,10 €
Link: http://www.nmd-chip.eu/

A projekt célja: Az együttműködő partnerek célja 
olyan molekuláris genetikai vizsgálatok bevezetése, ill. 
továbbfejlesztése, amellyel gyors, megbízható és költ-
ségkímélő megoldást nyújtanak a neuromuscularis be-

tegségek (NMD) di¡erenciál diagnosztizálásában. Ezek-
kel az új módszerekkel pontos diagnózis adható, amely-
nek ismeretében elkerülhetőek a költséges és invazív 
vizsgálati eljárások, amelyek nemcsak a betegeket, ha-
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nem az egészségügyi ellátórendszert is terhelik. Az ed-
dig alkalmazott vizsgálati módszerek továbbfejleszté-
sével, családtagok szűrésével és a prenatális vizsgálatok 
felajánlásával lehetőség nyílik a népegészségügy szá-
mára fontos preventív célok megvalósítására is.
A projekt rövid tartalma: Az NMD-Chip EU FP7 
pályázat célja egy nagyfelbontású diagnosztikai esz-
köz, DNS-chip fejlesztése és tesztelése. Ezzel az új mód-
szerrel lehetővé válik a CMT, LGMD, CMD komplex 
neuromusculáris betegségek valamint DMD gyors ge-
netikai diagnózisa. Ezen betegségek kialakulását, kü-
lönböző típusú mutációk (inszerció, deléció, pontmu-
táció) okozhatják, melyek több gént (akár több mint 
50 gént) illetve DMD esetében a 79 exonból álló dys-
trophint érinthetik. Hagyományos géntechnológiai mód-
szerekkel minden egyes lehetőséget megvizsgálva a ge-
netikai diagnózis felállítása akár több, mint egy évet is 
igénybe vehet. A DNS-chip ezt az időt hetekre rövidíti 
le. A projekt kutatási fázisában ezen kívül új, e beteg-
ségekért gyaníthatóan felelőssé tehető, de eddig nem 
vizsgált géneket is bevonunk a tesztelésbe.
A magyar partner feladata: A magyar partner több 
mint tízenöt éves tapasztalattal rendelkezik a neuro-
muscularis betegségek molekuláris genetikai diag-
nosztizálásában és az NMD betegségek diagnosztizá-
lásában kiemelt laboratóriumként szerepel hazánkban. 
A projektben elsődleges feladatuk, hogy validálják a 
kifejlesztett NMD Chip-et a hazai más molekuláris 
genetikai módszerrel igazolt betegek mintájának vizs-
gálatával, valamint az eddig genetikailag nem azonosí-
tott betegek mintáit analizálják a lehetséges mutációk 
kimutatása céljából. Távolabbi cél egy olyan Chip-ala-
pú rutin diagnosztikai módszer bevezetése, amellyel 
lehetőség nyílik pontos, gyors és megbízható di¡eren-
ciál diagnózis megadására.

Várható eredmények általában: Az EU által 2008– 
2013 között meghirdetett (COM 2007, 630) az 
„Együtt az egészségért“ programhoz, a magyar kor-
mány is csatlakozott, így a projekt fő célkitűzése 
olyan együttműködés kialakítása, amellyel aktív ré-
szesei lehetünk a meghirdetett programnak. Olyan 
új módszereket kívánunk bevezetni és együttesen 
alkalmazni, amellyel az NMD betegségek molekulá-
ris diagnózisa gyors és megbízható, valamint költség-
kímélő lesz. A transzlációs medicina lehetővé teszi 
továbbá, hogy a betegek pontos mutációjának isme-
retében az együttműködő felek, illetve országok érin-
tett betegei csatlakozhassanak a nemzetközi beteg re-
gisztrációs rendszerhez (a DMD és SMA betegek 
ápolásának javítása és gyógyítása érdekében 2007-
ben megalakult TREAT-NMD európai konzorcium 
keretében), amellyel hozzájárulnak az esetleges gén-
terápiás lehetőségek kidolgozásához, valamint mi-
előbbi alkalmazásához is.
Várható eredmények Magyarország számára: Az EU 
egészségügyi és kutatási programokban kiemelt jelen-
tőségű a ritka betegségek vizsgálata, amelyekhez az 
NMD betegség csoport is tartozik. A magyar fél, az 
Országos Környezetegészségügyi Intézet Molekulá-
ris Genetikai és Diagnosztikai Osztálya az NMD be-
tegségekben országos referencia laboratórium. A pro-
jekt keretein belül megvalósulna a tudás átadása, a 
diagnosztikai színvonal harmonizálása az EU-s orszá-
gokban, valamint a résztvevő országok egészségügye 
számára jelentős előrelépést jelentene új multidisz-
ciplináris kutatási eszközök alkalmazásában. A speciá-
lis szakértelem hozzáadott értéket képvisel, amely a 
munkacsoportban résztvevő haza kutatók molekuláris 
genetikai gyakorlati és elméleti ismeretének bővülésé-
vel manifesztálódik.

OSPI
(223138)

Optimized suicide preventive programme and its implementation in Europe

A projekt futamideje: 2008–2012
A projekt konzorcium vezetője: Ludwig Maximilians University of Munich, Németország
Közreműködő országok: Németország, Írország, Portugália, Magyarország, Szlovénia, Észtország, 
Ausztria, Anglia
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
A támogatás összege: 3 000 000 €, ebből a magyar partner részesedése 270 000 €
Link: http://www.ospi-europe.com/
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A projekt rövid tartalma:  A program során több ki-
választott régióban depresszióval kapcsolatos kampány 
beindítása, megcélozva a desitgmatizálást és a felisme-
rést. Emellett háziorvosok képzése, valamint a közös-
ségi segítőknek oktató programok szervezése, oktatási 
anyagok terjesztése. A program a Nüremberg Alliance 
Against Depression és az EAAD (European Alliance 
Against Depression) program eredményeire és tapasz-
talataira épülő ötszintű megelőzési program. Az öt 
megcélzott szint a háziorvosok, a lakosság, a közösségi 
segítők, a veszélyeztetett csoportok és a halálos eszkö-
zök.
A magyar partner feladata: A magyar partner felada-
ta a program kidolgozott protokollja alapján a segéd-
anyagok lefordítása, adaptálása, előállításának megszer-

vezése, eljuttatása a megfelelő helyekre kampánysze-
rűen. Megszervezni a háziorvosok és a segítő foglalko-
zásúak elérését, számukra oktatási programok szerve-
zése. Folyamatosan �gyelni a program alakulását, a 
problémákat, azok megoldására lépéseket tenni. Ada-
tok gyűjtése az öngyilkossági kísérletekről.
Várható eredmények általában: A program várható 
eredménye a depressziós esetek felismerésének növe-
kedése és az öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek 
számának csökkenése a megcélzott régiókban.
Várható eredmények Magyarország számára: A prog-
ram várható eredménye a megcélzott hazai régióban 
(Miskolc) a depressziós esetek felismerésének növeke-
dése és az öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek szá-
mának csökkenése.

A projekt célja: Az EU új keleti – dél-keleti schengeni 
határai mentén (Lengyelország, Szlovákia és Magyar-
ország) a közegészségügyi biztonság és a migránsok 
EU alapelvek szerinti egészségügyi ellátásának (right 
based access) felmérése, javaslat és képzési program a 
hiányosságok megszüntetésére.
 A projekt rövid tartalma: Célterület: magyar, lengyel, 
szlovák szárazföldi schengen-i határzóna. Összesen 62 
határátkelőhely.
Minta nagyság: 

– határőr személyzet(n=2338 ),
– egészségügyi személyzet(n=243). 

Modulok:
1) Jelenlegi helyzet felmérése:

– retrospektív adatgyűjtés, elemzés,
– határátkelőhelyek és személyzet vizsgálata 

(check list, KAP survey, �eld visit: szakértő 
csoport).

2) Javaslatok esetleges strukturális és módszertani
     változtatásokra.
3) Továbbképző tréning kifejlesztése, tesztelése.

4) Folyamatos egészségügyi adatgyűjtés
     modelljének tesztelése (migrant health data-
     base).
A magyar partner feladata: Az International Organi-
zation for Migration (IOM) által benyújtott pályázatnak 
a PTE a pályázat benyújtásakor egyedüli ’associated part-
ner’-e és ’co-bene�ciary’-je volt. A spanyol partner ké-
sőbb csatlakozott. A megvalósítás során PTE team dol-
gozta ki a projekt adatfelvételi metodikáját és részt vett 
az adatfelvételben és elemzésben. (Ezeknek az adatok-
nak az IOM-mel közösen gazdája is.) Részt vett a fejlesz-
tésben – és részgazdája – a kidolgozott oktatási anyag-
nak. A próbaoktatás házigazdája volt.
Várható eredmények általában: Az Európai Unió 
külső határaiért felelős FRONTEX Common Core 
Curriculum (CCC) az EU összes tagországa határvé-
delmi szerve közös oktatási programjához a feltárt 
hiányosságok alapján kiegészítő, egészségügyi kép-
zési program készül. A magyar, lengyel és szlovák 
határvédelem számára javaslatot tettünk az egészség-
ügyi biztonság szempontjából lényeges strukturális, 

PHBLM Increasing public health safety alongside the new Eastern European
border line

A projekt futamideje: 2007. 06–2010. 06.
A projekt konzorcium vezetője: International Organization for Migration
Közreműködő országok: Lengyelország, Magyarország, Spanyolország, Szlovákia
A közreműködő magyar partnerintézet: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Infektológia és 
Migrációs-egészségügyi Tanszék
A támogatás összege: 870 000 €, ebből a magyar partner részesedése 124 000 €
Link: http://www.iom.int/jahia/Jahia/increasing-public-health-safety-alongside-new-eastern-european-border-line
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szervezeti változtatásokra, illetve a migránsok egész-
ségügyi ellátásának az EU alapelveinek megfelelő 
átalakítására.

Várható eredmények Magyarország számára: A fent 
kifejtett eredmények egyben Magyarország számára is 
hasznosulnak.

PHEEDUNET
(2006335)

European network for the training and development of public health 
physicians

A projekt futamideje: 2008–2010
A projekt konzorcium vezetője: Radboud University, Department of Public Health, Nijmegen, Hollandia
Közreműködő országok: Hollandia, Nagy-Britannia, Spanyolország, Magyarország, Németország, Litvánia
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 343 241 €, ebből a magyar partner részesedése 26 011 €
Link: http://www.pheedunet.eu/

A projekt célja: Környezeteü.-i szakterületen dolgozó 
orvosok európai továbbképzési hálózatának kialakítása.
A projekt rövid tartalma: A projekt fő célja a köz-
(környezet-)egészségügyi [public health (environment), 
PH(E)] orvosok európai hálózatának létrehozása a kör-
nyezet-egészségügyi kapacitás növelésére. E hálózat 
kezdeti szerepe lenne, hogy koordinálja a PH(E) orvo-
sok folytonos szakmai fejlődését (continuous profes-
sional development, CPD) egész Európában.
A magyar partner feladata: A honlap létrehozása és 
fejlesztése; adatgyűjtés: 
1) Magyarország köz- és/vagy környezetegészségügyi 
orvosképzéséről, továbbá

2) ugyanez több másik országról (Csehország, Szlová-
kia, Szlovénia, Románia, Bulgária).
Várható eredmények általában: A projekt, felmérve, 
értékelve és javaslatokkal ellátva az EU-ban előforduló 
PH(E)-képzéseket, elősegíti a PH(E)-orvosok hálózatá-
nak kiépítését, az EU-tagországok képzési igényeinek fel-
mérését, valamint a kurzusok koordinálása által a hoz-
záférés javítását az országok között, támogatva ezáltal is 
a limitált kapacitású országok hozzáférését, továbbá elő-
segítve a kooperáció kiszélesítését az országok között.
Várható eredmények Magyarország számára: Ha-
zánk központi szerepet tölthet be a környező országok 
hasonló irányú képzésében.

PHGENII
(20081302)

European best practice guidelines for QA, provision and use of
genome-based information and technologies

A projekt futamideje: 2009–2012
A projekt konzorcium vezetője: Maastricht University, Hollandia
Közreműködő országok: Dánia, Franciaország, Belgium, Olaszország, Magyarország, Spanyolország, Hollandia, 
Ausztria, Bulgária, Németország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Egyesült Királyság
A közreműködő magyar partnerintézet: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegész-
ségügyi Kar 
A támogatás összege: 1 304 243 €, ebből a magyar partner részesedése 55 538 €
Link: http://www.phgen.eu/typo3/index.php?id=home

A projekt rövid tartalma: A népegészségügyi geno-
mika eredményeinek gyakorlati hasznosítása, különös 
tekintettel a kutatások eredményeinek hasznosításához 
szükséges irányelvek létrehozására. További cél, kommu-
nikációs csatornát képezni a tudományos élet és a társa-
dalom között, melynek megvalósításában kiemelt fon-
tosságú a genomikai ismereteken alapuló népegészség-

ügyi feladatok kijelölése és a végrehajtásért felelős profesz-
szionális humánerőforrás megteremtése. A projekt meg-
valósításában résztvevő nemzetközi munkacsoport tag-
jai ennek megvalósításához szükséges pillérek kidolgozá-
sáért felelősök, mely lefedi az érintett terület etikai és a 
jogi kérdéseit, a cselekvésterv kidolgozását, illetve annak 
megvalósítását, valamint minőségbiztosítását.
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A magyar partner feladata: A magyar partner felada-
ta a genomikai ismeretek, illetve azok egészségre gya-
korolt hatására vonatkozó információk beépítése, az 
gyógyításban résztvevő valamennyi szereplő, illetve a 
megelőző tevékenységet folytató szakemberek gondol-
kodásába, külön kiemelve azok gyakorlati hasznosítá-
sának lehetőségeit, egyetemi illetve főiskolai képzés 
keretein belül. A program megvalósításában kiemelt 
fontosságú megteremteni az Európai Unió szintjén egy-
séges curriculumot, mely a terület szakemberei szá-
mára megfelelő képzést biztosít, jogot és tudást adva 
számukra, a pillérek kidolgozása során megfogalma-
zott cselekvéstervek megvalósításhoz, a szerzett elmé-
leti és gyakorlati tudás továbbadásának képességével. 
Várható eredmények általában: A PHGENII projekt 
az Európai Unióban elsőként fekteti le azokat az irány-
elveket a tagországok népegészségügyi rendszerei szá-
mára, mely mentén lehetővé válik egységes és össze-
hangolt formában beépíteni a megelőző és gyógyító 
tevékenységbe, a genomikai eredményeket is haszno-
sító népegészségügyi gondolkodásmódot. Az irányel-
vek megfogalmazásában résztvevő nemzetközileg elis-
mert szakemberek meghatározzák az etikai és a jogi 
vonatkozású problémákat, valamint javaslatokat tesz-

nek a szükséges cselekvéstervre, illetve annak megvaló-
sítására, valamint az eredmények kommunikációjára, 
külön hangsúlyt adva a minőségbiztosításnak. A létre-
hozott irányelvek mentén lehetővé válik mind a gyó-
gyításban résztvevő szakemberek, mind pedig a társa-
dalom számára, a genomikai eredmények szakszerű 
és racionális értelmezésére. A projekt meghatározza 
továbbá azokat a feltételeket, melyek szükségesek a je-
lenleg hiányzó, a genomikai szemléletű népegészség-
ügyi gondolkodást alkalmazó és oktató szakemberek 
képzéséhez.
Várható eredmények Magyarország számára: Magyar-
ország számára lehetővé válik, hogy a genomikai ku-
tatások eredményeit, illetve az azok által nyújtott és a 
rájuk épülő diagnosztikai és gyógyító eljárásokat, az 
Európai Únió országaival közösen beépítse és hasz-
nosítsa a betegségmegelőzés és gyógyítás területén. 
Ennek feltétele a megfelelő szakembergárda létrehozá-
sa, melyhez a népegészségügyi genomikának, mint ön-
álló diszciplinának, az egyetemi képzés keretein belül 
történő megjelenése szükséges. A PHGENII projekt 
eredményei így nemcsak a gyakorlati háttér kialakítá-
sához nyújtanak irányelveket, hanem a szükséges 
szellemi háttér létrehozásában is kulcsfontosságúak.

A projekt célja: A csontvelő transzplantáció minősé-
gének, biztonságosságának és hatékonyságának előse-
gítése.
A projekt rövid tartalma: A projekt feladata, hogy 
javaslatokat tegyen:

– a potenciális és tényleges donorokkal kapcsolatos 
tevékenységek és körülmények összehangolására 
a donációt megelőzően,

– a donor-toborzásban, kezelésben és tipizálásban 
kialakítandó és bevezetendő egységes kritérium-
rendszerre és standardokra,

– a toborzásban, tipizálásban, és az ezzel foglalkozó 
személyzet oktatásában alkalmazandó legmegfe-
lelőbb, bizonyítékokon alapuló módszerek kidol-
gozására,

– a donáció ösztönzésének módszereire.
A magyar partner feladata: Bemutatni a csontvelő 
donorok toborzásának jelenleg alkalmazott modellje-
it, és javaslatokat tenni a módszerek fejlesztésére vagy 
újak kialakítására; bemutatni a csontvelő adományo-
zással kapcsolatos jogi és etikai szabályozást az egyes 
EU országokban; bemutatni az etnikai kisebbségek és 

POSEIDON
(GA 2006 210)

Promoting optimisation, safety, experience sharing and quality
implementation for donation organisation and networking
in unrelated haematopoietic stem cell transplantation in Europe

A projekt futamideje: 2006–2010
A projekt konzorcium vezetője: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Franciaország
Közreműködő országok: Franciaország, Magyarország, Norvégia, Spanyolország
A közreműködő magyar partnerintézet: Tudástársadalom Alapítvány, Országos Vérellátó Szolgálat
A támogatás összege: 1 100 000 €, ebből a magyar partner részesedése – Tudástársadalom Alapítvány 123 582 €, 
– Országos Vérellátó Szolgálat  86 584 €
Link: http://www.poseidon-hsct.eu/page.php?url=project
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migráció arányát és a kisebbségekhez tartozó betegek 
esélyeit arra, hogy megfelelő donorhoz jussanak.
Várható eredmények általában: Átfogó javaslat a do-
náció technológiai egységesítésére és elfogadott euró-
pai standardok kialakításra; olyan oktatási program 
kidolgozása, amely lehetővé teszi a tagországok csont-
velő transzplantációval foglalkozó szakembereinek, 

hogy megvalósítsák az egységes standardokat; javaslat 
a kisebbségek donorhoz jutási esélyeinek javítására.
Várható eredmények Magyarország számára: Olyan 
oktatási programok elérése, amelyek lehetővé teszik a 
csontvelő transzplantációval foglalkozó intézmé-
nyek  számára az európai standardnak megfelelő mű-
ködést.

A projekt célja: Informálni az egészségügyi dolgozó-
kat, a kórházak vezetését és az európai döntéshozókat 
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések meg-
előzési lehetőségeiről, mely részben kérdőíves felmé-
rések, részben randomizált kontrolált vizsgálatok ered-
ményeinek visszacsatolása révén valósul meg.
A projekt rövid tartalma: Felméri az európai orszá-
gokban meglévő egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzéséről szóló irányelveket, kórházak 
kérdőíves felmérése – infekciókontroll struktúra, he-
lyi irányelvek jelenléte, ismerete és betartása. (Felmé-
rik az alkoholos kézfertőtlenítő szer felhasználást/ 
1000 ápolási napra és a katéterrel összefüggő vérá-
ramfertőzéseket 1000 ápolási napra az ITO-n, manu-
ális és belgyógyászati osztályokon.) A randomizált 
kontrollált vizsgálat a WHO kézhigiénés irányelvében 
foglaltak, illetve a katéterrel összefüggő véráramfer-

tőzések megelőzéséről szóló irányelv hatásosságát 
vizsgálja.
A magyar partner feladata: Részvétel a kórházak kér-
dőíves felmérésében, illetve egy kórházban lefolytatni 
a randomizált kontrollált vizsgálatot.
Várható eredmények általában: Információk az euró-
pai kórházak infekciókontroll struktúrájáról, tevé-
kenységéről, melyek alapján tervezni lehet a helyzet 
javítására irányuló intézkedéseket. Az eredmények visz-
szacsatolása az egészségügyi dolgozóknak, a kórházak 
vezetőinek, illetve a döntéshozóknak. 
Várható eredmények Magyarország számára: Infor-
mációk a hazai kórházak infekciókontroll struktúrájá-
ról, tevékenységéről, melyek alapján tervezni lehet a 
helyzet javítására irányuló intézkedéseket. Az eredmé-
nyek visszacsatolása az egészségügyi dolgozóknak, a 
kórházak vezetőinek, illetve a döntéshozóknak.

PROHIBIT Prevention of hospital infections by intervention and training

A projekt futamideje: 2010–2013
A projekt konzorcium vezetője: University of Geneva, Geneva, Svájc
Közreműködő országok: Németország, Hollandia, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, 
Egyesült Királyság, WHO
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ a teljes projektben,
a Fővárosi Szent János Kórház a WP 5-ben (randomizált kontrollált vizsgálatban)
A támogatás összege: 2 999 984 €, ebből a magyar partner részesedése 34 560 €
Link: https://plone2.unige.ch/prohibit/

Health professionals mobility in the European Union study

A projekt futamideje:  2009–2012
A projekt konzorcium vezetője: European Health Management Association
Közreműködő országok: Belgium, Egyesült Királyság, Litvánia, Németország, Finnország, Olaszország, 
Spanyolország, Szlovénia, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
A támogatás összege: 3 126 170 €, ebből a magyar partner részesedése: 304 960 €
Link: http://www.ehma.org/index.php?q=node/46

PROMETHEUS
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A projekt célja: Egészségügyi szakemberek migrációs 
irányainak, mértékének meghatározása.
A projekt rövid tartalma: A kutatás célja az egészség-
ügyi szakembermozgás volumenének meghatározása, 
ennek magyarázatához, illetve a későbbi előrejelzések-
hez szükséges a legfőbb okok és az azt körülölelő moti-
vációs erőtér felderítése.
A magyar partner feladata: A Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Menedzserképző Központ feladata a mig-
rációs adatok összegyűjtése, és ebből szakértői elem-
zések elkészítése, továbbá egy olyan megvalósíthatósá-
gi tanulmány elkészítése, amely egy hosszútávon mű-

ködő migrációs adatgyűjtő rendszer létrehozásának és 
fenntartásának a kereteit dolgozza ki.
Várható eredmények általában: A kutatás során kiraj-
zolódnak azok az egészségpolitikai beavatkozási lehe-
tőségek is, amelyek segítségével az Európai Unió illet-
ve az államok számukra kedvező irányba befolyásol-
hatják ezeket a folyamatokat.
Várható eredmények Magyarország számára: A ku-
tatás során kirajzolódnak azok az egészségpolitikai be-
avatkozási lehetőségek is, amelyek segítségével az Eu-
rópai Unió, illetve az államok számukra kedvező irány-
ba befolyásolhatják ezeket a folyamatokat.

A projekt célja: Előmozdítani a migráns populáció 
immunizálását az Európai Unióban, és hozzájárulni az 
EU egészségpolitikája megvalósításához a nehezen el-
érhető népességcsoportok körében. Ezen belül:

– feltárni a migránsok körében az immunizáció 
korlátait,

– javaslatok készítése a döntéshozók számára,
– az egészségügyi szolgáltatók számára migráns 

immunizációs eszköztár készítése, és egészség-
nevelési anyagok készítése a migránsok számára.

A projekt rövid tartalma: A projektben résztvevő or-
szágok adatgyűjtést folytatnak a következő területe-
ken:

– az adott országban élő migránsok immunizációs 
státusa (elsősorban a munkaerőpiacon jelenlévők),

– migránsok immunizációjával kapcsolatos jogsza-
bályok és gyakorlat (egészségügyi szolgáltatáshoz 
való hozzáférés, feltárt hiányosságok),

– elemezni és kijelölni a talált ’legjobb’ gyakorlatot.
Az adatok alapján:

– ajánlások készítése az EU döntéshozóinak, 
– az immunizációs akciók gyakorlati kivitelezést 

segítő program csomagok tervezése, tesztelése és 
immunizációhoz kapcsolódó egészségnevelési 
anyagok készítése.

 A magyar partner feladata: A PTE a ’Best practice 
identi�cation’ work package vezetője. Ez azt jelenti, 
hogy az általános, Magyarország szintű adatgyűjté-
sen túlmenően (ezen belül Migráns vakcinációs kere-
kasztal sorozat szervezése) nemzetközi szakértői cso-
portot hív egybe és koordinál az egyes országokból 
beküldött migráns vakcinációs programok kiértéke-
lésére. Ennek eredményét széleskörű nemzetközi 
részvétellel (EC, WHO EURO, ECDC) megtartott 
konferencia elé terjeszti vitaanyagként, és annak 
konklúziója alapján megfogalmazza az EU számára 
készülő ’Best practice on migrant vaccination’ aján-
lásokat.
Várható eredmények általában: A migránsok vakci-
nációjával kapcsolatos tudás bázis kialakítása a to-
vábbi akciók eredményesebb folytatása érdekében. 
Támogatja az Európai Unió ez irányú törekvéseit és 
az EU egésze, de különösen a munkaerőpiac köz-
egészségügyi biztonságát. Felhívja a szakmai és a tá-

PROMOVAX
(101170)

Promote vaccinations among migrant populations in Europe

A projekt futamideje: 2010. 05–2013. 05.
A projekt konzorcium vezetője: PROLEPSIS Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational 
Health, Görögország.
Közreműködő országok: Ciprus, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország,
Norvégia, Olaszország
A közreműködő magyar partnerintézet: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Infektológia és Migrációs-egészség-
ügyi Tanszék
A támogatás összege: 548 700 €, ebből a magyar részesedés 53 600 €
Link: http://www.promovax.eu/
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gabb közvélemény figyelmét erre az eddig nem kellő 
figyelemmel kísért területre. Általános és gyakorlati 
ajánlásokat dolgoz ki. Migráns vakcinációs progra-
mokhoz új eszközt ad az egészségügyi szolgáltatók ré-
szére.
Várható eredmények Magyarország számára: Fenti 
eredmények Magyarország számára is hasznosulnak. 

Ezen túlmenően a projekt keretében már kialakult 
’Migráns vakcinációs kerekasztal’ az összes érintett szer-
vezet képviselőit magában foglalja, és ez a projekt ke-
retein túlmutatóan ad lehetőséget ennek a mind fon-
tosabb közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi 
kérdésnek a folyamatos monitorizálására, ajánlások 
megfogalmazására, akciók indítására.

RAPID
(20081105)

Risk assessment from policy to impact dimension

A projekt futamideje: 2009–2012
A projekt konzorcium vezetője: Syddansk Universitet, Dánia
Közreműködő országok: Lengyelország, Szlovákia, Spanyolország, Románia, Szlovénia, Olaszország, Szlovákia, 
Magyarország, Németország, Litvánia, Málta, Dánia
A közreműködő magyar partnerintézet: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegész-
ségügyi Kar
A támogatás összege: 648 893,46 €, ebből a magyar partner részesedése: 64 017,67 €
Link: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/Forskning/Forskningsenheder/
Sundhedsfremme/Forskningsprojekter/RAPID.aspx?sc_lang=en

A projekt célja: Szakpolitikai előterjesztések egészség-
hatás vizsgálatában a hatás teljes láncolatát a politiká-
tól az egészségdeterminánsokon és kockázati tényező-
kön keresztül az egészséghatásokig értékelő becslés 
módszereinek kidolgozása, továbbfejlesztése és alkal-
mazása egy kiválasztott Európai Uniós politika egész-
séghatás vizsgálatában, valamint nemzeti munkaérte-
kezletek keretében.
A projekt rövid tartalma: Tudományosan megalapo-
zott és a gyakorlatban alkalmazható módszertan kiala-
kítása kockázatbecslésben, főként politikai előterjesz-
tések hatásbecslésében járatos szakemberekkel törté-
nő konzultáció révén. A projekt a következő tevékeny-
ségeket foglalja magában:

– kockázatbecslés szakmai kommunikációs hálóza-
tának kialakítása és a kockázatbecslés módszereit 
tárgyaló képzés megszervezése. A szakmai kom-
munikáció az egészségdeterminánsok széles 
skáláján végzett, a hatás teljes láncolatát elemző 
megközelítést célozza meg, 

– a tevékenység hozzájárul a népegészségügyi 
kapacitás fejlesztéséhez bevont akadémiai partne-
rek révén, akik a továbbfejlesztett ismereteket 
beépítik a népegészségügyi képzésbe. 

A projekt stratégiai jelentőséget a teljes hatáslánc elem-
zése és a partnerek földrajzi reprezentációja adja. Min-
den partner választ egy politikát, melynek egészségde-

terminánsokon és a kockázati tényezőkön keresztül az 
egészség kimenetelekre kifejtett hatásait elemzi (top-
down megközelítés). Hasonlóképpen, minden partner 
választ egy egészséghatást, és elvégzi a fordított irányú 
becslést az érintett politikákig (bottom-up megközelí-
tés). A tapasztalatok összegzésével hatásbecslési útmu-
tató készül és kerül kipróbálásra az Európai Bizottság 
egy kiválasztott politikájának elemzésével. Végül a részt-
vevő országokban szervezett nemzeti munkaértekez-
leteken szakemberek képzésére kerül sor a kifejlesztett 
módszertan alapján.
A projekt az alábbi munkacsomagokat (WP) tartal-
mazza:

WP 1 – koordináció,
WP 2 – disszemináció,
WP 3 – projekt értékelése,
WP 4 – bottom-up kockázatértékelés,
WP 5 – top-down kockázatértékelés,
WP 6 – EU politikához kapcsolódó
               esettanulmány,
WP 7 – országos workshopok.

A magyar partner feladata: A DEOEC NK Egészség-
hatás Vizsgálat Munkacsoportja a hatásbecslés részle-
tes módszertanának kidolgozásán munkálkodva koc-
kázatelemzésben járatos hazai szervezeteket/szakem-
bereket keres meg szakértői adatbázis létrehozása és 
szakvéleményük megismerése céljából tudományosan 
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megalapozott, gyakorlatban használható hatáselemző 
módszer megalkotásához. A módszer kipróbálása top-
down megközelítésben a nemdohányzók védelméről 
szóló törvény tervezett, a zárt nyilvános helyeken, tö-
megközlekedési eszközökön és munkahelyeken törté-
nő dohányzás betiltására vonatkozó módosítása direkt 
és indirekt egészséghatásainak vizsgálatával történik, 
ahol lehetséges a hatások számszerűsítésével. A bot-
tom-up elemzésben pedig a krónikus májbetegség és 
májzsugor incidenciájának csökkentésében szerepet 
játszó politikák kerülnek áttekintésre. Végül rész vesz 
egy kiválasztott EU politika egészséghatás vizsgálatá-
ban, és nemzeti munka-értekezletet szervez a felkuta-
tott szekértők részvételével.
Várható eredmények általában: Előzetes vizsgálatnak 
alávetett módszertan készül a felülről lefelé és alulról 
felfelé haladó hatásbecsléshez, magában foglalva a 
politikától az egészséghatásig terjedő teljes hatáslán-
cot. A hatásbecslés általános, teljes spektrumú mód-
szertana kerül bemutatásra, amely a politikai döntés-
hozatal (tervezés) folyamatában lehetővé teszi az egész-
ség szempontjának �gyelembe vételét. A szakértői adat-
bázis közvetlen elérhetőséget biztosít a hatásbecslés-
ben járatos szakemberekhez, lehetővé téve bevonásu-
kat a politikaalkotás folyamatába. Mindez transzpa-
renssebbé teszi a folyamatot megfelelve az „Egészséget 
minden politikában” elvének. Az egészségszempontú 
tervezéssel javuló politikai döntéshozatal csökkenti a 
politikák egészségdeterminánsokra, kockázati ténye-
zőkre és egészségre kifejtett mellékhatásait. A teljes ha-

táslánc elemzése a döntéshozatalt javítja a káros hatá-
sok mérséklésével akkor is, ha azok teljesen nem kikü-
szöbölhetők. A projekt eredménye különösen hosszú 
távon számottevő. Nemzeti munkaértekezleteken a ki-
fejlesztett módszertannal megismerkedő szakemberek 
maguk is terjesztőivé válnak a megszerzett tudásnak 
középtávon a résztvevő országokban. Hosszútávon ez 
a teljes hatáslánc elemzésének gyakorlatához, a dön-
téshozatalban az egészségi szempont megjelenéséhez 
és következményesen a népesség javuló egészségi álla-
potához vezet. 
Várható eredmények Magyarország számára: 

A Munkacsoport kidolgozza és a dohányzásellenes 
törvény tervezett szigorítását, valamint a krónikus máj-
betegségek gyakoriságának csökkentését lehetővé tevő 
politikákat elemző tanulmányok készítése során a gya-
korlatban is kipróbálja a teljes hatásláncolatot elemző 
hatásbecslő módszereket és ezek hazai alkalmazható-
ságát, ami lehetővé teszi e módszerek bevezetését a 
hazai EHV gyakorlatba. A betegségenként azonosít-
ható, lehetőleg számszerűsített hatások becslése előse-
gíti az EHV integrálását a politikai döntéshozatal fo-
lyamatába, ezáltal támogatva a politikai (és nem csak 
egészségpolitikai) döntések egészséghozadékának erő-
sítését és egészségveszteségének minimalizálását. A koc-
kázatbecslés folyamatában járatos szakembereket ma-
gában foglaló adatbázis megalkotásával és e szakem-
berek továbbképzésével pedig hozzájárul a döntésho-
zatali mechanizmus szakmai támogatását lehetővé 
tevő humán erőforrás létrehozásához.

REACT Surveillance of infectious disease outbreaks among healthcare
workers in Europe

A projekt futamideje: 2009–2011
Technikai vezető: Deutsche Gesellscha� für Technische Zusammenarbeit, Németország
Tudományos vezető: Robert Koch Institute, Németország
Közreműködő országok: Magyarország, Németország, Portugália, Spanyolország, Belgium, Észtország, 
Csehország, Franciaország,  Dánia, Egyesült Királyság, Lengyelország, Olaszország, Görögország, Hollandia
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege:  800 000 €, a magyar partnernek nincs részesedése
Link: http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/projects/147_en.html

A projekt célja: A REACT célja olyan eszközök, eljá-
rások és alapvető erőforrások megteremtése és meg-
határozása, amelyek segítségével az EU könnyebben 
adhat egységes választ a jövőben felbukkanó fertőzé-
sekre.

A projekt rövid tartalma: A WP5 munkacsoport, 
olyan gyorsreagálású, európai szinten egységesen mű-
ködő, jelentő rendszer kidolgozására törekszik, mely az 
egészségügyi dolgozók napi hiányzásait kíséri országok 
szintjén �gyelemmel és fertőző megbetegedésük esetén 
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jelzőrendszerként működik a tagállamok felé. A részve-
vő országokban, valamint megjelent irodalmak alapján 
felmérésre kerülnek a működő jelentő rendszerek, majd 
kérdőíves felmérés alapján gyűjt információkat az EU 
egészségügyi intézményeiben dolgozók körében.
A magyar partner feladata: Országos szinten koordi-
nálni és levezetni a vizsgálatot egységes szempontok 
alapján a részvevő egészségügyi intézményekben, és 
egészségügyi dolgozók körében, interjúk készítése, 
kérdőívek alkalmazása révén.

Várható eredmények általában: Eddig ismeretlen 
vagy különleges formában megjelenő fertőző megbe-
tegedések, járványok korai felismerése, a veszélyezte-
tett egészségügyi dolgozók védelme.
Várható eredmények Magyarország számára: A  pro-
jekt céljának megfelelően olyan Magyarországon, az 
EU részeként, működő jelentőrendszer kerülhet kiala-
kítása, mely �gyelembe veszi a jelenlegi magyar gya-
korlatokat és lehetőségeket.

A projekt célja: A biológiai biztonsággal összefüggő 
vírustörzs gyűjtemény összeállítása, beleértve azok nuk-
leotidsorrendjeit amiket európai és orosz biztonsági 
laboratóriumokban használnak.
A projekt rövid tartalma: A vizsgált vírusok:

ebola-, Marburg-, Lassa-, krími-kongói-, majom-
himlő-, tehénhimlő-, vaccinia, tevehimlő-, 
a nem jellemzett vad típusú polio-, SARS-, avian 
in^uenza-, Nipah-, hanta-, nyugat-nílusi, és sár-
galáz vírusok,
továbbá egyéb vírusok egyedi törzsei.

A munkában részt vesznek a kiemelkedő BSL-3 labo-
ratóriumok is.
A magyar partner feladata: A vad poliovírusok, a 
kullancsencephalitis és nyugat-nílusi láz diagnosztikai 
módszereinek a validálása és összeállítása. A veszélyes 

vírusfertőzések globális éghajlatváltozással összefüggő 
várható módosulásainak a jellemzése.
Várható eredmények általában:  Az összefoglalók az 
összegyüjtött adatokról egy referencia kézikönyvben 
fognak megjelenni, hogy a politikacsinálók és a többi 
virológus számára adatforrásként szolgáljon a veszé-
lyes vírusokról. Segíteni fogja az interdiszciplináris ku-
tatást, és új kutatási célokat fog kijelölni. Az adatokat 
el lehet majd érni egy RiViGene adatbázis segítségével 
a résztvevők számára.
Várható eredmények Magyarország számára: Az 
OEK virológiai osztályának hozzáfárási lehetősége van 
a RiViGene adatbázisához, megkaptuk valamennyi 
vizsgált vírus molekuláris diagnosztikája számára a 
validált módszereket és a PCR primerpárokat, vala-
mint a klónozott pozitiv kontrollok jelentős részét.

RIVIGENE
(SSPE-CT-2005-022639)

Risk virus genome database

A projekt futamideje: 2006–2009
A projekt konzorcium vezetője: Reinische Fridrich-Wilhemls-University, Bonn, Németország
Közreműködő országok: Anglia, Ausztria, Németország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Magyarország, 
Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svédország, Szlovénia
A támogatás összege:  23 344,76 €
Link: http://www15.bni-hamburg.de/bni/others/rivigene/
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SINPHONIE
(2010/S 119-179355)

Schools indoor pollution and health: observatory network in Europe

A projekt futamideje: 2010–2012
A projekt konzorcium vezetője: Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre
Közreműködő országok: Magyarország, Portugália, Albánia, Bosznia-Herzegovina, Ausztria, Belgium,
Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország,
Litvánia, Málta, Lengyelország, Románia, Szerbia, Hollandia, Norvégia, Szlovákia, Svédország, Egyesült Királyság
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 4 millió €, ebből a magyar partner részesedése: 166 950 €

A projekt célja: A külső környezeti és a belsőtéri szen-
nyező források iskolai belsőtéri levegőminőség alakí-
tásában játszott szerepének vizsgálata; az iskolai kör-
nyezet és a gyermekek (elsősorban légzőszervi) egész-
ségi állapota közötti összefüggések feltárása és javasla-
tok megfogalmazása az iskolai környezet minőségének 
javítása érdekében.
A projekt rövid tartalma: Országonként 5-6 – kont-
rasztosan kiválasztott – iskola 3-3 osztálytermében 
mérik a hőmérsékletet, a páratartalmat, a szálló-por 
(PM10 és PM2,5), NO2, formaldehid, CO, CO2, ben-
zol, xylolok, toluol, triklóretilén, tetraklóretilén, 
na�alin, pinén, limonén, radon, ózon és a BaP kon-
centrációját, az ülepedő por endotoxin tartalmát, a 
penész jelenlétét, valamint energiafelhasználási tük-
röt készítenek. A vizsgált osztályokba járó gyerme-
kek egészségi állapotát részben a szülők által kitöl-
tött kérdőívek alapján, részben légzésfunkciós és 
egyéb funkcionális vizsgálatok segítségével értéke-
lik.
A magyar partner feladata: A projekt legfelső koordi-
nációjában való részvétel, 5 munkacsomag társvezetői 
feladatai, a hazai iskolai területi vizsgálatok végzése 

(mintavétel, elemzés, gyermekek vizsgálata, adatbevi-
tel és értékelés), valamint az összes munkacsoport által 
gyűjtött ülepedő pormintából az endotoxin meghatá-
rozása.
Várható eredmények általában: Áttekintő kép 120 
európai iskola kb. 360 osztálytermében mért külön-
böző belsőtéri levegőszennyező anyagok koncentráci-
óiról és több mint 7000, a vizsgált osztályokba járó 
8–10 éves gyermek egészségi állapotáról. Az iskolai 
környezet és a gyermekek légzőszervi állapota közötti 
összefüggésekre vonatkozó megállapítások és követ-
keztetések alapján javaslatot fogalmaznak meg az is-
kolai környezet javítása, egészségesebbé tétele érde-
kében.
Várható eredmények Magyarország számára: A most 
befejezett hasonló témájú nemzetközi projektben 
(„SEARCH”) mért 9 belsőtéri szennyezőre vonatkozó 
információk kibővítése további 10 szennyező koncent-
rációjára vonatkozó ismeretekkel, a korábban talált 
összefüggések megerősítése, illetve a megfogalmazott 
javaslatok kibővítése és a gyermekintézményekben 
szabályozandó belsőtéri szennyezettségi határértékek 
tudományos megalapozása.

SPHERE Strengthening public health research in Europe

A projekt futamideje: 2005–2006
A projekt konzorcium vezetője: Faculty of Public Health of the Royal College of Physicians (Egyesült Királyság),
a European Public Health Association tagszervezeteként 
Közreműködő országok: Portugália, Franciaország, Olaszország, Litvánia, Szlovákia, Észtország, Lengyelország, 
Hollandia, Magyarország, Egyesült Királyság, Németország
A közreműködő magyar partnerintézet: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegész-
ségügyi Kar
A támogatás összege: a magyar partner részesedése 25 000 €
Link: http://www.ucl.ac.uk/public-health/sphere/spherehome.htm
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A projekt célja: Az európai népegészségügyi kutatások 
áttekintő elemzése, annak feltárásával, hogy mely te-
rületeken szükséges intenzívebb tevékenység, annak 
érdekében, hogy az európai egészségpolitikai döntés-
előkészítés és -hozás megfelelő tudományos megala-
pozottságot kapjon.
A projekt rövid tartalma: A projekt szubkomponen-
sei az alábbi fő feladatokra koncentráltak:

– rendszerezett irodalmi áttekintés alapján 
az egészségügyi szervezés és menedzs-
ment, a környezet-egészségügy és környe-
zetvédelem, a fertőző betegségek megelő-
zése és kontrollja, az egészségfejlesztés és a 
genetikai epidemiológiai kutatások euró-
pai helyzetének és eredményeinek áttekin-
tése

– az EU tagországaiban a népegészségügyi 
tevékenység szervezeti kereteinek áttekin-
tése (releváns minisztériumok és tudomá-
nyos intézetek, szakmai és civil szervezetek)

– a népegészségügyi kutatások és az egész-
ségpolitika szereplőinek kapcsolatai

A magyar partner feladata: A genetikai epidemioló-
giai kutatások európai helyzetének jellemzése rend-
szerezett irodalmi áttekintés alapján.

Várható eredmények általában:

– a népegészségügyi kutatások eredményei-
nek lehetséges egészségpolitikai hasznosu-
lásához támpontok adhatók,

– a népegészségügyi platform politikai, 
szakmai és civil szereplői közötti párbe-
széd intenzívebbé válik,

– az európai népegészségügyi kutatások 
rendszerezett áttekintésével hiányterületek 
azonosíthatók,

– nemzetközi együttműködések szükséges-
sége és lehetőségei feltárhatók,

– a 2004-ben csatlakozott EU tagállamok 
speciális szükségletei feltárhatók,

– nemezetközi együttműködés feltételei 
javíthatók.

Várható eredmények Magyarország számára: A pro-
jekt eredményeinek általános hasznosításán túl, a 
magyar partner által elvégzett feladat kapcsán az 
európai genetikai epidemiológiai kutatások ered-
ményeinek rendszerezett áttekintése hozzáférhető-
vé vált.
Ádány, R., Pocsai, Z.: Genetic epidemiology literature in 
Europe: an overview. European Journal of Public Health, 
17, Suppl 1:29-32, 2007

TREAT-NMD
(036825)

Translational research in Europe for the assessment and treatment of 
neuromuscular disease

A projekt futamideje: 2007–2011
A projekt konzorcium vezetője: University of Newcastle Upon Tyne, Anglia
Közreműködő országok: Franciaország, Svájc, Hollandia, Olaszország, Finnország, Svédország, Nagy-Britannia, 
Németország, Spanyolország, Belgium
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 10 000 000 €, ebből a magyar partner részesedése 124 752 €
Link: http://www.treat-nmd.eu/home.php

A projekt célja: A program célja az Európában élő 
neuromuscularis betegek feltérképezése és terápiája. 
A terápiában a két leggyakoribb és legsúlyosabb beteg-
ségcsoportot célozták meg; a Duchenne/Becker izom-
dystrophiát (DMD/BMD) és a spinalis izomatrophiát 
(SMA). 
A projekt rövid tartalma: A neuromusculáris beteg-
ségek bár a ritka betegségek csoportba tartoznak mégis 
Európa szerte 200 000 embert érintenek. Az Európai 
Unió (FP6) támogatásával 2007 januárjában megala-
kult egy nemzetközi konzorcium, melynek neve 

TREAT-NMD (Translational Research in Europe for 
the Assessment and Treatment of Neuromuscular Dis-
ease) azzal a céllal, hogy a neuromusculáris betegség-
ben szenvedő emberek – elsősorban SMA (Spinális 
izomatró�a) és DMD (Duchenne izomdystrophia) 
betegek – számára hatékony terápiás eljárásokat fejlesz-
szenek ki, majd ezen terápiás eljárások kipróbálásának 
európai szintű összehangolását kidolgozzák. A TREAT-
NMD konzorciumhoz 11 európai országból 21 part-
ner szervezetet csatlakozott, köztük vezető európai 
klinikák orvosai, kutatói, betegszervezetek (EUROR-
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DIS, AFM, Telethon, ENMC), valamint gyógyszeripa-
ri cégek.
A magyar partner feladata: Az OKI Molekuláris 
Genetika és Diagnosztikai Osztály feladata a magyar, 
valamint a többi kelet-európai klinikus és beteg tájé-
koztatása, a betegek klinikai és genetikai adatainak egy-
séges, pszeudoanonimizált adatbázisba történő rögzí-
tése. A saját neuromuscularis biobank (DNS-bank) 
fenntartása és bővítése, adatbázis működtetésével pár-
huzamosan.
Várható eredmények általában: A TREAT-NMD pá-
lyázat várható eredménye, hogy szoros együttműkö-
désben orvosokkal, kutatókkal, gyógyszercégekkel kö-
zösen dolgozzanak ki, olyan megfelelő kutatási tech-
nológiákat, ápolási eljárásokat, kezeléseket és terápiás 
kipróbálásokat, amelyekkel az eddig még nem gyó-
gyítható NMD betegségekkel érintett családokon 
segíthetnének. A betegeket és a betegszervezeteket is 

aktívan bevonják a munkába, a konzorciumi tagok szá-
mára pedig magas színvonalú képzéseket biztosíta-
nak.
Várható eredmények Magyarország számára: Intéze-
tünk feladata a magyar, valamint a többi kelet-európai 
klinikus és beteg tájékoztatása, a betegek klinikai és 
genetikai adatainak egységes adatbázisba történő rög-
zítése. A konzorcium működésével a jövőben lehetővé 
válhat számukra, hogy tudományosan és etikailag is 
kontrollált gyógyszer- vagy őssejt terápiás kipróbálá-
sokban vegyenek részt. Minden ismert DMD, ill. SMA 
beteg/család kapott írásos információt a betegségről és 
a konzorcium célkitűzéseiről, valamint beleegyező nyi-
latkozatot a hazai, ill. globális beteg-adatbázisba törté-
nő regisztrációhoz. Eddig 64 DMD és 50 SMA beteg 
jelezte csatlakozási szándékát. A mutáció analíziseket 
követően a betegek genetikai és klinikai adatai beke-
rültek az adatbázisba.

A projekt célja: Az Európai Betegségmegelőzési és Jár-
ványügyi Központ (ECDC) célja volt felmérni a tagor-
szágok képzési igényeit az infekciókontroll területén. 
Ennek keretében igényt tartottak egy jelentésre, amely 
�gyelembe veszi a korábbi IPSE (Improving Patient 
Safety in Europe) projekt során szerzett tapasztala-
tokat, és az infekciókontroll képzés nemzeti kontakt 
pontjaitól származó információkat. Az ECDC terve 
szerint ez a jelentés alapul szolgál majd a tagállamok-
ban szervezett infekciókontroll képzésekre vonatkozó 
EU-s ajánlásnak, illetve orientálja az erre a területre 
vonatkozó európai szintű képzési stratégiát. Emellett 
fontos célkitűzés volt az IPSE által kidolgozott, az in-
fekciókontroll szakemberek szükséges szakmai kom-
petenciáit tárgyaló dokumentum áttekintése, és szük-
ség szerinti módosítása a tagállamok képviselőinek ja-
vaslatára.
A projekt rövid tartalma: WP 1: Az infekciókontroll 
képzésre vonatkozó IPSE háttérdokumentumok átte-
kintése, és kiegészítő információk beszerzése. WP 2: 

Az infekciókontroll kijelölt tagállami képviselőinek 
részvételével zajló konzultáció logisztikai és technikai 
megszervezése. WP 3: Jelentés készítése az ECDC szá-
mára a tagállami képzési igények felméréséről, és egy 
stratégiai ajánlás megfogalmazása az infekciókontroll 
képzésekről.
A magyar partner feladata: Információk szolgáltatá-
sa a hazai egészségügy felépítéséről, az infekciókont-
roll helyzetéről (beleértve a jogi szabályozást), és az 
orvosok, illetve nővérek számára elérhető infekció-
kontroll képzésekről. Az infekciókontroll szakembe-
rek szükséges szakmai kompetenciáit tárgyaló doku-
mentum kritikai bírálata.
Várható eredmények általában: Jelentés készítése az 
ECDC számára a tagállami képzési igények felmérésé-
ről, és egy stratégiai ajánlás megfogalmazása az infek-
ciókontroll képzésekről.
Várható eredmények Magyarország számára: Az 
infekciókontroll szakemberek szükséges szakmai kom-
petenciáit tárgyaló dokumentum végleges változata 

TRICE Infection control training needs assessment in the European Union

A projekt futamideje: 2010
A projekt konzorcium vezetője: Universita Degli Studi di Udine, Udine, Olaszország
Közreműködő országok: minden EU tagállam
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: 120 000 €, a magyar partnernek nincs részesedése
Link: http://trice.uniud.it/node/7
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irányadó lehet új infekciókontroll képzések, progra-
mok tematikájának kidolgozásában, illetve lehetősé-

get ad a meglévő tematikák felülvizsgálatára, kiegészí-
tésére.

A projekt célja: Olyan innovatív pilot kutatás elvégzé-
se, amely bővíti az egyetemeken dolgozó kutatónők 
karrier-jellegzetességeire vonatkozó ismereteket. A pro-
jekt, hat európai ország hét egyetemén dolgozó kuta-
tónők helyzetének feltérképezésével, újabb perspektí-
vákat nyit meg a problémakör kutatásában a mérnöki 
és az élettudományok területén, különös tekintettel a 
kutatói karrierekben jelentkező nemi különbségekre, a 
kritikus területekre, amelyeken a nők alulreprezentál-
tak, a vezető pozíciókra az egyetemeken, a kutatási tá-
mogatáshoz való hozzájutásra, a mobilitásra, valamint 
a munka és a magánélet egyensúlyára. 
A projekt rövid tartalma: A kutatónők és női döntés-
hozók helyzetének összehasonlítása. Az egyetemi kar-
rierek feltérképezése, erre alkalmas módszer kialakítá-
sa és tesztelése. A részletes statisztikai adatok össze-
gyűjtése, interjúk készítése olyan kutatónőkkel, akik a 
nehézségek ellenére sikeresek a karrier-építésben; a 

követendő példák és a negatív tapasztalatok bemutatá-
sa; az egyetemi vezetések �gyelmének ráirányítása an-
nak fontosságára, hogy azonos lehetőségeket biztosít-
sanak mindkét nem számára, és az Európai Unió irány-
elveinek megfelelően alakítsák át a nemekkel kapcso-
latos foglalkoztatás-politikát.
A magyar partner feladata: Kérdőív kifejlesztése, 
adatgyűjtés (statisztikai és kérdőíves) az egyetemi 
kutatónők karrierlehetőségeivel kapcsolatban.
Várható eredmények általában: Az egyetemi karrie-
rek feltérképezésére alkalmas módszer kialakítása. In-
formációk a kutatónők helyzetéről és lehetőségeiről az 
egyes országokban.
Várható eredmények Magyarország számára: Az 
egyetemi karrierek feltérképezésére alkalmas módszer 
kialakítása. Információk a kutatónők helyzetéről és 
lehetőségeiről az egyes országokban; a magyar helyzet 
összehasonlítása más országokéval.

UNICAFE
(SAS6-CT-2006-036695)

Survey of the university career of female scientists at life sciences
versus technical universities

A projekt futamideje: 2006–2009
A projekt konzorcium vezetője: TÉT Alapítvány
Közreműködő országok: Ausztria. Észtország, Finnország, Magyarország, Olaszország, Törökország 
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
A támogatás összege: 325 000 €, ebből a magyar partner részesedése 25 360 €
Link: http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=9464948

UNIPHE Use of sub-national indicators to improve public health in Europe

A projekt futamideje: 2009–2012
A projekt konzorcium vezetője: Health Protection Agency, Egyesült Királyság
Közreműködő országok: Egyesült Királyság, Litvánia, Magyarország, Németország, Románia, Spanyolország, 
Szlovénia
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 916 662 €, ebből a magyar partner részesedése 126 327 €
Link: http://www.hpa.org.uk/ProductsServices/ChemicalsPoisons/InternationalActivities/UNIPHE/

A projekt célja: Regionális indikátorok kifejlesztése és 
alkalmazása a közegészségügyi helyzet javítására Eu-
rópában.
A projekt rövid tartalma: A projekt célja egy fenntart-
ható, regionális indikátorokra épülő környezetegész-

ségügyi monitoring rendszer kifejlesztése, amely a 
közegészségügy javítását szolgálja Európában és meg-
könnyíti az egészségi állapotot jellemző adatok össze-
hasonlítását. Ezen felül a projekt célja azon szabályo-
zások és beavatkozások (intervenciók) azonosítása, 
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amelyek pozitív egészségügyi hatással járnak, lehetővé 
téve ezek alkalmazását Európa más régióiban is.
A magyar partner feladata: Az Országos Környezet-
egészségügyi Intézet feladata: közreműködés a környe-
zetegészségügyi indikátorok kifejlesztésében, nemzeti 
ténylapok és módszertani lapok szerkesztésében. Fő 
feladat a kidolgozott indikátorok adatbázisának létre-
hozása,weboldal kialakítása az adatok megjelenítésé-
re, hozzáférhetővé tételére és az indikátorok alapján 
elkészülő országos és nemzetközi elemzésekben való 
részvétel.
Várható eredmények általában: Egy egységes, közös 
keretrendszer kidolgozása Európában, amely javítja az 
egészségi állapotra vonatkozó adatok összehasonlítha-
tóságát  standardizált indikátor rendszer kialakításá-
val. A projekt hozzájárul az Európai Bizottság egyik ki-
emelt célkitűzésének megvalósításához, azaz a régiók 
között meglévő egészségi egyenlőtlenségek csökkenté-

se révén megvalósuló egészségfejlesztéshez. Ezenkívül 
a rendszer elősegíti a pozitív egészségi hatással járó sza-
bályozások és intervenciók azonosítását és más euró-
pai régiókban történő bevezetését.
Várható eredmények Magyarország számára: Ma-
gyarország részt vett korábban az országos szintű kör-
nyezetegészségügyi indikátor rendszer kialakításában. 
Felmerült annak szüksége, hogy regionális, illetve me-
gye szinten is gyűjtött adatokra épülve kell a rendszert 
továbbfejleszteni. A kialakítandó új környezetegész-
ségügyi indikátorok, a nemzeti ténylapok és az ezeket 
megjelenítő internetes oldal igen jól hasznosítható a 
megyei és regionális környezetegészségügyi helyzet 
elemzésére, összehasonlítására az egészségügyi, kör-
nyezetvédelmi és civil szervezetek számára. A kulcs-
feladat az adatbázis és a weboldal fenntartása a projekt 
befejezése után is – ez szerepel az Országos Környeze-
tegészségügyi Intézet távlati terveiben.

VACSATC
(2005212)

Vaccine safety – attitudes, training and communication

A projekt futamideje: 2006. 09. 01–2009. 09. 01.
A projekt konzorcium vezetője: Swedish Institute for Infectious Disease Control, Svédország
Közreműködő országok: Anglia, Belgium, Bulgária, Ausztria, Svédország, Szlovénia, Norvégia, Spanyolország, 
Románia, Olaszország, Lengyelország, Észtország, Törökország, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Epidemiológiai Központ
A támogatás összege: 871 115 €, ebből a magyar partner részesedése 26 029 €
Link: http://www.vacsatc.eu
www.oltasbiztonsag.hu
www.vacsatc.hu

A projekt célja: Az immunizáció biztonságosságával 
kapcsolatos álláspontok (szakmai és lakossági) feltárá-
sa, képzés és információ biztosítása, valamint kommu-
nikációs csatorna biztosítása szakemberek és a lakos-
ság számára.
A projekt rövid tartalma: A projekt az Európai Unió 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának 
(DG SANCO) anyagi támogatásával, az Európai Be-
tegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) valamint a 
Venice és Vaesco projektek együttműködésével. A pro-
jekt kiegészíti a WHO „Vaccine Safety Net” projektjét 
és a Venice projektet.
A magyar partner feladata: Magyarország a projekt 
7-es számú munkacsomagjában vesz részt, melynek 
célja, hogy egy honlap kialakításával fejlessze az egész-

ségügyi szakemberek tájékoztatását a biztonságos im-
munizáció témájában, valamint elősegítse, hogy az 
interneten a kérdéssel kapcsolatban – a programban 
részt vevő ország anyanyelvén – minél több hasznos, 
megbízható és aktuális információ álljon az érdeklődő 
szakemberek és a lakosság rendelkezésére. A magyar 
honlap az OEK szakmai irányításával készült.
Várható eredmények általában: A honlapon megta-
lálhatók az oltásbiztonsággal kapcsolatos információk, 
aktualitások, a gyermekkori, illetve a felnőtteknek 
ajánlott védőoltások, a Védőoltási Módszertani Levél, 
valamint szakmai továbbképzési lehetőségek és továb-
bi hasznos információk forrásai az egészségügyi szak-
emberek, a lakosság számára. Az általános oltásokkal 
kapcsolatos információk mellett elérhetőek az oltással 
kapcsolatos nemkívánatos események (OKNE) felü-
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gyeletének szakmai irányelvei, esetde�níciói, az OKNE 
bejelentő lapjának és kivizsgáló lapjának elektronikus, 
letölthető változata, a Magyarországon és a centrali-
záltan (az Európai Unió teljes területére érvényes mó-
don) törzskönyvezett oltóanyagok és allergének listája, 
valamint az oltóanyagokkal kapcsolatos információk, 
alkalmazási előiratok, betegtájékoztatók és címkeszö-
vegek.
Várható eredmények Magyarország számára: A leg-
nagyobb eredmény annak a következménye lesz, 
hogy a honlap kialakítása során összeállt egy olyan 
elhivatott szakértői csoport, akik már egy éve anyagi 

érdekeltség nélkül dolgoznak a honlapon. Ezért ez a 
honlap nem szűnt meg az EU támogatás megszűné-
sével. Ennek jelentősége azért felbecsülhetetlen, mert 
ez az egyetlen, a lakosság számára is igényes, interak-
tív és közérthető módon megbízható információt nyúj-
tó honlap az oltások, oltóanyagok, oltással megelőz-
hető betegségek témájában. A lakossági elismerést a lá-
togatók egyre növekvő száma jelenti, a szakmai elis-
merést pedig a WHO akkreditáció. Ez az egyetlen 
magyar nyelvű honlap, melyre a WHO „Vaccine safe-
ty net” oldaláról közvetlen hivatkozással el lehet 
jutni.

VIROCLIME
(243923)

Impact of climate change on the transport, fate and risk management 
of viral pathogens in water

A projekt futamideje: 2010–2012
A projekt konzorcium vezetője: University of Aberystwyth, Egyesült Királyság
Közreműködő országok: Svédország, Spanyolország, Görögország, Brazília, Nagy-Britannia, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Országos Környezetegészségügyi Intézet
A támogatás összege: 2 421 016 €, ebből a magyar partner részesedése 242 004 €
Link: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&RCN=93522

A projekt célja: A klímaváltozás hatásának vizsgálata a 
patogén vírusok terjedésére, túlélésére és kockázatkeze-
lésére vízi környezetben.
A projekt rövid tartalma: A pályázat célja a patogén 
vírusok terjedésének és túlélésének modellezése a klí-
maváltozással összefüggésben hidrológiai modellek se-
gítségével. A projekt során esettanulmányokat készíte-
nek klímaváltozás (elsősorban a csapadékhozam válto-
zása) által érintett helyszíneken. A helyszíneken tisztí-
tott és tisztítatlan szennyvízből, valamint az ezek által 
érintett felszíni vízből mintát vesznek, amelyet humán 
patogén vírusok jelenlétére vizsgálnak. Így becsülhető a 
felszíni víz vírus terhelése, a vírusok túlélése és szezoná-
lis változása. Az így kapott vírus előfordulási adatokat, 
valamint hidrológiai és meteorológiai háttéradatokat 
használnak fel a modellek létrehozásához. A modell se-
gítségével becsülhető a vírusexpozíó és -kockázat mér-
téke adott időjárási körülmények esetén. A projekt so-
rán emellett vírus detektálására és nyomkövetésére al-
kalmas módszerek kerülnek kidolgozásra.
A magyar partner feladata: Az OKI irányítja a 4. mun-
kacsomagot, amely az esettanulmányok kivitelezését 
tartalmazza. Emellett Magyarországon, a Tisza Szolnok 
és Tiszakécske közötti szakaszán is sor kerül egy esetta-
nulmányra. Ennek keretében az érintett szakasz több 

pontján vett vízminták, valamint a Tiszába kerülő tisz-
tított szennyvíz elemzésének segítségével a humán víru-
sok előfordulását és túlélését jellemzik. A mintavételt 
egy másfél éves periódusban kéthetenként végzik. A ví-
rus előfordulás adatait valamennyi esettanulmányt vég-
ző partnertől összegyűjtik, és azokat az adatelemzést és 
a modellezést végző partnerek felé továbbítják.
Várható eredmények általában: A projektben kifejlesz-
tésre kerülnek vírusok vízi környezetből történő kimu-
tatására és nyomon követésére alkalmas módszerek. 
Szisztematikus vírus előfordulási adatok korábban nem 
álltak rendelkezésre, a projekt eredményeképpen 5 hely-
színről kapunk részletes monitorozási információt. A ki-
dolgozott módszerekkel lehetővé válik az állati és hu-
mán eredetű szennyezés elkülönítése. Az adatokra épü-
lő hidrológiai modellek az adott helyszíneken a klíma-
változás hatására bekövetkező, a vírusok előfordulását, 
túlélését, és az ebből eredő egészségkockázatot érintő 
változások előrejelzését teszik lehetővé. A modellekből 
a vizsgál helyszínek sokféleségének köszönhetően álta-
lános következtetések is levonhatóak. A projekt ered-
ményei alkalmasak lehetnek a vírusexpozíció tényleges 
egészségkockázatának becslésére.
Várható eredmények Magyarország számára: A ki-
dolgozott módszerek magyarországi bevezetése lehető-
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vé teszi a humán patogén vírusok felszíni vízben törté-
nő monitorozását, amelyre korábbi adataink nincsenek. 
A tiszai helyszín részletes mintavételezése másfél éven 
keresztül a vírusok szezonális és vízszinttel összefüggő 
�uktuációjáról is felvilágosítást adnak. Árvízi helyzet 

esetén a tényleges vírus koncentráció és az ebből adódó 
egészségkockázat becslésére is mód nyílik. A tiszai hely-
színre kidolgozott hidrológiai modell a klímaváltozás-
ból eredő változások speciálisan magyarországi viszo-
nyokra történő előrejelzését teszik lehetővé.

A projekt célja: A munkahelyi átszervezés, elbocsátá-
sok hatásának vizsgálata a lelki és testi egészségre.
A projekt rövid tartalma: A projekt során a központi-
lag összeállított kérdőív kitöltésével lehetővé válik a 
különböző országok munkavállalóinak pszichológiai 
kockázata:

– a munkahelyi bizonytalansággal, 
– elbocsátások lehetőségével, 
– a kedvezőtlen munkahelyi körülményekkel kap-

csolatban.
A magyar partner feladata: A magyar partner felada-
ta a kérdőív felvétele a kijelölt mintában a megadott 
feltételek szerint.

Várható eredmények általában: A különböző orszá-
gok eredményeinek összehasonlítása alapján lehetőség 
van a helyi sajátságok és a kultúrától, hagyományoktól 
független jellemzők meghatározására, amelyek a mun-
kakörülményekhez, a munkahelyi stresszhez, a mun-
kahelyi bizonytalansághoz kapcsolódhatnak.
Várható eredmények Magyarország számára: A hazai 
minta elemzése és összehasonlítása a többi ország ered-
ményeivel lehetővé teszi, hogy a hazai munkaadók és 
politikai döntéshozók részletesebb, átfogóbb képet kap-
janak a munkavállalók nehézségeiről, az új intézkedé-
sek esetleges hatásairól a lelki és testi egészségre, ezen 
keresztül a munkaképességre.

VT/2007/079 Working conditions and adaptation to change
– Study of health issues associated with restructuring

A projekt futamideje: 2008–2010
A projekt konzorcium vezetője: Berlin University of Technology, Berlin, Németország
Közreműködő országok: Németország, Svédország, Franciaország, Anglia, Magyarország
A közreműködő magyar partnerintézet: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
A támogatás összege: nem ismert, a magyar partner részesedése 22 000 €
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Összefoglalás: A Roma populáció az Európai Unió legnagyobb etnikai kisebbségi csoportját képezi. Társa-
dalmi és gazdasági felzárkóztatásuk elősegítésére az elmúlt két évtizedben számos kezdeményezés látott 
napvilágot Közép- és Délkelet Európában, melyek kevés eredménnyel zárultak. Jelen tanulmány áttekinti a 
roma társadalom felzárkóztatására irányuló kezdeményezéseket Európában és megkísérli feltárni azokat 
a tényezőket, amelyek hátráltatják azok eredményes megvalósítását. Az erős politikai elkötelezettség, a roma 
populációval szembeni előítéletek felszámolása, ágazatközi politikai megközelítés, megfelelő mértékű költ-
ségvetés, bizonyítékokon alapuló politikák és a roma társadalom bevonása az integrációs politikák kialakí-
tásába és végrehajtásába sikeres felzárkóztatásuk fontos előfeltételeit képezik. A bizonyítékokon alapuló 
megközelítések alkalmazásához a roma integráció területén szükséges a megbízható adatok gyűjtését aka-
dályozó tényezők felszámolása, valamint az elemzői és értékelési kapacitások javítása.
Kulcsszavak: etnikai kisebbségek, integráció, diszkrimináció, közpolitika, hatásosság

Summary: The Roma constitutes the largest ethnic minority in the European Union. The many policy initia-
tives designed to tackle their adverse social and economic conditions in countries in Central and South 
Eastern Europe over the past two decades have had limited success. This paper reviews what is being done 
to integrate Roma communities in Europe and identi>es factors that may limit the e@ectiveness of these 
policy initiatives. Strong political commitment, measures to overcome prejudices against Roma in main-
stream society, inter-sectoral policy coordination, adequate budgets, evidence-based policies, and Roma 
involvement can be identi>ed as key preconditions for their successful integration. However, developing a 
sound evidence-based approach to Roma inclusion requires removing obstacles to the collection of reli-
able data and improving analytical and evaluation capacity.
Keywords: ethnic minorities, integration, discrimination, public policy, e@ectiveness

Roma integrációs politikák az Európai Unióban1

Policies to integrate the Roma people in the 
European Union
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BEVEZETÉS

A roma populáció az Európai Unió (EU) legna-
gyobb etnikai kisebbségi csoportját képezi. Bár a né-
pességszámukra vonatkozó becslések – az adatgyűjtés 
jellegétől függően – jelentős variabilitást mutatnak, né-
pességüket az EU-ban 10 millióra becsülik [1], amely 
növekedő tendenciát mutat a populációt jellemző 
magas fertilitási arány miatt. A teljes népességen belü-
li arányuk Bulgáriában, Csehországban, Magyarorszá-
gon, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában a leg-
magasabb, azonban az Európai Unió 2004-es és 2007-

es bővítését követően növekvő számban jelentek meg 
Európa más tagállamaiban is [2].

A roma társadalom, mióta első csoportjai a 11. szá-
zadban Észak-Indiából Európába érkeztek, szinte ál-
landóan diszkriminácót szenvedett. A 20. században 
sokan a holokauszt áldozataivá váltak, és bár a háború 
utáni rezsimek bizonyos fokú hivatalos védelmet nyúj-
tottak, az 1989-es politikai átmenet után számos eset-
ben nacionalista szélsőséges csoportosulások célpont-
jaivá váltak. Az elmúlt években a Nyugat-Európában 
megélhetést keresők is gyakran diszkrimációval és ese-
tenként erőszakos fogadtatással szembesültek.

1 A közlemény megjelentetése nemzetközi folyóiratban folyamatban van.
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A roma populáció nehéz helyzetének nemzetközi 
felismerése vezetett ahhoz, hogy az EU a 2004-ben csat-
lakozó országok számára (releváns esetekben) a tagság 
explicit feltételéül szabta a roma kisebbség jogainak 
biztosítását és számos nemzetközi szervezet pénzügyi 
támogatást is nyújtott a helyzetük javítását célzó intéz-
kedésekhez [3, 4]. A számos kezdeményezés ellenére 
az Európai Bizottság a közelmúltban úgy ítélte meg, 
hogy az elmúlt két évtizedben kevés előrelépés történt 
a roma populáció társadalmi és gazdasági helyzetének 
javítása terén Közép- és Délkelet-Európában, és az ed-
digi kezdeményezések hatásosságának növelése szük-
séges [5, 6]. A jelenlegi gazdasági válság aránytalanul 
súlyosan érintheti a hátrányos helyzetű csoportokat, be-
leértve a romákat [7], akikre a szélsőséges és idegengyű-
lölő pártok is növekvő fenyegetettséget jelentenek [8].

A romák helyzetének javítása nem csak emberi-jogi 
kérdés. Megengedhetik-e maguknak a gyors ütemben 
öregedő társadalmakkal szembesülő EU tagországok, 
hogy több millió állampolgáruk marginalizálódjon és 
kiszoruljon a munkaerőpiacról [9]? 

Jelen cikkben azt vizsgáljuk, hogy milyen kezdemé-
nyezések születtek Európában a romák integrációjá-
nak elősegítésére és milyen tényezők hátráltatják azok 
eredményes megvalósulását.

A ROMA POPULÁCIÓ TÁRSADALMI ÉS 
GAZDASÁGI HELYZETE 

A rendelkezésre álló kutatási eredmények konzisz-
tens (bár epidemiológiai szempontból esetenként vi-
tatható validitású) képet festenek a romák többségi tár-
sadalomhoz viszonyított rosszabb egészségi állapotá-
ról, alacsonyabb születéskor várható élettartamáról és 
a fertőző és nem fertőző betegségek esetükben magas 
előfordulási gyakoriságáról Közép és Délkelet Európá-
ban [10–15]. A roma nők, gyerekek, �atalok és fogya-
tékossággal élők különösen marginalizált helyzetben 
vannak.

A romák rossz egészségi állapota több tényező együtt-
hatásának eredménye. A roma populáció számos or-
szágban társadalmilag és gazdaságilag hátrányos tér-
ségekben koncentrálódik; gyakran szegregált, túlzsú-
folt és kedvezőtlen környezeti feltétekkel jellemezhető 
telepeken [16]. Csehországban egy tanulmány megál-
lapította, hogy a kedvezőtlenebb születési súly és gesz-
tációs időtartam a romák esetében társadalmi és gaz-
dasági tényezőkre, különösen az anyák iskolai végzett-

ségére, vezethetők vissza [17]. Hasonló eredményre 
jutott Szlovákiában egy roma és nem roma származá-
sú serdülőkorúakat összehasonlító vizsgálat mely ki-
mutatta, hogy a társadalmi-gazdasági tényezők javítá-
sa után jelentősen csökkentek az egészségi állapot te-
kintetében meg�gyelt különbségek [18]. Magyarorszá-
gon ugyanakkor egy vizsgálat megállapította, hogy a 
társadalmi-gazdasági tényezők mellett, kulturális té-
nyezők is szerepet játszanak az egészségmagatartás 
alakulásában [19].

Bár történt előrelépés a romák kirívóan alacsony is-
kolai végzettségének javítása területén, a lemaradás a 
többségi társadalomhoz képest még mindig nagymér-
tékű. Kevés roma gyerek részesül óvodai és iskolai elő-
készítő szolgáltatásban. Sokan még mindig szegregált 
oktatásban vesznek részt. A lemorzsolódás a középis-
kolában különösen számottevő; következésképpen a 
felsőfokú végzettséggel rendelkező aránya elenyésző 
[20, 21]. A roma lányok kifejezetten hátrányos hely-
zetben vannak. A serdülőkori terhesség előfordulása 
különösen magas a legszegényebb és legalacsonyabb 
iskolai végzettséggel rendelkező közösségek esetében 
[22].

Az alacsony iskolai végzettség és a széleskörű disz-
krimináció következményeképpen a romák jelentős 
része kiszorul a munkaerőpiacról [23, 24]. Sokan gaz-
daságilag inaktívakká válnak és a szociális juttatások-
tól való függőségük nő. Ilyen körülmények között talán 
érthető, hogy a romák körében magas a dohányzás, 
valamint a drog- és alkoholfüggőség előfordulása [19].

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
gyakran szegényes és azok igénybevétele is alacsony, 
ami számos tényezőre vezethető vissza. Bulgáriában 
egy tanulmány megállapította, hogy az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférést nem lehet elkülönülten 
kezelni a romákat sújtó egyéb problémáktól, beleértve 
a szegénységet, az oktatáshoz való korlátozott hozzáfé-
rést és a társadalmi kirekesztést [25]. Vannak orszá-
gok, ahol a romák gyakran nem férnek hozzá a társa-
dalmi biztosítási rendszerekhez, többek között a sze-
mélyazonosságukat igazoló okiratok hiánya miatt. 
Bulgáriában különösen magas az egészségbiztosítással 
nem rendelkező romák aránya [22]. 

Azokban az országokban ahol a hálapénz adása be-
vett gyakorlat, a romák gyakran magasabb – számukra 
meg�zethetetlen – költségekkel szembesülnek az egész-
ségügyi ellátás igénybevétele során. A hátrányos hely-
zetű telepekről való közlekedés azokra a településekre 
ahol a közszolgáltatások koncentrálódnak gyakran 
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nehézkes. Kulturális tényezők is szerepet játszanak az 
egészségügyi szolgáltatások alacsony igénybevéte-
lében, nevezetesen a tradicionális roma hiedelmek az 
egészséggel és betegséggel kapcsolatban. Kommuni-
kációs problémák is felmerülnek az egészségügyben 
dolgozók és a romák között, és a diszkrimináció az 
egészségügyben széles körben elterjedt [26]. Fentiek 
következtében a romák nehézségekbe ütköznek az egész-
ségügyi ellátáshoz – különösen a szakellátáshoz – és a nép-
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés során.

A ROMA INTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ 
KEZDEMÉNYEZÉSEK EURÓPÁBAN

Az elmúlt két évtizedben az EU mellett számos 
nemzetközi szervezet – köztük a Világbank, az ENSZ, 
az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet – kísérelte meg előmozdítani a romák 

felzárkóztatását. A Soros György által alapított Nyílt 
Társadalom Intézet jelentős pénzügyi és morális támo-
gatást nyújtott. Számos országban a roma integrációt 
szorgalmazó nemzeti kormányzati stratégiát dolgoz-
tak ki. 2005-ben Budapesten került elfogadásra több 
nemzetközi szervezet és nemzeti kormány közös kez-
deményezéseként a ‘Roma Befogadás Évtizede’ amely 
regionális együttműködési keretet biztosított a romák 
felzárkóztatására irányuló kezdeményezéseknek. Négy 
prioritási terület került kijelölésre: oktatás, foglalkoz-
tatás, egészségügy és lakhatás. 

A legtöbb �gyelmet ugyanakkor a romák helyzete 
az európai intézményekben kapta. Bár nem speci�ku-
san a romákhoz kapcsolódik, az Unióban a RACE 
egyenlőségi direktíva tiltja az etnikai alapon történő 
diszkriminációt [27]. Mint ahogyan az korábban emlí-
tésre került, a romák jogainak biztosítása az uniós 
csatlakozás előfeltételét képezte, s ez a csatlakozásra 
váró Délkelet-európai országokkal jelenleg is a tárgya-
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Politikák és programok Leírás Végrehajtás aktuális helyzete

Roma integráció évtizede 
2005–2017

Akciótervek négy területen: oktatás, fog-
lalkoztatás, egészségügy, lakhatás

Variabilitás az előrehaladás tekinteté-
ben az országok és a területek között, a 
kötelezettségvallások teljesítése kihívást 
jelent, limitált költségvetés

Roma Oktatási Alap – 2005 Projekt-alapú >nanszírozás Innovatív megközelítések, kísérleti jel-
leggel végrehajtott projektek

Európai Unió 
Nyitott koordinációs mechanizmus az 
oktatás és képzés, foglalkoztatás, társa-
dalmi befogadás (2001 óta), és egész-
ségügy területén (2006 óta)

Nemzeti Akciótervek
Roma kérdéskör kezelése elsősorban a 
hátrányos helyzetű csoportok között

Kötelezettségvállalások teljesítése kihí-
vást jelent, limitált költségvetés, a hát-
rányos helyzetű etnikai csoportok ki-
emelt >gyelmet kapnak

EU bővítési politika 
EU kohéziós politika 

Előcsatlakozási alapok
Európai Szociális Alap, Európai Region-
ális Fejlesztési Alap, program és projek-
talapú >nanszírozás

Kötelezettségvállalások teljesítése kihí-
vást jelent, az alapok felhasználásának 
hatékonysága javításra szorul, adminisz-
tratív kapacitások fejlesztése szüksé-
ges

EU Közösségi Akcióprogram a diszkri-
mináció felszámolására 2002–2006
Közösségi program a foglalkoztatásért 
és a társadalmi szolidaritásért
(Progress) 2007–2013

Projekt-alapú >nanszírozás 
(antidiszkrimináció területén)

Romákkal szembeni diszkrimináció fel-
tárását célozza, nagyobb hangsúlyt kap-
hatna az eredmények terjesztése

EU DETERMINE 
2004–2007
2007–2010

Consortium az egészség társadalmi és 
gazdasági meghatározóinak feltárására 
(hátrányos helyzetű csoportok köztük 
romák esetében is)

Kísérleti projektek, innovatív megköze-
lítések, köz- és magánszféra közti együtt-
működések

EU SASTIPEN
1995-ben kezdődő projektre alapozva

A roma közösségek és a többségi társa-
dalom közötti egészség-egyenlőtlensé-
gek csökkentésére irányuló kutatás

Ország-speci>kus kézikönyv az egész-
ségügyi szolgáltatások javítására 2005–
2006; konkrét intézkedések kidolgozá-
sa kihívást jelent.

I. táblázat
Roma integrációt elősegítő politikák és programok
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lások részét képezi. Egyértelmű politikai elkötelezett-
séget jeleznek a Roma befogadás tekintetében az Euró-
pai Tanács 2007-es és 2008-as következtetései, ame-
lyek felszólítják a tagállamokat és az Uniót, hogy min-
den eszközt használjanak fel a romák helyzetének javí-
tására és arra kérik fel a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a jelenlegi politikákat és eszközöket ebben a te-
kintetben [28].

Hasonló indíttatásból kérte fel 2008 decemberében 
az Általános Ügyek Tanácsa a tagállamokat arra, hogy 
a politikaalkotási folyamatban a romák speciális hely-
zetét vegyék �gyelembe és hatékonyabban használják 
fel a rendelkezésre álló közösségi �nanszírozási eszkö-
zöket. Az EU pénzügyi források növekvő szerepe a 
roma integráció területén egyértelmű elismerést nyert 
(I. táblázat). A Tanács felkérte az Európai Bizottságot, 
hogy nyújtson elemzői támogatást és serkentse az 
érintett partnerek közötti együttműködést egy ’integ-
rált európai platform’ keretein belül [29].

Az EU jogalkotási folyamatában a roma politikák 
bizonyos aspektusai az EU harmadik pillére alá esnek, 
amely a rendőri és igazságügyi együttműködést fedi le. 
Az ide tartozó kérdések elsősorban kormányközi ala-
pon kerülnek megvitatásra. Az Európai Bizottság 2008 
júniusában az anti-diszkrimináció és az esélyegyenlő-
ség melletti megújított elkötelezettséget javasolt és 
áttekintette a roma integráció területén jelenleg műkö-
dő közösségi eszközöket [30]. Az Igazságügyi és Bel-
ügyi Tanács fogadta el 2008. november 28-án azt a 
kerethatározatot, amely büntetőjogi eszközökkel lép 
fel a rasszizmus és idegengyűlölet egyes formái és 
megnyilvánulásai ellen [31].

Az Európai Parlament számos határozatot fogadott 
el 2005 óta a romák befogadása területén [32]. Kieme-
lendő a Parlament 2008. január 31-diki határozata 
amelyben felszólította az Uniót és a tagállamokat lát-
ványos eredmények elérésére és egy európai szintű 
roma stratégia kidolgozására [33]. A Parlament 2009 
márciusában számos javaslatot fogalmazott meg a 
romák munkaerő-piaci részvételének javítása érde-
kében [34]. Az európai intézmények széleskörű kon-
szenzusát jelzi a roma integráció kérdésében az Euró-
pai Gazdasági és Szociális Tanács véleménye is, amely 
strukturált együttműködést javasolt a civil társadalom 
szereplői között és a roma társadalom aktív, felelősség-
teljes bevonását a befogadást elősegítő folyamatokba [35].

Ez a rövid áttekintés jelzi az EU intézmények egyér-
telműen kinyílvánított szándékát a roma integráció 
előmozdítására. Bár az EU a roma társadalmat hátrá-

nyosan érintő kérdéskörökben rendelkezik némi ha-
táskörrel, jogalkotó szerepe az anti-diszkriminációs 
elvek kidolgozására korlátozódik, s csak korlátozott 
pénzügyi támogatást tud nyújtani integrációs intézke-
dések megvalósításához; számos a roma integráció 
szempontjából közvetlen relevanciával bíró politika – 
oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, szociálpolitika, 
lakhatás – azonban nemzeti hatáskörbe tartozik.

Ezen okoknál fogva, a kevésbé formális kezdemé-
nyezések kerültek előtérbe, különösen ahol az EU 
véleményformáló és összehívó erejét tudja alkalmazni. 
2008 szeptemberében került sor az első kétévente 
megrendezésre kerülő magas szintű roma csúcsra, 
amely az európai kormányokat összehangolt fellépésre 
hívta fel a roma integráció előmozdítása érdekében 
(36). Vladimir Špidla, a korábbi foglalkoztatásért, szo-
ciális kérdésekért és egyenlő esélyekért felelős biztos, 
és Michael Kocab, cseh emberi jogokért és nemzeti 
kisebbségekért felelős miniszter nevéhez fűződik az 
‘integrált európai platform’ felállítása, amely a roma 
integrációs politikákat megvitató kormányok közötti 
konzultációs fórumként kíván működni. 2009 áprili-
sában, a platform első megbeszélésén ún. közös alap-
elvek (Common Basic Principles) kerültek elfogadás-
ra. Ezek az alapelvek a roma befogadási politikákat 
egyéb ‘főáramlati’ politikákba kívánják integrálni ex-
plicit, de nem kizárólagos módon; azaz a romák befo-
gadását célzó intézkedéseknek nem szabad kizárniuk 
hasonló társadalmi és gazdasági körülmények között 
élő nem-roma embereket. A bizonyítékokon alapuló 
politikákkal kapcsolatos tapasztalatcsere fontossága is 
hangsúlyozásra került.

Ezen alapelvek �gyelembe vételére hívta fel az Euró-
pai Bizottság és a tagállamok �gyelmét a Foglalkozta-
tási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztói ügyek 
Tanácsa a különböző politikák alkotásakor és végre-
hajtásakor [37]. A második roma csúcs 2010. áprilisá-
ban a roma kérdések európai és nemzeti integrálására 
hívta fel a �gyelmet és szorosabb együttműködésre 
serkentette az érintett nemzeti, európai es nemzetközi 
szereplőket [6].

Az EU roma integrációval kapcsolatos politikáját az 
elmúlt években komoly vita övezte. A civil társadalom 
szereplői, az Európai Parlament és néhány nemzetközi 
szervezet 2007 óta egy a roma integrációt előmozdító 
európai keretstratégia mellett érvelt. Egy ilyen straté-
gia javaslatuk szerint átfoghatná az összes európai 
politikát és széleskörű, rugalmas intézkedéseket vezet-
hetne be [33, 36, 38–40).
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Mások a nyitott koordinációs mechanizmus (Open 
Method of Coordination) szélesebb körű használatát 
javasolták, amely 2000 óta keretet biztosít különböző 
politikák koordinálására (oktatás, foglalkoztatás, sze-
génység, társadalmi kirekesztés, szociális védelem) és 
tapasztalatcserére olyan területeken, ahol az európai 
törvényhozás korlátozott. A nyitott koordinációs me-
chanizmuson belül az etnikai kisebbségek helyzetét, 
beleértve a romákat, jelenleg az alacsony képzettséggel 
rendelkezők, munkanélküliek vagy egyéb hátrányos 
helyzetű csoportokkal együtt kezelik. Vannak, akik azt 
javasolják, hogy a roma befogadás a nyitott koordiná-
ciós mechanizmus önálló területét képezze; azaz a tag-
államok nemzeti akcióterveket dolgozzanak ki szám-
szerűsített célokkal és jelentéstételi kötelezettséggel. 
Egy ilyen rendszernek az előnye az lenne, hogy épít-
hetne a már meglévő stratégiákra, ugyanakkor a roma 
befogadás kérdésének elkülönült kezelésével az integ-
rált európai platform nézeteivel ellentétes gyakorlatot 
valósítana meg. Mindemellett egy összetett mechaniz-
must igényelne, hogy elkerülje az oktatás, a foglalkoz-
tatás és a szociálpolitika területén már működő mecha-
nizmusok duplikációját. Voltak, akik a roma befoga-
dás kezelésére egy különálló közösségi akciótervet ja-
vasoltak, mások a meglévő akcióterveken keresztül 
látták a roma kérdés átfogóbb kezelésének lehetőségét. 
Felmerült egy roma krízisalap felállítása is [41].

Az elmúlt hónapokban, részben külső tényezők hatá-
sára (franciaországi események) ismét előtérbe került 
a romák helyzete sürgős kezelésének szükségessége. 
A 2010 júniusában elfogadott Európa 2020-as stratégia 
egyik számszerűsített célkitűzése a szegénység csökken-
tése, mely hangsúlyosan kezeli a roma integráció kérdé-
sét. Az Európai Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy 
nemzeti reform programjaik részeként mutassanak be 
nemzeti roma befogadást célzó stratégiákat, mely az 
európai szegénység csökkentéséhez kapcsolódó nem-
zeti célokhoz kapcsolódik [42]. A roma integráció kér-
désének kezelése a spanyol-belga-magyar elnökségi 
programoknak is szerves részét képezte/képezi [43]. 
A magyar elnökség idején az Európai Bizottság várha-
tóan egy a roma befogadást célzó, nemzeti politikákat 
átfogó Európai keretstratégiát fogad el.

LEHETSÉGES KIUTAK

Mint ahogyan azt ez a rövid áttekintés is mutatja, 
bár a speciális törvényhozás lehetősége az EU-ban a 

roma integráció területén korlátozott, az uniós kezde-
ményezések nagyobb �gyelmet  biztosíthatnak a kér-
dés kezeléséhez és megkönnyíthetik a tagállamok kö-
zötti tudásáramlást és tapasztalatcserét is. A sok kez-
deményezés ellenére ugyanakkor, csekély előrehaladás 
történt a roma közösségek helyzetének javítása terén 
Közép- és Dél-kelet Európában. Bár létezik néhány 
példaértékű kezdeményezés, kevés kezeli a roma po-
puláció mélyen gyökerező hátrányos helyzetét. Mi le-
het ennek az oka és mit lehet tenni?

A roma integrációs politikák hatásosságát több 
szervesen összekapcsolódó tényező befolyásolja. Ezek 
közé tartozik a politikai elkötelezettség, a közpolitikák 
természete, a közkiadások nagysága és összetétele, a 
hatásosság bizonyítékainak �gyelembe vétele, a romák 
politikaalkotási és végrehajtási folyamatokba való 
bevonása és a magánszféra bekapcsolása.

Elsősorban, szükséges egy erős politikai elkötele-
zettség; fenntartható, kormányzati ciklusokon átívelő, 
hosszú távú vízióval bíró politikák [44]. Számos kez-
deményezés rövid életű, projekt�nanszírozási ciklu-
son alapuló, gyakran külső forrásból támogatott. Sok 
projekt nincsen megfelelően beágyazva nemzeti okta-
tási, foglalkoztatási, egészségügyi és lakhatási politi-
kákba. Ezzel kapcsolatban komoly aggályok merültek 
fel a 2009-es integrált európai platformon.

Másodsorban, ágazatokat összekapcsoló, többdi-
menziós megközelítésekre van szükség, melyek ma-
gukba foglalják az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, 
a  gazdaság, a foglalkoztatás és a regionális fejlesztési 
politikákat és széleskörű partnerségi együttműködés-
re épülnek. Mint ahogyan azt korábban bemutattuk a 
roma populáció rossz egészségi állapota több tényező 
komplex együtthatásának eredménye. Számos ország-
ban azonban a Roma integráció kérdését elsősorban, s 
szinte kizárólag, a szociális kérdésekkel foglalkozó 
hatóságok kísérlik meg kezelni. Paradigmaváltásra 
van szükség a roma integráció kérdésének megközelí-
tése tekintetében; emellett tanúskodnak az integráció 
gazdasági hasznát [45] és bizonyos intézkedések –
szegregált iskoláztatás megszüntetése, a gyermekek 
korai fejlesztése, iskolai előkészítése – költség-haté-
konyságát alátámasztó bizonyítékok [46]. Igéretesnek 
tűnő kezdeményezések hozhatók fel példaként. Né-
hány országban roma származásúak bevonásával mű-
ködtetett szociális munkás és egészség-mediátor háló-
zatokat állítottak fel a roma közösségek és az oktatási 
és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtók közötti kap-
csolattartás elősegítése érdekében. Egyes térségekben 
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fokozott �gyelem hárul az iskola előtti oktatásra, a 
roma gyermekek alapvető készségeinek fejlesztésére a 
tágabb lakókörnyezetet is célzó programokon keresz-
tül [47]. Egyre elterjedtebb a roma származású segéd-
tanárok alkalmazása és az oktatói segédanyagok előál-
lításának, valamint a gyerekélelmezésnek és a közleke-
désnek a támogatása is [44]. Orvosi és gyógyszerészeti 
tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramok is in-
dultak [48]. Az ilyen típusú kezdeményezések hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy a közszolgáltatások a roma 
populáció szükségleteit megfelelő módon kezeljék és 
növeljék részvételüket az egészségfejlesztési és beteg-
ségmegelőzési programokban. Lenne lehetőség roma 
szülőknek és gyerekeknek kulturálisan érzékeny, indi-
vidualizált szolgáltatások nyújtására is.

A gazdasági és munkaerő-piaci politikák is fontos 
szerepet játszhatnak. Néhány országban átmeneti mun-
kalehetőséget, közmunka programokat biztosítanak 
hátrányos helyzetű csoportoknak, ezek nagy része 
azonban csak rövidtávra szól. A személyre szabott ta-
nácsadás, munka-kihelyezési szolgáltatások, képzés és 
továbbképzés területén többet lehetne tenni. Néhány a 
magánszféra által indított, illetve a magán és közszféra 
partnerségén alapuló kezdeményezés különösen sike-
resnek bizonyult. A romák által hozzáférhető munka-
lehetőségek jelentős része azonban alacsony szakkép-
zettséget igényel, olyan ágazatok területén amelyek 
különösen érzékenyen reagálnak a gazdasági hanyat-
lásra [45].

Előtérbe került a roma önfoglalkoztatás támogatá-
sa is innovatív pénzügyi eszközökön, többek között 
mikro-hitel konstrukciókon keresztül. Az eddigi mik-
ro-hitel kezdeményezések Közép- és Délkelet-Európá-
ban elsősorban kisléptékű, kísérleti projektek voltak, 
melyek vegyes eredményekkel zárultak. Az rendelke-
zésre álló tapasztalatok alapján a mikro-hitelezés a 
már meglévő vállalkozások esetében bizonyult sike-
resnek és csak akkor, ha a hitel nyújtása képzéssel, mar-
keting és üzleti készségek fejlesztésével párosult [49].

Tekintettel a roma társadalom hátrányos helyzetű 
térségekben való koncentrálódására, az integrációjuk-
ra irányuló politikáknak �gyelembe kell venniük az 
őket körülvevő speciális körülményeket, ezért a regio-
nális és helyi szintű beavatkozások különleges fontos-
sággal bírnak. A helyi önkormányzatok, polgármeste-
rek jelentős mértékben hozzájárulhatnak településeik 
befogadó-készségének javításához [47]. Az európai 
strukturális alapok komoly lehetőséget biztosítanak a 
roma populáció helyzetének javítására.

A fent említett politikák azonban csak abban az eset-
ben lehetnek sikeresek, ha a roma populációval szem-
ben meglévő előítéletek felszámolására megfelelő in-
tézkedések történnek [50]. A közszolgáltatásokat nyúj-
tók magasabb fokú érzékenységére és pozitívabb 
hozzáállására lesz szükség. A kollaboratív partnerségi 
együttműködésen alapuló, a civil szervezetek, oktatá-
si, kulturális intézmények, egyházak bevonásával tör-
ténő helyi kezdeményezések különösen hatásosnak 
bizonyultak a rasszizmus elleni közvélemény formálá-
sában [47]. Kultúraközi párbeszéd és diverzitással kap-
csolatos képzések pozitív változást indíthatnak el. A tö-
megkommunikációs eszközök különleges szerepet töl-
thetnek be az előítéletek felszámolásában mind a roma 
mind a többségi társadalmon belül.

Harmadsorban, a politikák hatásosságát befolyásol-
ja a közkiadások nagysága és jellege. A jóléti politikák 
feladata, hogy ösztönzést nyújtsanak a roma közössé-
geknek a boldoguláshoz, és ne függőséget gerjessze-
nek. Egyes országokban az ún. feltételes pénzátutalás 
(conditional cash transfer) hatásosságát egyre több 
bizonyíték támasztja alá [51]. A szociális támogatási 
rendszereket szorosabban lehetne kötni iskolai telje-
sítményhez és a preventív népegészségügyi szolgálta-
tások igénybevételéhez. Pénzügyi ösztönző mechaniz-
musok segíthetnék elő az oktatási és egészségügyi 
szakemberek gazdaságilag hátrányos helyzetű térsé-
gekbe való vonzását és megtartását [34, 52].

A roma integrációs politikákat értékelők gyakran 
kiemelik a források szűkösségének problémáját [53, 
54]. Az európai strukturális alapok fontos szerepet 
tölthetnének be többek között a Roma Integráció Évti-
zede kezdeményezéseinek támogatásában. Vannak or-
szágok, melyek meghatározott összegeket irányoztak 
elő a strukturális alapokból a roma integráció támoga-
tására, míg mások a roma befogadás kérdését kiemel-
ten a programozási dokumentumaikban kezelik. Lé-
teznek jó gyakorlatok is. Az uniós forrásból támoga-
tott Acceder program Spanyolországban személyre sza-
bott foglalkoztatási terveket, szakképzést biztosít és 
szoros kapcsolatban áll a vállalati szférával. Magyaror-
szágon az uniós források nyújtása infrastrukturális 
beruházásokhoz esélyegyenlőségi terv bemutatását 
feltételezi [30]. A jó gyakorlatok ellenére az Európai 
Bizottság a közelmúltban megállapította, hogy a struk-
turális alapok felhasználásának hatékonyságát a roma 
integráció területén jelentősen javítani kell [55].

Negyedsorban, a bizonyítékokon-alapú politikák hi-
ánya a roma integráció területén egyre világosabb fel-
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ismerést nyert. A roma populációval kapcsolatos alap-
vető adatok gyűjtése is komoly kihívást jelent, mely 
egyaránt tükrözi az etnikumra vonatkozó de�níciók 
és besorolási rendszerek szabályozatlanságát és az eti-
kai/jogi korlátokat [56]. Van azonban lehetőség az 
etnikai dimenzió integrálására a már meglévő és ter-
vezett intézkedések értékelésénél. Vannak példák olyan 
hatásvizsgálatokra, amelyek különböző politikák roma 
befogadásra gyakorolt hatását vizsgálták [20].

Ötödsorban, a romák bevonása fontos meghatáro-
zója a hatásosságnak. Sok esetben a romák a kezdemé-
nyezéseknek csak célcsoportját képezik, és csekély 
szerepet játszanak a politikák kialakításában és végre-
hajtásában. A roma közösségek kiemelkedő alakjai-
nak, véleményformáló tagjainak bevonása komoly 
haszonnal járhat. Kihívást jelent a civil társadalom be-
kapcsolása, beleértve a roma és a nem roma szerveze-
teket egyaránt. A roma társadalom hatékonyabb rész-
vétele a nemzeti és helyi politikai döntéshozatalban 
segíthetné szükségleteik megfelelő artikulációját, ami 
feltételezi a meglévő akadályok felszámolását, beleért-
ve a romák alultájékozottságát állampolgári jogaikról, 
személyazonossági dokumentációjuk hiányosságait, 
társadalmi marginalizálódásukat, alacsony képzettsé-
güket, az egyéb pártokkal való koalícióépítés  korláto-
zott lehetőségét [44] és a roma társadalmon belüli di-
víziókat.

Nem utolsósorban a már meglévő kezdeményezések 
értékelése és kísérleti projektek további végrehajtása is 
szükséges. Innovatív kezdeményezések indítására szá-
mos területen – beleértve az egészségügyet, az oktatást 
valamint szociális vállalkozások indítását – lenne lehe-
tőség [57], s a magánszféra nagyobb fokú bevonása is 
jelentős haszonnal járhat.

MILYEN TANULSÁGOK VONHATÓK LE A VILÁG 
MÁS RÉGIÓIBAN MŰKÖDŐ INTEGRÁCIÓS 
POLITIKÁKBÓL?

Ausztráliában az etnikai kisebbségi csoportok és 
intézmények pénzügyi eszközökhöz való hozzáférését 
vállalkozói támogatások (grant) és kölcsönök nyújtá-
sával segítik [58]. Kanadában az 1988-ban bevezetett 
az ún. Indián egészségügyi szolgáltatás átruházási 
politika (Indian health service transfer policy) lehető-
séget biztosított az ún. első nemzetek népei és inuit 
csoportok számára külön egészségügyi/népegészség-
ügyi programok és szolgáltatások kialakítására és a 

közösségek által felállított prioritások mentén pénz-
ügyi támogatásra. A rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján ezek a közösség-alapú egészségügyi progra-
mok és szolgáltatások javuló egészségi állapotot ered-
ményeztek [59].  Más országokban indított integrációs 
politikák tapasztalataiból egyérteműen levonhatók 
következtetések, de a helyi kontextus �gyelembe véte-
le esszenciális. Egy számos hátrányos helyzetű csoport 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését átte-
kintő tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy 
politikai hangot közvetítő intézmények szerepe külö-
nös fontossággal bír [60].

KONKLÚZIÓ

A roma kisebbség társadalmi és gazdasági integrá-
ciója a fenntartható növekedés és társadalmi fejlődés 
kritikus előfeltétele Közép- és Délkelet-Európa számos 
országában. A kérdés sürgős kezelése elengedhetetlen.  
Az Európai Uniónak és a tagállamoknak egyrészt kö-
zös morális felelőssége a romák többszörös hátrányos 
helyzetének kezelése, másrészt a roma lakosság magas 
reprezentációjával jellemezhető országoknak alapvető 
gazdasági érdeke a roma populáció bevezetése a mun-
kaerő-piacra. Olyan hosszú távú ágazatközi politikai 
megközelítésekre van szükség, melyek regionális és 
helyi kontextusokhoz illeszthetők.

Bár számos a roma integráció szempontjából kriti-
kus ágazati politika nemzeti hatáskörbe tartozik az 
EU-ban, a transznacionális együttműködési keretek le-
hetőséget biztosítanak a politikai kötelezettségek fenn-
tartására, az országok közötti tudásáramlásra és ta-
pasztalatcserére, valamint a roma közösségeknek is 
teret biztosítanak igényeik artikulálására.  A nemzet-
közi, nemzeti és regionális együttműködés összehan-
golása és hatékony koordinálása elengedhetetlen.

A bizonyítékokon alapuló megközelítések alkalma-
zása, a már meglévő kezdeményezések kiterjesztési le-
hetőségeinek feltárása a Roma integráció területén  
szükségessé teszi a megbízható adatok gyűjtését korlá-
tozó akadályok megszüntetését, valamint az elemzői 
és értékelési kapacitások fejlesztését. A hatásvizsgála-
tokban nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a margi-
nalizált közösségekre, beleértve a romákra gyakorolt 
hatások értékelése.
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Összefoglalás: A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek a daganatos megbetegedések területi egyenlőt-
lenségeiben is tükröződnek. A 2003–2008 között diagnosztizált népegészségügyi szempontból kiemelt 
jelentőségű daganatos megbetegedések (ajak, szájüreg és a garat, gyomor, kolorektális, emlő, méhnyak, 
prosztata, és tüdődaganat) hazai területi eloszlásának vizsgálata, valamint a megbetegedések és a deprivá-
ció (DI) közötti település szintű összefüggés elemzése hierarchikus Bayes becsléssel (BYM modell) simított 
Standardizált Incidencia Hányados illetve a BYM modellen alapuló regresszióval történt. Mindkét nem 
esetében pozitív szigni>káns összefüggés mutatható ki a tüdő, a gyomor rosszindulatú daganatos megbe-
tegedései és a DI között, valamint fér>aknál az összes, és a szájüregi daganatok és a DI területi eloszlása 
között. Fordított kapcsolat detektálható nőknél az emlő rosszindulatú megbetegedése, fér>aknál az idős-
kori prosztata rosszindulatú megbetegedés területi halmozódása esetén.
Kulcsszavak: Incidencia, tér-regresszió, társadalmi-gazdasági helyzet, ökológiai vizsgálat

Summary: The social-economical inequalities are reWected also in spatial di@erences of cancer incidence. 
The aim of the study was to reveal the spatial distribution and the spatial association between the depriva-
tion (DI) and morbidity due to malignancies with the highest public health importance (neoplasm of lips, 
oral cavity and pharynx, stomach, colon, lungs, breast, cervix uteri, prostate) between 2003-2008 in Hun-
gary. The cancer morbidity was mapped by smoothed indirectly standardised relative risks using full Bayes-
ian methods (BYM model). The association between DI and the morbidity at municipality level was studied 
by spatial regression based on BYM model. Signi>cant positive association was found between the inci-
dence of the lung cancer and stomach cancer morbidity and the degrees of DI in both genders. Same 
association was found for all malignant neoplasms and the cancer morbidity of the lips, oral cavity and 
pharyngeal cancers in males. Inverse associations were found in case of breast cancer and prostate cancer 
morbidity.
Keywords: Incidence, spatial-regression, socioeconomic status (SES), ecological study
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BEVEZETÉS

A rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisá-
gának növekedése világjelenség. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) adatai szerint 2008-ban mintegy 
12 millió új rákbeteget regisztráltak és közel 7,5 millió 
ember halt meg rosszindulatú daganatok miatt. Becs-

léseik szerint az ezredfordulón meg�gyeltekhez képest 
a világon a rákos megbetegedések száma 2020-ra meg-
kétszereződik, 2030-ra megháromszorozódik [1]. Ma-
gyarország évtizedek óta a daganatok incidenciáját, 
illetve a miattuk bekövetkező halálozási arányokat 
tekintve is világviszonylatban a legmagasabb mutatójú 
országok között helyezkedik el [1–3]. A magyar lakos-
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ság daganatos halálozása még 2008-ban is a régi Euró-
pai Uniós tagállamok átlagának mintegy másfélszere-
se volt, a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján pedig 
ugyanebben az évben az újonnan felfedezett rosszin-
dulatú daganatok száma valamivel több, mint 80 ezer 
esetet jelentett.

A magyar népesség egyes rosszindulatú daganatfaj-
ták miatti halandóságát bemutató elemzések alapján, 
hazánkon belül jelentős területi egyenlőtlenségek azo-
nosíthatók [4–14]. A lakosság egészségi állapotának meg-
ismeréséhez azonban a halandósági elemzések mellett a 
lakosság betegségterheinek, a megbetegedések gyako-
riságának, területi elrendeződésének ismerete is elen-
gedhetetlen [15]. Mind a mortalitás, mind a morbidi-
tás területi eltéréseinek hátterében is meghúzódhat-
nak a társadalmi-gazdasági helyzet egyenlőtlenségei 
[16–20].

Jelen vizsgálat célja – a társadalmi veszteségek és az 
egyén szempontjai alapján is – a kiemelt népegészség-
ügyi jelentőséggel bíró rosszindulatú daganatfajták 
miatti megbetegedések halmozódásait és a társadal-
mi-gazdasági helyzettel való összefüggéseit feltérké-
pezni az epidemiológia modern vizsgáló módszerei-
nek segítségével. A tér-regresszió alkalmazásával vég-
zett vizsgálatok jelentősége az epidemiológia gyakor-
latában egyre növekszik, mivel a hagyományos ökoló-
giai regressziós modellekkel ellentétben – melyek a 
meg�gyelések közötti függetlenséget feltételezik – �gye-
lembe veszi az adatokban rejlő térbeli autokorrelációt. 
Ez utóbbi �gyelmen kívül hagyása a regressziós koe®-
ciens hibás becslését, illetve annak bizonytalanságát 
szűkebb intervallumokkal alábecsülheti. Az így kapott 
megbízhatóbb becslési eredmények ökológiai szinten 
a kockázati tényezők pontosabb azonosítását eredmé-
nyezhetik [21].

ADATOK ÉS MÓDSZEREK

Jelen deszkriptív epidemiológiai vizsgálatban a 15-
64 éves korcsoportú magyar lakosság népegészségügyi 
szempontból legjelentősebb daganatos megbetegedé-
seinek (összes rosszindulatú daganat [BNO-X: C00-
C97], ajak, szájüreg és a garat [BNO-X: C00-C14]; 
gyomor [BNO-X: C16]; vastagbél, végbél [BNO-X: 
C18-C21], emlő [BNO-X: C50]; méhnyak [BNO-X: 
C53]; prosztata [BNO-X: C61] és tüdődaganat [BNO-
X: C33-C34]) hazánkon belüli területi eloszlását tér-
képeztük fel a 2003–2008 közötti időszakban. Fentebb 

említettől eltérő korcsoportú vizsgálati népességeket 
választottunk egyes „szűrhető” daganatok esetében, 
annak érdekében, hogy a vizsgálati népességek kor-
csoportos bontása illeszkedjen a betegségek korai fel-
ismerését célzó szűrésekre vonatkozó jogszabályban 
meghatározottakhoz. Így tehát a vizsgálat az emlőrák 
esetében a 45–64 éves nők, a méhnyakrák vonatkozá-
sában a 25–64 éves korú nők, valamint a prosztatarák 
esetében a 40 éves és idősebb fér�ak körére terjedt ki 
[22]. Továbbá település szinten vizsgálatra került a 
rosszindulatú megbetegedések incidenciája és a társa-
dalmi-gazdasági helyzet közötti összefüggés.

Adatok

A megbetegedési adatokat (települési, kerületi szin-
ten, évenkénti, nem szerinti, 5 éves korcsoportos bon-
tásban) a Nemzeti Rákregiszter megbetegedési adat-
bázisából, az Országos Onkológiai Intézet; a népessé-
gi adatokat pedig a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján 
az Országos Környezetegészségügyi Intézet bocsátot-
ta rendelkezésünkre 2003 és 2008 időszakra vonatko-
zóan.

A megbetegedés eloszlásának mintázata és a társa-
dalmi-gazdasági helyzet térbeli eloszlása közötti kap-
csolat vizsgálatához a település szintre kifejlesztett, 
összetett Deprivációs Indexet (DI) alkalmaztuk, mely 
hét mutató (munkanélküliség, iskolázottság, jövede-
lem, nagycsaládosok aránya, csonka családok aránya, 
lakások zsúfoltsága, személygépkocsik száma) faktor 
analízissel történő súlyozásával került meghatározás-
ra. Az indikátorok jelentős része település szinten csu-
pán a népszámlálás (2001) adataiból hozzáférhető, 
ezért az index teljes egészében csupán erre az évre 
releváns [18–19]. 

Módszerek

Területi eloszlás vizsgálat

A morbiditás területi egyenlőtlenségeinek elemzése 
hierarchikus (teljes) Bayes-becsléssel (BYM modell) 
korrigált Standardizált Incidencia Hányadosok (SIH) 
segítségével történt, melyek a Rapid Inquiry Facility 
(RIF) szo�ver „betegség térképezés” („disease map-
ping”) funkciója és a WinBUGS 1.4.3 program segítsé-
gével kerültek meghatározásra [21, 23–24]. A bizony-
talanság mérése és szemléltetése az emelkedett inci-
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dencia sűrűség utólagos valószínűségének meghatáro-
zásával és ábrázolásával történt. 80%-os, vagy annál 
nagyobb biztonsággal emelkedett incidencia sűrűsé-
gűek azok a területek, ahol a simított SIH nagyobb, 
mint 1 és az utólagos valószínűség pedig nagyobb 0,8-
nél. Ezen szabály alkalmazásával elfogadható szenziti-
vitással azonosíthatók a valós emelkedett incidenciájú 
területek. [21, 23–24].

Az indirekt standardizálás módszerével számolt, 
instabilitást mutató, „nyers” SIH értékekkel szemben a 
térbeli simítás módszerével a valós incidencia sűrűség 
pontosabban és megbízhatóbban becsülhető, hiszen a 
BYM modell (az alábbi képlet szerint) egy térbelileg 
strukturált (S) és egy térbelileg strukturálatlan (H) 
priort1 is tartalmaz, így teszi lehetővé az egyes terület 
incidencia sűrűségének a szomszédos területek átlagá-
hoz, valamint a teljes vizsgálati terület átlagához törté-
nő közelítését, stabilizálását [26–27].

A modell:
Oi ~ Poisson(Eiλi)
log(λi)= a + Si + Hi ahol:
Oi: az i. területen meg�gyelt esetek száma
Ei: az i. területen a várható esetek száma (indirekt 

standardizálás útján meghatározott)
λi: az i. terület simított SIH-a
a: konstans (alapkockázat)
Si: térbelileg strukturált komponens (feltételes 

autoregresszív normál eloszlású)
Hi: térbelileg strukturálatlan komponens (normál 

eloszlású)

Tér-regresszió (összefüggés vizsgálat)

Az összefüggés vizsgálata hierarchikus Bayes becs-
lésen alapuló modell alkalmazásával, tér-regressziós 
elemzés segítségével történt. A RIF-ben alkalmazott 
modell kiterjesztéseként, a tér-regressziós modellbe 
(log(λi)= a + bXi + Si + Hi) beépítésre került a DI (Xi), 
ahol eb a DI-vel összefüggésbe hozható Incidenciasű-
rűség Hányados (ISH). Az ISH a modell alapján meg-
mutatja, hogy a DI egységnyi változása, a morbiditás 
mekkora mértékű és milyen irányú változását eredmé-
nyezi. Mivel a DI dimenzió nélküli indexmutató, a 
regressziós koe®ciens (b) nehezen értelmezhető a DI 
skálájának ismerete nélkül, éppen ezért szemléltetésül 

minden egyes megbetegedésre meghatároztuk a DI 95 
(leginkább deprivált) és 5 percentiliséhez tartozó (leg-
kevésbé deprivált) incidenciasűrűség hányadosát is. 
Ez az indikátor a deprivációból eredő egyenlőtlenség 
mértékeként értelmezhető, és a robusztusság érdekében 
a deprivációs skála 5 és 95 percentiliséhez rendelhető 
incidencia sűrűség értékét hasonlítja össze. Ezt az 
indikátort továbbiakban Relatív Egyenlőtlenségi 
Hányadosnak (REH) neveztük [28].

Az ISH és a REH becslése az utólagos eloszlások 
átlagával és a 95%-os Bayes-féle intervallumaikkal (BI, 
credible interval) történt. A vizsgált paraméterek utó-
lagos eloszlása a Markov láncokon alapuló Monte 
Carlo módszerrel került meghatározásra a WinBUGS 
1.4.3 szo�verrel [29, 30]. 

EREDMÉNYEK

A vizsgált időszakban közel félmillió rosszindulatú 
daganatos megbetegedést regisztráltak újonnan, mely-
nek mintegy felét a 0–65 éves korú lakosság körében 
fedezték fel (I. táblázat). A 65 év alatti fér�ak közül 
legtöbben a vizsgált megbetegedések tekintetében a 
légcső, a hörgő és a tüdő (20,51%), illetve a vastagbél, 
végbél és az anus (11,76%) rosszindulatú daganata 
következtében betegedtek meg. Az ajak-, szájüreg- és a 
garatrák szintén jelentős súllyal (11,54%) a prosztata-
rák pedig mintegy 10%-kal szerepelt az összes új ros-
szindulatú daganatos eset között (I. táblázat). A 65 év 
alatti nők új daganatos megbetegedéseinek több mint 
negyedét (25,11%) az emlő, több mint tizedét (11,17%) 
a légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata 
miatti megbetegedések tették ki (I. táblázat). Továbbá 
a nők megbetegedései között jelentős súllyal szerepel-
tek a vastagbél, végbél és az anus (8,11%), valamint a 
méhnyak (4,86%) rosszindulatú daganata miatti meg-
betegedések. A daganatok közül a nemenkénti bontás-
ban vizsgáltak minden esetben a fér�ak terhére di¡e-
renciálódtak. A legszembetűnőbb, hogy a felfedezett 
ajakrákos megbetegedések súlya több mint háromszor 
magasabb volt a fér�ak körében a nők esetében meg�-
gyelthez képest (I. táblázat).

A megbetegedések területi eloszlását vizsgálva, a 
magyar fér� lakosság körében az észak-keleti ország-
részről induló, Fejér megyéig húzódó tengely mentén 

1 A priorok reprezentálják a modellben a rejtett kockázati tényezők hatását. Sűrűségfüggvények, melyek a modell paramétereire vonatkozó előzetes 
ismereteket tartalmazzák.
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szigni�kánsan magasabb megbetegedési kockázatú 
területeket azonosítottunk az összes, valamint az ajak, 
szájüreg, és a garat, továbbá a légcső, hörgő és a tüdő 
rosszindulatú daganatos megbetegedései vonatkozá-
sában (1/A, 1/B, 1/C ábra). Továbbá emelkedett inci-
denciájú területek az ország keleti felén, Hajdú-Bihar, 
Békés és Csongrád megye területén is meg�gyelhetők 
voltak a légcső, hörgő és a tüdő rosszindulatú dagana-
ta esetén (1/C ábra). A gyomorrák miatti megbetege-
dés területi eloszlása mindkét nem esetében hasonló 
területi eloszlást mutatott, egyértelmű volt az észak-
keleti országrész (azon belül is elsősorban Hajdú-Bihar 
megye) érintettsége (1/D ábra).

A nők esetében – a fér�akétól eltérő – országos szint-
től magasabb incidencia értékek halmozódását láthat-
juk a Központi régióból kiinduló keleti tengely men-
tén az összes, az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú 
daganatos, valamint a tüdőrák megbetegedések 
esetében (1/A, 1/B, 1/C ábra). A szigni�káns inciden-
cia halmozódások elsősorban a Közép-magyarországi 
régiót – azon belül is a fővárost – érinttették, valamint 
Baranya megye egyes kistérségeire lokalizálódtak (1/A, 
1/B, 1/C ábra).

A kolorektális daganatos megbetegedések térbeli 
elrendeződését vizsgálva, sem a fér�ak sem a nők ese-
tében nem voltak kimutatható jelentős egyenlőtlensé-

Nem Daganattípus
0-X éves korcsoport Vizsgálati korcsoport

N % N %

Fé
r�

ak

Összes rosszindulatú daganat 242478 100 117726 100

Légcső, hörgő és a tüdő 
rosszindulatú daganata

44010 18,159 24142 20,51

Ajak, szájüreg és a garat 
rosszindulatú daganata

18152 7,49 13587 11,54

Gyomor rosszindulatú daganata 8581 3,54 3266 2,77

Vastagbél, végbél és az anus 
rosszindulatú daganata

30095 12,41 10900 11,76

Prosztata rosszindulatú daganata 22935 9,46 22875 9,90

N
ő

k

Összes rosszindulatú daganat 239256 100 113164 100

Légcső, hörgő és a tüdő 
rosszindulatú daganata

23711 9,919 12638 11,17

Ajak, szájüreg és a garat 
rosszindulatú daganata

5726 2,399 3685 3,26

Gyomor rosszindulatú daganata 6460 2,70 1858 1,64

Vastagbél, végbél és az anus 
rosszindulatú daganata

26100 10,91 7519 8,11

Emlő rosszindulatú daganata 45886 19,18 23280 25,11

Méhnyak rosszindulatú daganata 7249 3,03 5411 4,86

 *  Az adott vizsgálati korcsoport összes rosszindulatú daganatos megbetegedésének százalékában (Összes daganat, ajak, szájüreg és garat daganat, 
tüdődaganat, gyomor daganat: 15-64 éves korcsoport; Kolorektális daganat, emlő daganat: 46-64 éves korcsoport; méhnyak daganat: 25-64 éves 
korcsoport; Prosztata daganat: 40-X korcsoport).

I. táblázat
A rosszindulatú daganatos megbetegedések száma és százaléka a 0-X éves korcsoportban,

valamint a vizsgálati korcsoportokban* Magyarországon, 2003-2008
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1. ábra
A 15-64 éves korcsoportú lakosság néhány népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű, rosszindulatú 

daganatos megbetegedésének területi eloszlása Magyarországon, 2003-2008 között

Fér>ak Nők

Összes rosszindulatú daganat (BNO-10.:C00–C97)

A.

Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata (BNO-10.:C00–C14)

B.

A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata (BNO-10.:C33–C34)

C.

A gyomor rosszindulatú daganata (BNO-10.:C16)

D.

Standardizált Incidencia Hányados
(Hierarchikus Bayes becsléssel simított)

Utólagos Valószínűség
PP(RR>1)

Kistérség

Megye
0,8–0,9

0,901–0,95

0,951–1

1,401–m
ax.

1,201–1,400

1,031–1,200

0,971–1,030

0,851–0,970

0,751–0,850

m
in

–0,750

0         55       110                  200 km
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2.ábra
Néhány népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű szűrhető rosszindulatú daganatos megbetegedés 

területi eloszlása Magyarországon 2003-2008 között

Fér>ak Nők

Kolorektális rosszindulatú daganat (BNO-10.:C18–C21), 45–64 éves korcsoportok

A.

Az emlő rosszindulatú daganata
(BNO-10.:C50), 45–64 éves korcsoport

B.

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10.:C61), 40–X korcsoport

D.

Standardizált Incidencia Hányados
(Hierarchikus Bayes becsléssel simított)

Utólagos Valószínűség
PP(RR>1)

Kistérség

Megye
0,8–0,9

0,901–0,95

0,951–1

1,401–m
ax.

1,201–1,400

1,031–1,200

0,971–1,030

0,851–0,970

0,751–0,850

m
in

–0,750

0        50      100                  200 km

A méhnyak rosszindulatú daganata
(BNO-10.:C53), 25–64 éves korcsoport

C.

gek (2/A ábra), a becsült incidencia sűrűség mindkét 
nem esetében a legszűkebb tartományban mozgott a 
vizsgált megbetegedések között (II. táblázat).

Az emlő daganatos megbetegedéseinek halmozó-
dása elsősorban az ország északi területeit – Nógrád 

megye kivételével – érinttette, mely Komárom-Eszter-
gom megye nyugati határát, a fővárost, Fejér és Pest 
megye északi részét is magába foglalva, Heves megye 
egészén keresztül Borsod-Abaúj-Zemplén megye kele-
ti határvonaláig húzódó sáv mentén volt meg�gyelhe-
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tő (2/B ábra). Több, kevésbé összefüggő területen mu-
tatott halmozódást a méhnyak rosszindulatú dagana-
tos megbetegedése; nevezetesen Zala megye és a Mar-
cali kistérség, illetve a Közép-magyarországi régió dél-
keleti részén elhelyezkedő kistérségek és az ahhoz 
kapcsolódó Szolnoki kistérség területén. E tekintetben 
további emelkedett incidencia jellemezte a Hajdú-
Bihar megye déli részén, a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, valamint a Csongrád megye területén élő női 
lakosságot is (2/C ábra).

A prosztatarák halmozódások vonatkozásában vi-
szonylag csekély térbeli autokorreláció volt kimutat-
ható, így nagy valószínűséggel a magas incidenciájú te-
rületek elszórtan helyezkedtek el az ország egész terü-
letén (2/D ábra).

Az III. táblázat mutatja be nemenként az egyes 
daganatos megbetegedések és a depriváció közötti kap-

csolat egész országra vonatkozó, település szintű vizs-
gálati eredményeit.

Ezen eredmények szerint a magyar fér�ak körében 
pozitív irányú, szigni�káns összefüggés volt kimutat-
ható az összes és – a kolorektális- és prosztatarák kivé-
telével – minden vizsgált daganatos megbetegedés te-
rületi eloszlása és a depriváció között. A deprivációval 
összefüggésbe hozható megbetegedési egyenlőtlenség 
legkifejezettebb az ajak-, szájüreg, garatrák esetében 
volt (REH=1,684; 95%BI: 1,472–1,921), de a számított 
Relatív Kockázat értéke a tüdődaganat (REH=1,586; 
95%BI: 1,449–1,734), és a gyomor rosszindulatú meg-
betegedései esetén is (REH=1,556; 95%BI: 1,289–
1,864) magasnak adódott. A kolorektális daganatos 
megbetegedések esetében szigni�káns kapcsolat nem 
volt meg�gyelhető, míg az újonnan felfedezett rossz-
indulatú prosztata daganatok incidenciája fordított 

Nem Daganattípus

A simított Standardizált Incidencia Hányadosok percentilis értékei

mini-
mum

P2,5% P25% P50% P75% P97,5%
maxi-
mum

Fé
r�

ak

Összes rosszindulatú daganat 0,21 0,70 0,87 0,98 1,11 1,42 2,79

Légcső, hörgő és a tüdő
rosszindulatú daganata

0,44 0,72 0,88 1,02 1,16 1,49 2,65

Ajak, szájüreg és a garat
rosszindulatú daganata

0,31 0,68 0,91 1,08 1,34 2,05 4,62

Gyomor rosszindulatú daganata 0,56 0,82 0,95 1,03 1,17 1,49 2,13

Vastagbél, végbél és az anus
rosszindulatú daganata

0,67 0,82 0,97 1,03 1,08 1,20 1,40

Prosztata rosszindulatú daganata 0,23 0,41 0,61 0,72 0,86 1,28 14,77

N
ő

k

Összes rosszindulatú daganat 0,57 0,66 0,80 0,89 0,99 1,23 1,71

Légcső, hörgő és a tüdő 
rosszindulatú daganata

0,40 0,52 0,67 0,79 0,97 1,34 2,09

Ajak, szájüreg és a garat 
rosszindulatú daganata

0,34 0,48 0,71 0,85 1,01 1,53 2,39

Gyomor rosszindulatú daganata 0,73 0,85 0,96 1,02 1,11 1,37 1,77

Vastagbél, végbél és az anus 
rosszindulatú daganata

0,87 0,89 0,96 0,98 1,01 1,06 1,15

Emlő rosszindulatú daganata 0,61 0,69 0,80 0,88 0,98 1,19 1,66

Méhnyak rosszindulatú daganata 0,55 0,61 0,84 0,96 1,07 1,32 1,64

II. táblázat
A simított standardizált incidencia hányadosok (SIH) eloszlása
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irányú, szigni�káns kapcsolatot (REH=0,646; 95%BI: 
0,566–0,738) mutatott a társadalmi-gazdasági helyzettel.

Nők esetében a tüdő-, a gyomor-, valamint az emlő-
rák és a depriváció közötti összefüggést tudtuk statisz-
tikailag bizonyítani. Az összefüggés irányát tekintve 
kiemelendő, hogy a fér�akéhoz hasonló statisztikailag 
pozitív összefüggés adódott az összes, valamint – az 
emlőrák kivételével – minden vizsgált daganatos meg-
betegedés területi eloszlása és a depriváció között. 
A tüdőrák esetében a deprivációból eredő egyenlőt-
lenségek a fér�ak körében észleltnél is jelentősebbnek 
adódtak (REH=1,802; 95%BI: 1,578–2,038). A depri-
váció területi eloszlásával fordított, szigni�káns kap-
csolat (REH=0,776; 95%BI: 0,709–0,848) volt meg�-
gyelhető az emlő rosszindulatú megbetegedése 
esetében. 

MEGBESZÉLÉS

A gyakori rosszindulatú daganatok etiológiájában a 
környezeti tényezők mellett kiemelkedő szerep jut az 

életmódbeli tényezőknek, így ez utóbbiak megváltoz-
tatásával kialakulásuk eredményesen megelőzhető 
lenne. Fontos megjegyezni, hogy néhány esetben korai 
felismerésüket lehetővé teszi, hogy egy részük szűrésre 
alkalmas betegség [8, 31]. Mindezek mellett, hazánk 
lakossága a rosszindulatú daganatok – ezen belül né-
hány kiemelt, kifejezett népegészségügyi jelentőséggel 
bíró daganatfajta – esetében még 2008-ban is a legrosz-
szabb halálozási és megbetegedési mutatókkal rendel-
kezett Európai viszonylatban [2–3]. 

A megbetegedési gyakoriságok térképes megjelení-
tése kockázati kategóriákba való sorolással történt, 
melyek így az egyes települések adott megbetegedési 
kockázatainak nagyságáról nem adnak pontos infor-
mációt, azonban jól láthatóvá teszik azok területi 
eloszlását, halmozódását. Magyarországon belül a 
vizsgált daganatok miatti magas incidencia halmozó-
dású területek kerültek azonosításra, melyek a fér�ak 
és a nők körében – kisebb átfedések mellett – eltérőek 
voltak. Majdnem minden vizsgált daganatos betegség 
esetében egyértelmű volt az ország északi és keleti 
területein élő fér� lakosságcsoportok érintettsége, to-

Nők Fér�ak

ISH
[95% BI]

REH
[95% BI]

ISH
[95% BI]

REH
[95% BI]

Összes rosszindulatú daganat
1,003

[0,991;1,015]
1,015

[0,957;1,076]
1,021

[1,010;1,033]
1,114

[1,050;1,180]

Légcső, hörgő és a tüdő 
rosszindulatú daganata

1,123
[1,094;1,151]

1,802
[1,578;2,038]

1,095
[1,076;1,115]

1,586
[1,449;1,734]

Ajak, szájüreg és a garat 
rosszindulatú daganata

1,036
[0,990;1,083]

1,201
[0,953;1,501]

1,108
[1,079;1,138]

1,684
[1,472;1,921]

Gyomor rosszindulatú daganata
1,072

[1,024;1,122]
1,430

[1,125;1,788]
1,091

[1,051;1,131]
1,556

[1,289;1,864]

Vastagbél, végbél és az anus 
rosszindulatú daganata

1,001
[0,975;1,027]

1,006
[0,882;1,144]

0,987
[0,963;1,011]

0,940
[0,830;1,058]

Emlő rosszindulatú daganata
0,951

[0,934;0,968]
0,776

[0,709;0,848]

Méhnyak rosszindulatú daganata
1,019

[0,984;1,054]
1,104

[0,922;1,303]

Prosztata rosszindulatú daganata
0,917

[0,893;0,942]
0,646

[0,566;0,738]

III. táblázat
Népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű, és/vagy szűrhető rosszindulatú daganatos

megbetegedések területi eloszlása és a depriváció közötti település szintű összefüggés

ISH: Incidenciasűrűség hányados
REH: Relatív egyenlőtlenségi hányados (A deprivációs index 95. és 5. percentelis-értékéhez tartozó incidenciasűrűség hányadosa.)
BI: Bayes-féle kon>dencia intervallum (Credible Interval)
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vábbá jelentős tüdőrák incidencia halmozódást az 
észak-keleti országrészről induló, Fejér megyéig húzó-
dó tengely mentén azonosítottunk. A vizsgált dagana-
tok döntő többségében a nők esetében magas megbe-
tegedési kockázatú területeket a Központi régióból 
kiinduló keleti tengely mentén találtunk. Kiemelendő 
jellegzetesség, hogy a fővárosi női lakosság – a méh-
nyak- és a gyomorrák kivételével – minden vizsgált 
daganatfajta esetében magas megbetegedési kockázat-
tal bírt a vizsgált időszakban. A kolorektális daganatos 
megbetegedések esetében nem találtunk jelentős terü-
leti egyenlőtlenségeket.

A rosszindulatú daganatos megbetegedések térbeli 
simítási módszerrel történő feltérképezése lehetővé 
teszi a megbetegedési adatok területi mintázatának 
megjelenítését, megkönnyítve a megbetegedésekkel 
kapcsolatba hozható esetleges magyarázó tényezők, 
térbeli eloszlásának feltárását. Eredményeink szerint 
bizonyos daganatfajták incidencia sűrűségének tele-
pülés szintű variabilitása kapcsolatot mutat a deprivá-
ció variabilitásával. A rossz társadalmi-gazdasági hely-
zet és az egyes daganatfajták (elsősorban az ajakrák és 
a tüdőrák) kialakulása közötti kapcsolat régóta ismert 
és eredményeink is a legmagasabb megbetegedési koc-
kázatot jelezték a fér�ak körében az ajak-, szájüreg-, és 
garatrák, nők esetében pedig a tüdőrák, gyomorrák 
vonatkozásában [32–36]. Az irodalmi adatokkal össz-
hangban a jobb szociális körülmények között élők 
körében találtunk emelkedett emlő- és prosztatatrák 
megbetegedési kockázatot [35–38].

A hierarchikus Bayes modellek alkalmazása lehető-
vé teszi a megbetegedési, halálozási adatok nagy fel-
bontású, területi alapú vizsgálatát, mely nélkülözhe-
tetlen a nagyobb területi egységeken alapuló vizsgála-
tok által elfedett egyenlőtlenségek feltárásában. A tér-
regresszió alkalmazása ezen túlmenően – �gyelembe 
véve az adatokban rejlő térbeli autokorrelációt – a 
kockázati tényezők pontosabb azonosítását eredmé-
nyezheti.

Célszerűnek tartjuk – a társadalmi-gazdasági hely-
zet zavaró hatását kiküszöbölve – a deprivációval nem 
magyarázható területi halmozódások további vizsgá-
latát, hiszen az ilyen vizsgálatok eredményei más, a 
megbetegedések területi egyenlőtlenségeivel kapcso-
latba hozható speci�kus (genetikai, környezeti, egész-
ségügyi ellátásbeli) kockázati tényezőkre is felhívhat-
ják a �gyelmet az adott területen [39]. 

A multivariáns hierarchikus Bayes modellek alkal-
mazásával lehetőség nyílik továbbá egyszerre több 

megbetegedés területi eloszlása közötti kapcsolat fel-
tárására, közös komponensek meghatározására, mely 
a megbetegedések háttérében meghúzódó közös koc-
kázati tényezőinek feltárását, feltérképezését segítheti 
[40].

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az egyes vizs-
gált megbetegedések területi halmozódását befolyá-
solhatja az ellátó rendszer (ezen belül a szűrési centru-
mok) fejlettsége, a helyi szűrő programok sikeressége. 
Hangsúlyozandó, hogy a vizsgálat ökológiai jellege 
miatt a település szinten igazolt összefüggések egyéni 
szintű, ok-okozati kapcsolat bizonyítására nem alkal-
masak, éppen ezért az azonosított magas megbetege-
dési kockázatok halmozódásának végleges tisztázása 
csak analitikus epidemiológiai vizsgálatokkal lehetsé-
ges [41]. Az elemzés további korlátjai, a megfelelő ada-
tok hozzáférhetőségéből erednek. A vizsgálat nem ve-
szi �gyelembe az egyes daganat típusok látencia idejét, 
mivel a vizsgálatban alkalmazott Deprivációs Index 
indikátorainak jelentős része, hasonlóan más nemze-
tek ilyen jellegű indexeihez, megfelelő területi felbon-
tásban csupán a Népszámlálás adataiból (2001) áll 
rendelkezésre. Így időben távolodva a népszámlálás 
időpontjától ezen indikátorok megbízhatósága, így az 
azonosított összefüggések megbízhatósága is csökken. 
Vizsgálatunkban a depriváció területi eloszlásának 
időbeli változását kismértékűnek feltételeztük; ugyan 
erre vonatkozó részletes területi elemzés nincs, azon-
ban az Index által azonosított kedvezőtlen társadal-
mi-gazdasági helyzetű területek egybeestek a korábbi, 
más jellegű vizsgálatok eredményeivel [19]. Ezek alap-
ján feltétezzük, hogy e tekintetben lényeges átrende-
ződés nem történt hazánkban. További korlátként kell 
megemlíteni, hogy nem volt alkalmunk (szintén adat-
hiány miatt) �gyelembe venni a migrációt sem.

A rosszindulatú daganatok incidenciájának, területi 
egyenlőtlenségeinek elemzése fontos népegészségügyi 
feladat. A korlátai ellenére a tér-epidemiológiai vizs-
gálatok könnyebbé tehetik a veszélyeztetett, magas 
megbetegedési kockázatú területek, népességcsopor-
tok körülhatárolását, egyes kockázati tényezők feltárá-
sát, így szolgáltatva alapot a daganatos megbetegedé-
sek vonatkozásában az elsődleges és másodlagos meg-
előzés tervezéséhez, illetve (nemcsak országos, hanem 
helyi szintű) egészségfejlesztési programok és preven-
tív intervenciós stratégiák kialakításához [6, 20, 42-
44].
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