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2011. április 27-én az Országgyűlés 84%-os többség-
gel döntött a nemdohányzók védelméről szóló törvény 
mósosításáról.

A rászokás és függővé válás megakadályozásában, 
valamint az egészséges életmód kialakításában kiemel-
kedően fontos a minél Uatalabb életkorban elkezdett 
megelőző, felvilágosító tevékenység. Így az egészség-
ügyi ágazat pontosan a nemdohányzók védelméről szó-
ló törvény módosításával a magyar lakosság egészség-
tudatosabb magatartását, hosszabb távon a dohány-
zással összefüggő betegségek csökkenését várja.

A dohánytermékek bizonyítottan halált okoznak, 
mégis legálisak. Az Európai Unióban évente mintegy 
650000 ember hal meg dohányzással összefüggő be-
tegségekben. Az Európai Parlament 2009. november 
26-i állásfoglalása szerint a dohányzás felelős az EU-
ban a rák okozta halálozások 25%-áért. 

A lakosság egészségi állapota sokkal rosszabb, mint 
azt az ország gazdasági fejlettsége indokolná. A hazai 
dohányzási szokásokat tekintve az EU 27 tagállama 
közül 25. a listában, a lakosság 38%-a dohányzik (férU: 
46%; nő: 32%), 15%-a korábban dohányzott, de már 
leszokott, és csupán 47%-a nem dohányzott élete so-
rán. Magyarországon a dohányzással összefüggő be-
tegségben 18 percenként meghal egy ember.

A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 
TÖRVÉNY ÜZENETE

A dohányzással kapcsolatos szigorú szabályozások 
bevezetése az egész magyar lakosság egészségének 
javítását célozza, a dohányosok és nemdohányosok 
egészségvédelmét egyaránt szolgálja. Továbbá javítja a 
munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészség-
védelmét. A törvénymódosító javaslat szakít azzal a 
gyakorlatban alkalmazhatatlannak bizonyult szabá-
lyozási koncepcióval, amely légtechnikai elkülönítés-
sel megengedte a dohányzóhelyek zárt légtérben, sőt, a 
nemdohányzók tartózkodására is szolgáló, azonos he-
lyiségben történő kijelölését. 

JÖVŐKÉP 

A törvénymódosítás eredményeként jövő év janu-
árjától a kijelölt helyek kivételével nem szabad dohá-
nyozni közforgalmú intézmény nyilvánosság számára 
nyitva álló helyiségeiben, közösségi közlekedési eszkö-
zön, munkahelyen, a gyalogosforgalom számára nyit-
va álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú 
közlekedő, összekötő terekben, valamint közterületi 
játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvona-
lától számított 5 méteres távolságon belül. Ugyancsak 
tilos lesz rágyújtani a vasúti pályaudvarok utasok által 
használt területein így például a peronokon, vasúti 
aluljárókban, továbbá a busz, villamos és trolibusz-
megállókban és várakozó helyeken, valamint azoktól 5 
méteres távolságán belül.

Nem lehet dohányzó helyet kijelölni közforgalmú 
intézmények és munkahelyek zárt légterű helyiségei-
ben, helyi tömegközlekedési eszközökön, a HÉV-en, a 
távolsági buszon, valamint a menetrend szerint közle-
kedő személyszállító vonaton. Közoktatási, gyermek-
jóléti, és gyermekvédelmi intézményben, továbbá az 
egészségügyi szolgáltatóknál, így például a háziorvosi 
és szakorvosi rendelőkben, kórházakban még nyílt 
légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely. A büntetés-
végrehajtási intézményekben a fogvatartottak számá-
ra, valamint a pszichiátriai intézetben a pszichiátriai 
betegek számára azonban zárt légterű dohányzóhely is 
kijelölhető.

Azokon a munkahelyeken, amelyeket a munkáltató 
nem nyilvánított nemdohányzó munkahellyé, nyílt 
légterű dohányzóhelyet kell kijelölni. A közös haszná-
latú, zárt légterű helyiségben való dohányzás tilalma a 
társasházakra, lakásszövetkezetekre is kiterjed, ha az 
összes tulajdonos, vagy lakásszövetkezeti tag legalább 
négyötöde másként nem dönt.

A vendéglátóhelyeken, szállodákban a most elfoga-
dott módosítás hatálybalépésekor már működő, en-
gedélyezett zárt légterű dohányzóhely lehet az úgyne-
vezett szivarszoba. Itt azonban étel vagy ital nem szol-
gálható fel. Továbbá a szolgáltatást igénybevevő do-
hányzó vendégek ott tartózkodása alatt a munkaválla-
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ló nem kötelezhető arra, hogy ebben a helyiségben mun-
kát végezzen. A szivarszoba légcsere feltételeit nyílás-
záró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezéssel 
kell biztosítani úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó 
helyiségekbe ne juthasson be. 

A már működő szivarszobák engedélyezésére vonat-
kozó szabályok a kihirdetést követő harmadik napon, 
míg a többi rendelkezés 2012. január 1-jén lép hatály-
ba, azzal, hogy tényleges bírságolásra, a jogalkalmazók 

teljes körű felkészülése érdekében, további három 
hónap türelmi idő letelte után lesz lehetőség.

A törvénymódosítás által megalkotott új jogszabá-
lyok betartása és betartatása egyéni és közösségi felelős-
ség, mely az egész nemzetre nézve nevelő célzatú, kedve-
ző hatást gyakorol.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
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Összefoglalás: A túlzott alkoholfogyasztás és a különböző szociális-környezeti tényezők befolyását a halá-
lozás halmozódására számos vizsgálat igazolta. E tér-epidemiológiai elemzés célja a társadalmi-gazdasági 
helyzet hatásának kiküszöbölésével meghatározott térbeli halmozódások (klaszterek) azonosításán keresz-
tül annak áttekintése volt, hogy 1996–2007 között a magyar fér+ak és nők alkoholos májbetegségek, vala-
mint májzsugor (BNO-X: K70) okozta korai halálozása miként változott. A vizsgálat a Rapid Inquiry Facility 
(RIF), az R és a SatScan szoftverrel történt. A vizsgálati időszak legtöbb évében elsődleges klasztereket talál-
tunk – mind a fér+ak, mind a nők körében – Pest megye délkeleti és Komárom-Esztergom megye déli, dél-
nyugati részén. Fér+ak esetében további magas halálozási kockázatú területet azonosítottunk Zala megye 
egészén, Somogy megye nyugati és Heves megye északi részén. Eredményeink rámutattak az időben 
viszonylag állandó magas halálozási kockázatú területekre, melyek – a társadalmi-gazdasági helyzet befo-
lyásán túli – háttérben meghúzódó tényezők feltárására, pontos azonosítására irányuló analitikus epidemio-
lógiai vizsgálatok kiindulópontjai lehetnek.
Kulcsszavak: korai halálozás, tér-epidemiológia, társadalmi-gazdasági helyzet, ökológiai vizsgálat

Summary: The e/ects of alcohol consumption and di/erent socio-economic and environmental factors on 
premature mortality have already been identi+ed. The aim of our spatial-epidemiological analysis was to 
determine (through the identi+cation of spatial clusters adjusting for socio-economic status) temporal 
changes of male and female premature mortality due to alcoholic liver disease and cirrhosis (ICD-X: K70) 
between 1996 and 2007 in Hungary by using Rapid Inquiry Facility (RIF), R, SatScan softwares. The analysis 
was carried out by using smoothed (socio-economic status adjusted) indirectly standardised mortality 
ratio calculated by full hierarchical Bayesian methods at municipality level. The most signi+cant clusters – 
both for males and females – were found in the southeastern part of county Pest and in the southern, 
southwestern part of county Komárom-Esztergom almost throughout the whole study time period. Fur-
thermore, highly signi+cant clusters for males were detected in the entire of county Zala, in the western 
part of county Somogy and in the northern part of county Heves. The results of the study highlighted the 
areas of permanent high mortality and provided the essential information to carry out analytical epidemio-
logical studies to identify risk factors beyond those of socio-economic status.
Keywords: premature mortality, spatial epidemiology, socioeconomic status (SES), ecological study
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– (Klaszter-vizsgálat)
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disease and cirrhosis in Hungary, 1996–2007
– (Cluster-analysis)
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BEVEZETÉS

Több mint három évtizeddel ezelőtti állásfoglalásá-
ban az Egészségügyi Világszervezet már közzétette, hogy 
az alkoholfüggőség az általa okozott „károk” tekin-
tetében – az éhínség után – az emberiség legnagyobb tár-
sadalmi-gazdasági és egészségügyi problémáját jelenti 
[1]. A probléma mindmáig világszerte aktuális, hazai 
jelentőségét pedig az jelzi, hogy a mértéktelen alko-
holfogyasztásra visszavezethető népegészségügyi prob-
lémák – azon belül is a krónikus májbetegségek és máj-
zsugor miatti korai halálozás – tekintetében hazánk 
még napjainkban is a legkedvezőtlenebb helyzetű orszá-
gok közé tartozik Európában [2]. Sajnálatos, hogy még 
2009-ben is – a krónikus májbetegségek és májzsugor 
miatti korai halálozás elmúlt évtizedbeli csökkenő 
trendje ellenére – a magyar férUak halálozási kockáza-
ta ötszöröse, a nőké pedig négyszerese volt a régi Euró-
pai Uniós tagállamok átlagának (EU15-átlag) [2]. Szá-
mos vizsgálat igazolta már a krónikus májbetegségek 
kialakulásának hátterében egyes egészségmagatartás-
beli és társadalmi-gazdasági tényezők (SES) kockázati, 
illetve protektív szerepét [3–6]. Hazánkban a magas 
iskolai végzettséget protektív tényezőként [3], míg a 
társas kapcsolatok hiányát és a túlzott alkoholfogyasz-
tást kockázati tényezőként azonosították [3, 4]. Az a 
további tény pedig, hogy Magyarországon a krónikus 
májbetegségek okozta halálozás több mint 80%-ának 
hátterében fellelhető kórokként a mértéktelen alko-
holfogyasztás [7–9], még inkább rávilágít a hazai 
lakosság jelentős „alkoholos veszélyeztetettségére”, mely-
hez az elfogyasztott alkohol mennyiségén túl annak 
(elsősorban kétes eredetéből adódó) nem megfelelő mi-
nősége is hozzájárul [10].

A ’90-es évek végén az alkoholos veszélyeztetettség-
re egyértelműen utaló alkoholos eredetű májbetegsé-
gek miatti halálozás halmozódásában jelentős területi 
különbségek léteztek: a munkaképes korú – elsősor-
ban férU – lakosság esetében magas korai halálozási 
kockázatú területeket az ország északkeleti-délnyugati 
tengelye mentén azonosítottak [9]. Jelen elemzés a 
magyar lakosság alkoholos májbetegségek és májzsu-
gor miatti korai halálozásának – a halálozást befolyá-
soló, eltérő SES tényezők hatásának kiküszöbölése mel-
lett meghatározott – térbeli halmozódásait, illetve 
azok időbeli állandóságát kívánja feltérképezni.

ADAT ÉS MÓDSZER

Jelen deszkriptív epidemiológiai vizsgálatban egy-
részt nemzetközi összehasonlításban kerül áttekintés-
re a magyar lakosság krónikus májbetegségek és máj-
zsugor miatti korai halálozásának 1970 és 2009 közöt-
ti alakulása, másrészt elemzésre kerül (település szin-
ten) a magyar lakosság – az alkoholos veszélyeztetett-
ségét egyértelműen igazoló – alkoholos májbetegségek 
és májzsugor (BNO X: K70) miatti korai halálozása és 
a társadalmi-gazdasági helyzet közötti összefüggés. 
Harmadrészt – a társadalmi-gazdasági helyzet zavaró 
hatásának kiküszöbölése mellett – a 15–64 éves kor-
csoportú magyar férUak és nők alkoholos májbetegsé-
gek és májzsugor miatti halálozásának hazánkon belü-
li területi eloszlását (1996–2007 közötti időszakban), 
illetve a magas halálozású lakosságcsoportok térbeli 
halmozódásainak (klasztereinek) évenkénti változása-
it térképezik fel.

Adatok

A nemzetközi összehasonlítás az Egészségügyi 
Világ-szervezet Health for All (HFA) adatbázisban fel-
lelhető direkt standardizált halálozási mutatók segít-
ségével történt. A krónikus májbetegségek és májzsu-
gor haláloki csoportjának képzésekor a HFA Adatbá-
zis[2] meghatározását vettük Ugyelembe, mely szerint 
a következő halálokok tartoztak e csoportba (BNO X. 
Nemzetközi Haláloki Közbülső Névjegyzék alapján): 
az alkoholos májbetegség és májzsugor (K70), idült máj-
gyulladás (K73), májUbrosis és májzsugorodás (K74). 
Az adatbázisban az összehasonlíthatóságot biztosító 
standardnak az európai standard népesség 1976. évi kor-
megoszlását használtuk [2].

A településszintű tér-epidemiológiai vizsgálathoz a 
halálozási adatokat (települési, kerületi szinten, éven-
kénti, nem szerinti, 5 éves korcsoportos bontásban) a 
Központi Statisztikai Hivatal; a népességi adatokat 
pedig a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatá-
sok Központi Hivatala adatai alapján az Országos Kör-
nyezet-egészségügyi Intézet bocsátotta rendelkezé-
sünkre 1996 és 2007 közötti időszakra vonatkozóan.

A halálozás eloszlásának mintázata és a társadalmi-
gazdasági helyzet térbeli eloszlása közötti kapcsolat 
vizsgálatához a település szintre kifejlesztett, összetett 
Deprivációs Indexet (DI) alkalmaztuk [11, 12]. A DI 
hazánkon belül, település- és kerületszinten társadal-
mi-gazdasági mutatókból (munkanélküliség, alacsony 
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iskolázottság, jövedelmi viszonyok, személygépkocsik 
száma, nagycsaládosok aránya, csonka családok ará-
nya, lakósűrűség) képzett multidimenzionális, folyto-
nos index. A felsorolt mutatók összevonását lehetővé 
tevő transzformációk (normalizálás, standard érték 
meghatározása) után a település-speciUkus index a mu-
tatók településre vonatkozó, súlyozott standard értéke-
inek összegzésével került meghatározásra. Az egyes 
mutatókra vonatkozó súly meghatározása faktoranalí-
zissel történt. Az így számított index pozitív értékei az 
országos átlagnál kedvezőtlenebb (depriváltabb), míg 
a negatív értékei az országos átlagnál kedvezőbb társa-
dalmi-gazdasági helyzetű (kevésbé deprivált) területe-
ket jelentik. Az indikátorok jelentős része település 
szinten csupán a népszámlálás (2001) adataiból hoz-
záférhető, ezért az index minden megszorítás nélkül 
csupán erre az évre releváns.

Területi eloszlás vizsgálat

A halálozás területi egyenlőtlenségeinek település 
szintű elemzése a Besag és munkatársai által leírt hie-
rarchikus Bayes modell (BYM modell) alkalmazásával 
történt [13], mely a Standardizált Halálozási Hánya-
dosok (SHH) korrekcióját szolgálta. A korra történő 
rétegezésen túlmenően a társadalmi-gazdasági helyzet 
zavaró hatásának kiküszöbölését is elvégeztük, ekkor a 
korra és DI-re (mint kategorikus változóra) rétegzett 
hierarchikus Bayes becsléssel korrigált (simított) SHH-k 
területi eloszlása került vizsgálatra. Standardként min-
den esetben az 1996–2007 évre összevont országos kor-
speciUkus arányszámokat alkalmaztuk [14].

Az indirekt standardizálás módszerével számolt, kis 
populációkból eredő instabilitást mutató eredmények 
térképes megjelenítése főként a véletlen okozta válto-
zékonyságot tükrözheti, megakadályozva a valós tér-
beli struktúra azonosítását. A nagy variabilitás, a vélet-
len eredetű komponens hatásának csökkentése szintén 
BYM modell alkalmazásával történt [13]. A BYM modell 
a települések lakosságának halálozását egyrészt a vizs-
gálati népesség teljes átlaghoz (országos átlaghoz) tör-
ténő simítás, másrészt a (szomszédos területektől „köl-
csönzött”) helyi átlaghoz történő simítás útján becsli és 
szemlélteti a halálozás pontosabb területi eloszlását.

A bizonytalanság mérése az utólagos valószínűség 
(Posterior Probability: PP) meghatározásával történt. 
A PP értéke megmutatja, mekkora a valószínűsége 
annak, hogy egy adott területen a halálozás a referen-
cia (indirekt standardként választott) populáció halá-

lozását meghaladja. A térképeken azon területeket jelöl-
tük meg, melyek esetében legalább 80%-os valószínű-
séggel kijelenthetjük, hogy emelkedett halálozásúnak 
tekinthetőek (PP>0,8). Ezen érték alkalmazásával el-
fogadható érzékenységgel azonosíthatók a valós emel-
kedést mutató területek [15].

Kockázat vizsgálat

Az ökológiai vizsgálatban a lakosság alkoholos máj-
betegségek és májzsugor miatti korai halálozása és a 
társadalmi-gazdasági helyzet közötti kapcsolatot vizs-
gáltuk Magyarország települései esetében 1996–2007 
között. A DI értékek alapján természetes törések mód-
szerével 5 kategóriába sorolt település csoportok átla-
gos DI értékei és a csoportok halálozása (SHH) közöt-
ti összefüggést vizsgáltuk. A kapcsolat statisztikai meg-
alapozottságának vizsgálatára χ2-homogenitás teszt és 
χ2-linearitás trend vizsgálat került elvégzésre, melyek 
a csoportok halálozási mutatójának hasonlóságát, va-
lamint annak a csoportok szerinti monoton változását 
vizsgálják [11, 16, 17].

Klaszterek azonosítása

Az 1996–2007 időszakban magas halálozási halmo-
zódását mutató területek (klaszterek) scan statisztiká-
val kerültek meghatározásra. E módszer segítségével 
megállapítható, hogy a halálozás eloszlása a térben vé-
letlenszerűen rajzolódik ki, vagy detektálhatók emel-
kedett halálozású településcsoportok [18]. Mivel a klasz-
terek helyének előzetes meghatározása nélkül azono-
síthatóak a magas kockázatú területek, így a módszer 
kiküszöböli a klaszterek keresése, meghatározása ese-
tén az előzetes feltevésből eredő torzító hatást. Jelen 
vizsgálatban a koreloszlással és a DI területi eloszlásá-
val nem magyarázható (korra és DI-re rétegzett) ma-
gas halálozású területcsoportok azonosítása is meg-
történt.

Az összevont időszakra meghatározott, korra és DI-
re rétegzett klaszterek időbeli állandóságának vizsgá-
latára a klaszterek térbeli elhelyezkedése minden egyes 
évre meghatározásra került. Ezt követően „összegző” 
térképen kerültek megjelenítésre azok a települések, 
amelyek a teljes vizsgálati időszak alatt legalább 5 év-
ben statisztikailag megalapozott, magas halálozási koc-
kázatú klaszterben szerepeltek (tartósan klasztert kép-
ző települések). A várható esetek száma minden egyes 
évben a teljes vizsgálati időszak (1996–2007) nem, kor 
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és DI speciUkus halálozási arányszámai alapján került 
meghatározásra, kiküszöbölendő a standard esetleges 
évenkénti változását, lehetővé téve a pontosabb időbe-
li összehasonlítást [14].

A hipotézis vizsgálat (H0: a klaszter az azon kívüli 
területekhez viszonyítva nem mutat emelkedett halá-
lozási kockázatot) a valószerűségi hányados próba 
(maximum likelihood ratio test) statisztikával, Monte 
Carlo szimulációval történt [19]. A szimulált Monte 
Carlo ismétlések száma 999 volt. Az összehasonlítás 
megkönnyítése érdekében kör alakú klaszterek kerül-
tek meghatározásra, A maximális „klaszter-méretet” a 
kockázatnak kitett férUak létszámának 2,5, a nők 5%-
ában határoztuk meg, mely a túlságosan nagy térbeli 
kiterjedés kiküszöbölését szolgálta.

Alkalmazott szo$verek

A vizsgálat az ArcGIS térinformatikai rendszer 
kiterjesztéseként működő Rapid Inquiry Facility (RIF 
3.1.2) szo�verrel történt [20, 21]. A területi eloszlás 

vizsgálatot a RIF „betegség térképezés” („disease map-
ping”) funkciójával, az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
WinBUGS 1.4.3 programmal végeztük [22]. A scan 
statisztika – azaz a klaszterek azonosítása – szintén a 
RIF „betegség térképezés” („disease mapping”) funk-
ciójához közvetlenül kapcsolódó SaTScan program 
segítségével került elvégzésre [23]. A kockázat vizsgá-
lat pedig a RIF kockázatelemző („risk analysis”) mo-
duljával történt [20, 21]. 

EREDMÉNYEK

A krónikus májbetegségek és májzsugor miatti korai 
halálozás trendje nemenként hasonlóan alakult a vizs-
gálati időszakban, miszerint a ’90-es évek legelejéig 
emelkedő, majd 1995-től 2009-ig (ingadozások mel-
lett) folyamatosan csökkenő trend jellemezte mindkét 
nem halálozását (1. ábra).

E betegségcsoport miatti korai halálozás szintje a 
magyar nők körében 1970 és 2009 között mindvégig 

1. ábra
A lakosság krónikus májbetegségek és májzsugor miatti korai halálozása

Magyarországon és néhány európai országban 1970-2009 [2]
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közel harmada volt a férUakénak, de még így is a vizs-
gált országok (kivéve Moldávia) női lakosságának halá-
lozásához viszonyítva rendkívül magasnak bizonyult. 
A második évezred első évtizedének végén a hazai női 
halálozás szintje közel azonos volt a litván és román 
nők halálozási szintjével, míg a magyar férUak halá-
lozása a litván és a román férUakétól magasabb volt (1. 
ábra).

Arányait tekintve 2008-ban – a Magyarországhoz ha-
sonló gazdasági, szociokulturális háttérrel rendelke-
ző – Lengyelország férU és női lakosságához képest is 
két és félszeres körüli volt magyar férUak és nők halan-
dósága, az EU15-átlagnak pedig férUak esetében az 
ötszörösét, nőkesetében annak négyszeresét is megha-
ladta (1. ábra).

A kockázat elemzés eredményei szerint lineáris ösz-
szefüggést találtunk az alkoholos májzsugor és májbe-
tegségek miatti korai halálozás és a SES között, mely 
statisztikailag a férUak esetében erősebbnek bizonyult 
(I. táblázat, 2. ábra). Az összefüggés szerint a kedve-
zőtlen SES emelkedő korai halálozási kockázattal járt 
együtt (FérUak: χ2Homogenitás=416,08, p=0 χ2Line-
aritás=407,52, p=0; Nők: χ2Homogenitás=68,53, p=0 
χ2Linearitás=52,19, p=0) (2. ábra). 

A DI alapján a felső kvintilis (a legrosszabb társa-
dalmi-gazdasági helyzetű csoport) korai halálozása 
férUak és nők esetében is (Standardizált Halálozási 

Arányszám: SHAFérUak=109,52/100000; KI[101,48–
118,19], SHANők=32,51/100000; KI[128,25–37,42]) 
több mint 60%-kal haladta meg az alsó kvintilis (leg-
kevésbé rossz társadalmi-gazdasági helyzetű csoport) 
korai halálozását (I. táblázat, 2. ábra). 

Ehhez hasonló jelentős eltéréseket azonosítottunk a 
férUak és nők körében egyaránt, amikor az országos 
átlaghoz viszonyítottuk az adott csoportokban megU-
gyelt halálozást: míg a „legjobb helyzetű csoport” ha-
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miatti korai halálozás eltéréseinek kapcsolata
a magyar lakosság körében, 1996–2007
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I. táblázat
A SES-index értékei alapján csoportosított magyar települések lakosságának alkoholos

májbetegségek miatti korai halálozási kockázata (Standardizált Halálozási Hányados) és
95%-os kon"dencia intervalluma, 1996–2007

*Standard: A 15-64 éves korú, európai standard népesség (1976) kormegoszlása
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lálozása az országos szinttől mintegy 20%-kal szigniU-
kánsan alacsonyabb volt, addig a „legszegényebb cso-
porté” attól több mint 30%-kal szigniUkánsan maga-
sabbnak bizonyult (1. táblázat, 2.ábra). 

A korai halálozás hazánkon belüli területi egyenlőt-
lenségeit a 3.A és 3.B ábra szemlélteti. A korra történő 
rétegzéskor mind a két nem esetében a magas halálo-
zási kockázatú területek Magyarországon belül északi, 
középső és délnyugati országrészen helyezkedtek el 
(3.A ábra). A kockázat elemzés eredményei igazolták, 
hogy a SES befolyásolja a májbetegségek és májzsugor 
miatti korai halálozás kockázatát, így nemcsak az elté-

rő korcsoportokból, hanem az eltérő társadalmi-gaz-
dasági helyzetből eredő különbségek Ugyelembe véte-
lével is elvégeztük a vizsgálatot, azaz korrekció nem-
csak korra, hanem SES-re is történt. E korrekciót kö-
vetően nem történt jelentősebb átrendeződés a magas 
halálozási kockázatú területek mintázatában (3.B ábra). 
A szigniUkánsan magas halálozási kockázatú területek 
jellemzően továbbra is az északi, középső és férUak 
esetében a délnyugati országrészen voltak megUgyel-
hetők (3.B ábra). 

Az 1996 és 2007 között minden egyes évben megU-
gyelt, statisztikailag megalapozott (elsődleges) klasz-

* hierarchikus Bayes becslés módszerével korrigált eredmények 
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terek térképes megjelenítéseinek egymásra „helyezé-
se” után kapott, összegzett képet a 4. ábra mutatja be. 
A vizsgálati időszak legtöbb évében elsődleges klaszte-
reket találtunk férUak és nők esetében is Pest megye 
délkeleti és Komárom-Esztergom megye déli, délnyu-
gati részén. FérUak körében további magas halálozási 
kockázatú területet azonosítottunk Zala megye egé-
szén, Somogy megye nyugati és Heves megye északi 
részén (4. ábra).

MEGBESZÉLÉS

Az alkoholfogyasztás – egyéni, pszichológiai és tár-
sadalmi hatásain túlmenően – népegészségügyi szem-
pontból is fontos kockázati tényezőnek bizonyult [5–7, 
24–26]. Az idült alkoholfüggőségi állapotok közismer-
ten vezetnek testi, pszichés és szociális hanyatláshoz, 
bár ebben is kétségtelenül jelentősek az egyéni különb-
ségek [8]. Mára epidemiológiai vizsgálatok sora iga-
zolta, hogy az „alkohol hatására” törvényszerűen rövi-
dül meg a születéskor várható és az egészségben eltöl-
tött, valamint a munkaképes életkor is [5, 27, 28]. 

A nemzetközi adatok rámutattak, hogy az utóbbi 
évtizedben az alkoholfogyasztással összefüggésbe hoz-

ható krónikus májbetegségek és májzsugor miatti ha-
lálozás riasztó mértéket öltött Európa néhány országá-
ban, közöttük hazánkban is [2, 7, 24]. E tekintetben a 
hazai halálozás 1995 utáni csökkenő trendje ígéretes-
nek is tűnhetne akkor, ha ez a halálozás nem az EU15 
átlag mintegy négy-ötszöröse lett volna még 2009-ben is.

A haláloki csoporton belül az alkoholos veszélyez-
tetettségre egyértelműen utaló alkoholos májbetegsé-
gek miatti halálozást vizsgálva – más hazai vizsgálatok 
eredményeihez hasonlóan [10, 29] – hazánkon belül 
több területen azonosítottuk a magas halálozási koc-
kázat halmozódását. Összességében ezek a területek 
Magyarország északi, középső és délnyugati részére 
lokalizálódtak: a vizsgálati időszak legtöbb évében mind-
két nem esetében klasztereket találtunk Pest megye dél-
keleti és Komárom-Esztergom megye déli, délnyugati 
részén. A férUak körében további magas halálozási koc-
kázatú területet azonosítottunk Zala megye egészén, 
Somogy megye nyugati és Heves megye északi részén is.

Megjegyzendő – annak ellenére, hogy számos ered-
mény igazolta az alkoholizálás miatti halálozás tekin-
tetében a SES szerepét [3–5, 27, 28] –, hogy a SES-re 
történő korrekciót követően nem történt jelentősebb 
területi átrendeződés a magas halálozási kockázatú 
területek mintázatában Ez azt jelenti, hogy az adott 
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4. ábra
Az alkoholos májbetegség (BNO X.: K70) miatti halálozás tér- és időbeli* halmozódásai
(1996-2007 közötti évenkénti klaszter elemzés eredményei** szerint) Magyarországon

Fér+ak Nők

0             50           100                           200

kilométer

Klaszter p<0,05

Tartósan klasztert képező települések

Település

Megye

*   tartósan klasztert képző település: a vizsgált időszakon belül legalább 5 év eredményei alapján
     az adott közigazgatási egység klaszter által érintett volt
** a standard: 1996–2007
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területen nem kizárólagosan a rendkívül kedvezőtlen 
társadalmi-gazdasági helyzet – vagy éppen a belőle 
adódó valamely egészségmagatartásbeli probléma, koc-
kázati tényező [3, 4] - magyarázza a magas halálozási 
kockázatot. A magas halálozási kockázatú területek 
azonosításával ugyan körülhatárolásra kerültek az 
alkoholos májbetegségek miatti halálozás miatt veszé-
lyeztetett lakosságcsoportok, azonban szükséges kitér-
ni az eredmények felhasználhatóságának korlátaira is. 
Egyrészt a rejtett morbiditási vizsgálatok feltárták, 
hogy a krónikus májbetegségek és májzsugor diagnó-
zisát illetően a hazai alapellátásban nincs egységes kri-
tériumrendszer. Az ebből adódó esetleges „túldiag-
nosztizálás” – továbbá az ebből számolt esetlegesen 
„felülbecsült” magas halálozási kockázat – hátterének 
felderítésére további részletes és célzott epidemiológi-
ai vizsgálatok elvégzésére lehet szükség [30]. Másrészt 
a halálozási elemzésekhez szükséges alapadatok ha-
zánkban szinte teljes körűen rendelkezésre állnak és 
ezek az elsődleges adatgyűjtő (Központi Statisztikai 
Hivatal) elmúlt évekbeli törekvéseinek köszönhetően 
egyre megbízhatóbbak. Ennek ellenére az esetleges 
halálok-megállapítási bizonytalanságból, halálok kó-
dolási problémákból eredően az említett alapadatok 
minősége nem teljesen kifogástalan [31]. Harmadrészt 
az összefüggésekkel kapcsolatos eredmények értelme-
zését, felhasználhatóságát tovább szűkíti, korlátozza, 
hogy az elemzést lakosságcsoportok szerint összesített 
adatok alapján végeztük (aggregált adatok), így az 
adott csoportok tekintetében feltárt összefüggésből az 
egyes egyénre vonatkozó összefüggésekre következ-
tetni nem lehet [14].

Összességében eredményeink a munkaképes korú 
lakosság alkoholos eredetű halálozásának csökkentése 
érdekében segíthetik a nemzeti, vagy helyi szintű dön-
téshozók és szakterületi irányítás szakembereit – az 
alkoholfogyasztás mennyiségi és minőségi változtatá-
sára irányuló (például a minőségi italok mértékkel 
történő fogyasztását támogató [32–34]) – egészségfej-
lesztési programok célzott szervezésében és lebonyolí-
tásában. 

Támogatás

A vizsgálat az „A European Health and Environment 
Information System for Risk Assessment and Disease 
Mapping” (EUROHEIS2) EC-PHEA szerződésszám 
2006126 projekt támogatásával valósult meg.
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Kósa Zsigmond

A 65 éves és idősebb korúak halálozási viszonyainak 
alakulása Magyarországon 1980 és 2008 között

The mortality trends of the population 65 years of 
age and over in Hungary between 1980 and 2008

Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. – Tel./Fax: (42) 598 279 – E-mail: asarvary@de-e~.hu

Összefoglalás: A világon, így Magyarországon is folyamatosan növekszik az idős korosztály aránya a popu-
láción belül. Az idősek általában számos krónikus megbetegedésben szenvednek, ellátásuk jelentős terhet 
jelent a társadalom és az egészségügyi ellátórendszer számára. A népegészségügyi programok tervezésé-
hez fontos, hogy megbízható adatokkal rendelkezzünk a halálozási és megbetegedési viszonyaikkal kap-
csolatban. Jelen tanulmány célja a WHO HFA adatainak felhasználásával a magyarországi 65 éves és idő-
sebb korosztály halálozási viszonyainak bemutatása és értékelése az EU országok adatainak tükrében 1980-
tól 2008-ig. Az eredmények szerint a 65 éves életkorban várható élettartam mind Magyarországon, mind az 
EU tagországokban növekedést mutatott, azonban a magyar fér+ak és nők élettartama az időszak végére 
sem érte el az EU15 tagországok (2004 előtti EU tagok) átlagát. A magyar idős lakosság összhalálozása 
közel 1,5-szerese az EU15 átlagának. Az összhalálozáson belül a 65 évesek és idősebbek körében a szív- és 
érrendszeri betegségek és a daganatos betegségek miatti halálozás dominál, e két halálok felelős a halálo-
zás kb. 80%-áért. A fő halálokok tekintetében az utóbbi évtizedekben a halálozás csökkenése volt jellemző. 
A legnagyobb mértékben az idősek külső okok miatti halálozása csökkent 1980 és 2008 között (46%-os csök-
kenés a fér+ak és 65%-os a nők esetén), melyhez az öngyilkosság és a balesetszerű esés miatti halálozás csök-
kenése járult hozzá leginkább. Az idősek halálozási adatainak további elemzése – részletesebb korcsopor-
tos és területi eloszlás szerinti vizsgálat – szükséges a számukra szóló célzott népegészségügyi programok 
kidolgozásához.
Kulcsszavak: idősek halálozásának alakulása, 65 éves életkorban várható élettartam, fő halálokok

Summary: The proportion of the elderly in the population has been continuously increasing all over the 
world as well as in Hungary. Elderly people usually su/er from several chronic diseases at the same time 
therefore the care of them imposes a substantial burden on both the society and the health care system. To 
develop public health programs, valid mortality and morbidity data of this age group are needed. The aim 
of this study is to present and analyze the Hungarian mortality trends of the 65-year-old and older people 
compared with EU countries between 1980 and 2008 using the WHO HFA data base. According to the 
results the life expectancy at the age of 65 has increased both in Hungary and in the EU members, but the 
life expectancy of Hungarian males and females did not reach the average of the EU15 members (EU mem-
bers before 2004) until the end of the period. The total mortality for the elderly population in Hungary is 
about 1.5 times higher than that of the EU15 average. The most frequent causes of death are the diseases 
of the circulatory system and malignancies, which are responsible for 80% of the total mortality. Mortality 
due to the leading causes of death decreased in the last decades. The sharpest decline has been observed 
in the external causes of death between 1980 and 2008 (46% in males and 65% in females), to which the 
decrease in suicide and accidental falls contributed to a large extent. Further analysis of the mortality data 
of elderly – by age groups and spatial distribution – is needed to develop targeted public health programs 
for them.
Keywords: mortality trends of elderly people, life expectancy at the age of 65, leading causes of death
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BEVEZETÉS

Egy populáció népegészségügyi szükségleteinek fel-
tárásához, a lakosság egészségi állapotának jellemzé-
séhez nélkülözhetetlen a megbetegedési és a halálo-
zási adatok elemzése. A népegészségügyi szükségletek 
alapján azonosíthatóak azok a területek, amelyek be-
avatkozást igényelnek [1]. A halálozás elemzéséből nyer-
hetőek a legmegbízhatóbb adatok a populáció egészsé-
gi állapotával kapcsolatban. Ezen adatok vizsgálata 
azonban legtöbbször a korai (65 év előtti) halálozásra 
terjed ki, mert egyrészt ebben az életkori csoportban 
sokkal megbízhatóbb a halálok megállapítása, mint az 
idősebbek körében, másrészt a népegészségügy elsőd-
leges célja a korai halálozás csökkentése, a betegségtől 
mentes életévek számának növelése, amely ezen popu-
láció életkilátásainak javításával, betegségeinek meg-
előzésével valósítható meg.

A világ népessége azonban elöregedő, különösen 
magas az idősek aránya az európai országokban. Az 
ENSZ adatai szerint 2009-ben a világ lakosságának 11%-a 
volt 60 éves és idősebb, 2050-re ez az aránya eléri a 
22%-ot [2]. Európában ez az arány 2009-ben 22% volt 

és 2050-re az idősek aránya elérheti a 35%-ot. Magyar-
országon a 60 évesek, illetve idősebbek aránya megfe-
lelt az európai átlagnak (22,1%), ezzel a 19. helyen áll-
tunk a világ országainak rangsorában, 2050-re az elő-
rejelzés 33%-os arányt prognosztizál [3].

A kor előrehaladtával folyamatosan növekszik a kró-
nikus betegségek gyakorisága, azonban e betegségek 
egyre hatékonyabb kezelésével egyre idősebb korban 
következik be a halál [4]. A krónikus betegségek pre-
valenciájának növekedése az idős korosztály körében, 
illetve az idősek arányának emelkedése a populáción 
belül azt eredményezi, hogy az idősek ellátása egyre 
nagyobb terhet ró az egészségügyi szolgáltatókra, így a 
társadalom egészére.

A magyar idős korosztály korábbi időszakra vonat-
kozó halálozási adatainak elemzésére sor került [5], az 
azóta eltelt időszakra vonatkozó halálozási adatok 
összehasonlító vizsgálatával azonban nem rendelke-
zünk, ezért jelen tanulmány célja a magyarországi 65 
éves és idősebb korosztály halálozási viszonyainak 
bemutatása és értékelése az EU országok adatainak 
tükrében 1980-tól 2008-ig. 
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1. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők összhalálozásának alakulása

 Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

Az adatok 2010 januári kiadású European Health 
for All adatbázisából [6] és a European Health for All 
mortalitási adatbázisából [7] származnak. A European 
Health for All mortalitási adatbázisa 67 halálokot tar-
talmaz nem és korcsoportos bontás szerint 1980-tól 
2008-ig. Az adatbázisokban szereplő mortalitási ada-
tok direkt standardizáltak. A standard az európai stan-
dard populáció kormegoszlása. Vizsgáltuk a magyar-
országi 65 éves és idősebb korú férUak és nők 65 éves 
életkorban várható átlagos élettartamának, valamint 
halálozásának alakulását főbb halálokok szerint az 
1980–2008-as időszakban (1. ábra) az Európai Unió or-
szágainak (EU) (az EU 27 tagországának átlaga) átla-
gához, az EU15 (az EU-t 2004. május 1. előtt alkotó 
tagállamok) átlagához és az EU12 (2004-ben vagy 
2007-ben csatlakozott EU tagországok) átlagához ké-
pest. A halálozás megoszlását főbb haláloki csoportok 
és nem szerint a 2005–2008 időszakban elemeztük. 
A halálozási adatok 100 000 főre vonatkoznak. A ma-
gyar 65 éves és idősebb korcsoport relatív halálozását 
(standardizált halálozási arányszámát) az EU15 orszá-
gok átlagos halálozásához viszonyítottuk.

EREDMÉNYEK

A magyar férUak és nők 65 éves életkorban várható 
élettartama folyamatos növekedést mutatott 1980 és 

2008 között. Az EU12 átlagához viszonyítva mind a 
férUak, mind a nők körében a különbség csökkenése 
tapasztalható, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy 
egyik esetben sem sikerült az EU12 átlagát elérnünk. 
A magyar férUak 65 éves életkorban várható átlagos 
élettartama 1980-ban csupán 2 évvel maradt el az EU 
régi tagállamainak átlagától. Ez a lemaradás a vizsgált 
időszakban fokozatos növekedést mutatott, 2008-ban 
az EU15 2007-es átlagához képest a különbség már 
3,61 évre növekedett. A nők körében nem Ugyelhető 
meg a különbség ilyen mértékű növekedése. Amíg a 
magyar nők 65 éves életkorban várható átlagos élettar-
tama 3,45 évvel nőtt a vizsgált időszakban, addig az 
EU15 országok női lakossága körében 3,48 év volt a 
növekedés (I. táblázat). 

Mivel az adott életkorban várható átlagos élettar-
tam mutatót az adott évi halálozási viszonyok alapján 
számolják ki, ezért a 65 éves életkorban várható átla-
gos élettartam növekedésnek a halálozás alakulásában 
is meg kell mutatkoznia. A magyar férUak és nők össz-
halálozása 1980-tól folyamatos csökkenést mutatott a 
vizsgált időszak végéig. A magyar 65 éves és idősebb 
férUak összhalálozása megközelítette az EU12 átlagát, 
a nőké azzal azonos volt, azonban sem a férUak, sem a 
nők esetében érdemben nem sikerült az időszak elején 
az EU15 országok átlagával szemben fennálló halálo-
zási különbözetet csökkenteni.

A halálozásban a legnagyobb súllyal mind a férUak, 
mind a nők körében a szív- és érrendszeri betegségek 
szerepeltek a 2005–2008-as időszakban, azonban a nők 

Ország/
országcsoport

1980 1990 2000 2008

Fér"ak

Magyarország 11,64 12,12 13,04 14,01

EU12 átlag 12,26 12,66 13,44 14,33

EU15 átlag 13,63 14,84 16,26   17,62*

EU átlag 13,54 14,34 15,65 17,05

Nők

Magyarország 14,74 15,48 16,83 18,19

EU12 átlag 15,17 15,85 16,96 18,24

EU15 átlag 17,37 18,79 20,11   21,19*

EU átlag 17,11 18,13 19,42 20,59

I. táblázat
A fér"ak és nők 65 éves életkorban várható átlagos élettartamának

alakulása Magyarországon és az EU országaiban 1980-2008-ig

  *2007-es adat.
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körében 9%-kal nagyobb arányban. A második helyen 
a daganatos betegségek miatti halálozás állt, ebben az 
esetben azonban a férUak és nők vonatkozásában for-
dított a sorrend, tehát a nők esetében Ugyelhető meg 
alacsonyabb súly (19%), míg a férUak esetében maga-
sabb (25%). A többi főbb halálok tekintetében lénye-
ges eltérés nem Ugyelhető meg a két nem között, azon-
ban a férUak esetében 1–2%-kal magasabb súlyok jel-
lemzik a főbb halálokokat (2. ábra). 

Az EU15 országok átlagához képest a magyar 65 
éves és idősebb populáció halálozása mindkét nem 
esetén – a légzőrendszeri betegségek okozta halálozás 
kivételével – kedvezőtlenebb. A vizsgált időszakban a 
férUak és nők keringésrendszeri betegségek miatti 
relatív halálozási aránya folyamatosan növekedett és 
több, mint kétszeres különbséget mutatott az EU15 
átlagához képest a vizsgált időszak végére. A dagana-
tok és emésztőrendszeri betegségek miatti halálozás 
esetén a magyar férUak és nők relatív halálozási ará-
nyában ellentétes tendencia Ugyelhető meg. Míg a fér-
Uak esetén a relatív halálozási arány növekedése Ugyel-
hető meg, addig a nők esetében csökkenés tapasztal-
ható. A külső okok miatti relatív halálozási arány az 
EU15 átlagához képest jelentősen javult mindkét nem 
körében és az 1990-es években tapasztalható – férUak 
esetén közel 2,8-szoros, nők esetén 3-szoros – különb-
séghez képest 2007-re a halálozási arány már a duplája 
sem volt az EU15 országokénak.

Figyelemre méltó, hogy a 65 éves és idősebb férUak 
szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozása ala-
csonyabb, mint a nőké Magyarországon is és az EU 
országaiban is. A magyar 65 éves és idősebb férUak és 
nők szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozá-
sa az EU tagországokéval párhuzamosan csökkent, az 
egyes EU országcsoportok között a csökkenés mérté-
kében nem volt különbség. A magyarországi férUak és 
nők szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozási 
többlete így nem lett kisebb az EU15 átlagához képest 
(3. ábra).

A szív- és érrendszeri betegségeken belül legnagyobb 
súllyal az ischaemiás szívbetegségek és a cerebrovasz-
kuláris betegségek szerepelnek, ezért ezeket külön vizs-
gáltuk. MegUgyelhető, hogy annak ellenére, hogy a 
szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás esetén 
a nők halálozása magasabb volt a férUakénál, az ischae-
miás szívbetegségek miatti halálozást tekintve fordí-
tott volt a helyzet mind Magyarországon mind az EU 
országaiban (4. ábra). Az ischaemiás szívbetegségek 
miatti halálozás szintje a 65 éves és idősebb férUak és 
nők esetében már a vizsgált időszak elején is maga-
sabb volt az EU15 és az EU átlagánál. A betegség miat-
ti halálozás alakulása azonban eltérő tendenciájú volt 
Magyarországon és az EU15 országaiban. Míg a ma-
gyar férUak és nők körében emelkedő tendencia volt 
megUgyelhető, mely maximumát 2005-ben érte el 
(férfiak: 2310,73/100 000; nők: 1600,98/100 000), 

Fér+ak Nők

2. ábra
A főbb haláloki csoportok súlya a 65 éves és idősebb fér"ak és nők

halálozásában Magyarországon, 2006-2008 (átlag)

   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

53%

Keringési rendszer betegségei

Daganatok

Emésztőrendszer betegségei
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Egyéb betegségek

62%19%53%
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3. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők szív- és érrendszeri betegségek miatti
halálozásának alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag
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4. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők ischaemiás szívbetegségek miatti halálozásának

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag
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addig az EU15 országaiban végig a halálozás csökke-
nése volt jellemző, emiatt a magyarországi halálozás 
mindkét nem esetén távolodott az EU15 és az EU átla-
gától. Érdemes itt megjegyezni, hogy a halottvizsgálati 
bizonyítványok feldolgozásában a Központi Statiszti-
kai Hivatal 2005-ben áttért a kézi feldolgozásról a 
gépire, ami magyarázhatja a 2005-ös év kiugró adatait. 
2007-ben a magyar férUak ischaemiás szívbetegségek 
miatti halálozása 2,7-szerese, a nőké 3,3-szerese volt 
az EU15 országokénak. Az EU12 országaihoz képest is 
nőtt a magyar férUak és nők halálozási többlete ebben 
a halálnemben. 

A cerebrovaszkuláris betegségek miatti halálozás (5. 
ábra) a vizsgált időszak egészében csökkenést muta-
tott mindkét nemben Magyarországon és az EU tagor-
szágokban is. A halálozás mértéke mindkét nem ese-
tén Magyarországon javult a legnagyobb mértékben 
(férUaknál 56%-kal, nőknél 61%-kal), ezért míg az 
időszak kezdetén a magyar férUak és nők halálozása az 
EU12 országok átlagát is jelentősen meghaladta, addig 
az időszak végére már az alatt volt, azonban még így is 
a magyar férUak halálozása a duplája, a nőké 1,7-sze-
rese volt az EU15 országok férU és női lakossága halá-
lozásának. Érdekes megUgyelni azt, hogy az EU15 

országaiban a férUak és nők cerebrovaszkuláris beteg-
ségek miatti halálozása az időszak végére közel azonos 
volt, míg Magyarországon egyértelműen a férU lakos-
ság halálozása magasabb.

A második leggyakoribb halálok mind a férUak, 
mind a nők körében a daganatok miatti halálozás volt, 
melynek nagy részét a rosszindulatú daganatok mi-
atti halálozás teszi ki. 1980-tól kezdve a rosszindula-
tú betegségek miatti halálozás fokozatos emelkedése 
Ugyelhető meg mindkét nemben az EU15 és az EU 
országokban egészen a ’80-as évek közepéig, majd a 
halandóság stagnált (6. ábra). Az 1990-es évek elejétől 
a halálozás elkezdett csökkenni és 2008-ra szintje az 
1980-as szint alá süllyedt ezekben az országokban. 
Magyarországon és az EU12 országokban a halálozás 
növekedése nagyobb mértékű volt, mint az EU15 
országaiban és míg Magyarországon 1996-ban meg-
kezdődött a halálozás mérséklődése, addig az EU12 
országaiban az emelkedés tovább tartott 2001-ig, 
onnantól kezdve stagnált. A magyar férUak és nők 
halálozása az időszak végére valamelyest közelebb 
került az EU15 átlagához. A magyar férUak és nők 
daganatos betegségek miatti halálozási kockázata az 
EU15 országok átlagához képest így 2007-ben a férU-
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5. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők cerebrovaszkuláris betegségek miatti halálozásának

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag
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ak esetében 1,24-szeres, a nők esetében 1,16-szoros 
volt (II. táblázat).

Érdemes megvizsgálni, hogy a rosszindulatú daga-
natos betegségeken belül lokalizáció szerint melyek 
fordultak elő a leggyakrabban, hiszen az egyes daga-

natos betegségek előfordulási gyakorisága a korral vál-
tozik. A férUak körében a rosszindulatú daganatos be-
tegségek miatti halálozás mintegy harmadát a légcső, 
hörgő és tüdő rosszindulatú daganata okozta (7. ábra). 
Közel 20%-ot képviselt a vastag- és végbélrák, és 11%-
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6. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők rosszindulatú daganatos betegségek miatti 

halálozásának alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag

Haláloki csoportok

Relatív halálozási arány (EU15 átlag = 1)

Fér"ak Nők

1980 1990 2000 2007 1980 1990 2000 2007

Keringési rendszer betegségei 1,57 1,75 1,93 2,21 1,69 1,86 2,01 2,14

Daganatok 1,12 1,15 1,26 1,24 1,20 1,21 1,26 1,16

Emésztőrendszeri betegségek 1,26 1,45 1,74 1,71 1,30 1,32 1,30 1,24

Légzőrendszeri betegségek 1,15 0,85 0,64 0,92 1,09 0,75 0,55 0,77

Külső okok 2,37 2,76 2,32 1,83 2,42 3,01 2,50 1,59

Halálozás összesen 1,35 1,39 1,42 1,53 1,43 1,47 1,45 1,45

II. táblázat 
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők relatív halálozási kockázatának alakulása

az EU15 átlaggal szemben haláloki csoportok szerint (1980, 1990, 2000, 2007)

   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.  (Vastagon kiemelve a kétszeresnél nagyobb relatív halálozási arány.)
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ot a jellegzetesen elsősorban időskorban jelentkező 
prosztatarák miatti halálozás. A nők körében a rossz-
indulatú daganatok okozta halálozás mintegy feléért 
három daganattípus volt felelős, a vastag- és végbélrák 
(18%), a légcső-, hörgő-, és tüdőrák (15%), illetve az 
emlőrák (17%). Mindkét nem esetén 5%-nál nagyobb 
súllyal szerepelt a gyomor, a hasnyálmirigy és a nyi-
rok- és vérképzőrendszerből kiinduló rosszindulatú 
daganatok miatti halálozás.

Az emésztőrendszeri betegségek miatti halálozás az 
összhalálozáson belül a férUak esetében 6%-ot, a nők 
esetében 4%-ot képvisel. Míg az EU15 és EU tagorszá-
gaiban a halálozás mindkét nem körében csökkenő 
tendenciát mutatott, addig a magyar férUak halálozása 
a ’90-es évek közepéig jelentősen emelkedett, majd az 
1980-as halálozási szint alá csökkent (8. ábra). Ennek 
eredőjeként a magyar férUak emésztőrendszeri beteg-
ségek miatti halálozása az EU15 férU lakossága átlagá-
nak 1,7-szerese volt. A magyar nők halálozása – a vizs-
gált időszak közepén tapasztalható stagnáláson kívül 
– csökkent, az EU15 átlagához képest a különbség 
javult.

Az emésztőrendszeri betegségek miatti halálozás 
jelentős részéért a krónikus májbetegségek és máj-
cirrhosis miatti halálozás felelős, ezért ezt érdemes 
külön is vizsgálni (9. ábra). A magyar férUak krónikus 
májbetegségek és májcirrhosis miatti halálozási trend-
je az emésztőrendszeri betegségek miatti halálozás 
alakulásától annyiban tér el, hogy a vizsgált időszak 
elejétől kezdve folyamatos a növekedés egészen 1993-
ig, ezen időszak alatt az 1980-as szinthez képest a halá-

lozás mintegy 1,8-szorosára emelkedett, majd a csök-
kenés ellenére sem érte el 2008-ban a kiindulási szin-
tet. Ez alatt az EU tagországokban folyamatos volt a 
halálozás csökkenése, aminek következtében a magyar 
férUak halálozási kockázata az 1980-ban tapasztalható 
1,2-szeres különbséghez képest 1993-ra több, mint a 
3-szorosára nőtt az EU15 országok átlagával szemben 
és ez a különbség az időszak végéig megmaradt. Az 
EU12 férUak halálozása a vizsgált időszakban kismér-
tékű emelkedést, majd a ’90-es évek közepétől csökke-
nést mutatott. A magyar nők esetében a halálozás ala-
kulása az emésztőrendszeri betegségek miatti halálo-
záshoz hasonló, halálozásuk az EU12 átlagának meg-
felelő, de az EU15 átlagához képest – a férUakéhoz 
hasonlóan – a vizsgált időszakban a különbség nőtt, az 
időszak végére a halálozásuk mintegy 2,3-szoros koc-
kázatot mutatott.

A fő halálokok közül Magyarországon a külső okok 
miatti halálozás javult a legnagyobb mértékben a 65 
éves és idősebb férUak és nők körében (10. ábra). 1980-
tól a 90-es évek elejéig a halálozás mindkét nem esetén 
magas volt Magyarországon, szintje nem változott 
majd a 90-es évek elejétől 2008-ig a halálozás 46%-kal 
csökkent a férUak és 65%-kal a nők esetén. Az 1980-as 
években mindkét nemben a vizsgált magyar lakosság 
külső okok miatti halálozása mintegy 2,5-szerese volt 
az EU15 átlagának. Bár az EU különböző régióiban is 
a halálozás folyamatos csökkenése Ugyelhető meg 
ebben az időszakban, a magyar férUak és nők körében 
bekövetkezett nagyobb mértékű halandóságcsökkenés 
következtében halálozási többletük az EU15 országai-

7. ábra
A főbb daganatos halálokok súlya a 65 éves és idősebb fér"ak és nők rosszindulatú

daganatos halálozásában Magyarországon, 2005-2008 átlag

   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.
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8. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők emésztőrendszeri betegségek miatti halálozásának

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag
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9. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők krónikus májbetegségek és májcirrhosis miatti halálozásának

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag
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10. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők külső okok miatti halálozásának

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.
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11. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők öngyilkosság miatti halálozásának

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag
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12. ábra
A 65 éves és idősebb fér"ak és nők balesetszerű esések miatti halálozásának 

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2008

* Standard: Az európai populáció standard kormegoszlása.
   Forrás: Health for All adatbázis, 2010.

EU12 átlag

Magyarország

EU15 átlag

EU átlag

hoz képest mérséklődött ugyan, de még mindig szá-
mottevő (férUak: 1,8-szoros, nők: 1,6-szoros). A külső 
okok miatti halálozás csökkenéséhez elsősorban az 
öngyilkosság miatti halálozás jelentős javulása járult 
hozzá (11. ábra). Az öngyilkosság miatti halálozás a 
magyar férUak körében a vizsgált időszak kiindulási 
évéhez képest mintegy 50%-os, a nők körében 70%-os 
csökkenést mutatott. A magyar 65 éves és idősebb 
korosztály halálozási kockázata bár az időszak elején 
tapasztalható (1980-ban férUak: 3,6-szeres, nők 4-sze-
res kockázat) mértékhez képest csökkent, még így is a 
férUak halálozása közel 3-szor, a nőké közel 2,5-szer 
volt magasabb az EU15 átlagánál.

Az idős korcsoport esetében érdemes vizsgálni a 
balesetszerű esések miatti halálozás alakulását is (12. 
ábra), mivel idős korban a csontritkulás népbetegség-
nek számít. A 65 éves és idősebb férUak halálozási 
kockázata az EU15 országaihoz képest az időszak ele-
jén tapasztalható 2,5-szeres kockázathoz képest 3-szo-
rosra nőtt. A nők esetében is hasonló változás Ugyel-
hető meg, a 2,6-szeres kockázat 2,8-szorosra emelke-
dett. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a vizsgált 
időszakban mind a magyar férUak, mind a nők kö-
rében jelentős mértékben csökkent (férUak: 46,6%-os, 

nők: 70%-os csökkenés) a balesetszerű esések miatti 
halálozás a vizsgált időszakban, azonban javuló ten-
dencia érvényesült az EU15 országaiban is, ami összes-
ségében a különbség növekedését eredményezte.

MEGBESZÉLÉS

A magyar lakosság egészégi állapota közismerten 
nagyon kedvezőtlen az EU tagországok lakosságához 
képest [1, 8]. A születéskor várható átlagos élettartam 
Magyarországon mintegy 5–8 évvel rövidebb, mint az 
EU15 országok átlaga. A születéskor várható átlagos 
élettartamban mutatkozó különbségekért elsősorban a 
magas korai – és ezen belül is a középkorúak nagyon 
magas – halálozása felelős [1, 8]. Általános tendencia 
Európában a lakosság elöregedése, ami indokolttá teszi 
az idősek egészégi állapotának vizsgálatát. Az USA-
ban már felvetették azt, hogy nem csak a 65 év felettiek 
korcsoportját érdemes korcsoportos bontásban vizs-
gálni, hanem a 85 év felettiekét is, mert arányuk és szá-
muk a populáción belül olyan nagy, hogy ezt indokolt-
tá teszi. A 65 év felettiekre vonatkozó halálozási ada-
tok fontos információkkal szolgálnak az egészségügyi 
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ellátórendszer tervezéséhez az egészségpolitikusok 
számára [9]. A WHO Health for All adatbázisában 
egyelőre a 65 évesek és idősebbek, illetve a 75 évesek 
és idősebbek korcsoportjait lehet vizsgálni. Az idősek 
halálozásának vizsgálata azért nehéz, mert általában 
több krónikus betegségben szenvednek egyidejűleg, a 
halálhoz ezek együttesen is hozzájárulhatnak, a halott-
vizsgálati bizonyítványban viszont egy a halál alapjául 
szolgáló betegséget neveznek meg. A halálokmegálla-
pítás problémái miatt dolgozatunkban a 65 éves vagy 
idősebbek halálozását vizsgáltuk. Magyarországon a 
halottvizsgálati bizonyítványok feldolgozása is meg-
változott 2005-ben, ami a kézi feldolgozásról a gépi 
feldolgozásra való áttérést jelentette. A 65 éves és idő-
sebb lakosság halálozási adatainak értékelésénél ezért 
ezeket a tényeket Ugyelembe kell venni.

Az eredmények szerint a 65 éves életkorban várható 
élettartam mind Magyarországon, mind az EU tagor-
szágokban növekedést mutatott, azonban a magyar 
férUak és nők élettartama az időszak végére sem érte el 
sem az EU12 – bár ebben az esetben minimális a kü-
lönbség –, sem az EU15 tagországok átlagát. A magyar 
férUak 65 éves életkorban várható élettartama 3,61, a 
magyar nők várható élettartama 3 évvel maradt el az 
időszak végén az EU15 átlagától és a különbség az idő-
szak elejéhez képest nőtt. Ez a különbség azonban 
kisebb, mint ami a születéskor várható élettartamban 
mutatkozik Magyarország és az EU15 országai között 
[1, 8].

A magyar 65 éves és idősebb korú lakosság összha-
lálozása közel 1,5-szerese az EU15 átlagának és bár 
1980-tól kezdve a magyar idős korúak összhalálozása 
mindkét nem esetében jelentősen csökkent, ennek 
ellenére az EU15 átlagához képest a halálozás relatív 
kockázata nem mutatott javulást, sőt 2007-re a férUak 
esetén tovább romlott. Az EU15-ök országaihoz ké-
pest a legfőbb haláloki csoportok közül mindkét nem 
esetén a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálo-
zási kockázat mutatott emelkedést, míg az időszak ele-
jéhez viszonyítva a külső okok miatti halálozás kocká-
zata folyamatosan csökkent.

Az összhalálozáson belül a 65 évesek és idősebbek 
körében a szív- és érrendszeri betegségek és a dagana-
tos betegségek miatti halálozás dominál, e két halálok 
felelős a halálozás kb. 80%-áért. A 25–64 éves korcso-
port főbb haláloki csoportok szerinti megoszlásához 
képest a 65 éves és idősebbek körében a szív- és érrend-
szeri betegségek súlya mintegy kétszeres és a nők ese-
tén aránya nagyobb, mint a férUak körében. A halálo-

zás gyakoriságát tekintve a szív- és érrendszeri beteg-
ségek miatti halálozás a nők körében gyakoribb, azon-
ban a két fő halálok – az ischaemiás szívbetegségek, és 
az agyérrendszeri betegségek esetén nem Ugyelhető 
meg a női halálozási többlet, ami halálok megállapítási 
problémákra hívja fel a Ugyelmet. A két fő szív- és 
érrendszeri halálok esetén ellentétes tendenciák Ugyel-
hetőek meg a vizsgált időszakban. Míg az ischaemiás 
szívbetegségek miatti halálozás növekedése volt meg-
Ugyelhető mindkét nemben az időszak nagy részében, 
addig az agyérrendszeri betegségek miatti halálozás 
jelentősen csökkent, ami az EU15 átlagához képest az 
ischaemiás szívbetegségek miatti halálozási többlet 
növekedését eredményezte. A szív- és érrendszeri be-
tegségek hátterében nagyon gyakran a hipertónia áll 
önmagában vagy más rizikófaktorokkal kombinálód-
va. A hipertónia gyakorisága az életkor növekedésével 
növekszik és a nők körében gyakoribb [4].

A rosszindulatú betegségek miatti halálozás az 
EU15 átlagához képest magasabb, a halálozás változá-
sa az időszakban az EU15 országokét követi azzal a kü-
lönbséggel, hogy Magyarországon a csökkenő tenden-
cia később kezdődött. A férUak és a nők körében is a 
légcső-, hörgő- és tüdőrák és a vastag-, végbélrák miat-
ti halálozás áll a daganatos halálozáson belül az első 
két helyen, a tüdőrák azonban a férUak esetén mintegy 
kétszer nagyobb súllyal szerepel, mint a nőknél. A har-
madik helyen a férUaknál a prosztata, a nőknél az em-
lőrák szerepel közel azonos súllyal. A 25–64 éves férU-
ak rosszindulatú betegségek miatti halálozásának meg-
oszlásához képest a 65 éves és idősebb férUak körében 
a légcső-, hörgő- és tüdőrák miatti halálozás súlya 7%-
kal kisebb, a vastag- és végbélrák, valamint a proszta-
tarák miatti halálozás súlya viszont 8%-kal, illetve 9%-
kal magasabb. A 65 éves és idősebb nők esetén a lég-
cső-, hörgő- és tüdőrák miatti halálozás súlya 7%-kal, 
az emlőrák miatti halálozásé 5%-kal kisebb, a vastag- 
és végbélrák miatti halálozás súlya viszont 9%-kal 
magasabb [1, 8]. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy ahol a 25–64 éves korcsoporthoz képest a halálo-
zás súlya kisebb ott a halálozás gyakorisága is alacso-
nyabb lenne az e betegségben szenvedők körében, 
hiszen idősebb korban növekszik daganatos betegsé-
gek gyakorisága. Érdemes azt is megjegyezni, hogy 
míg a 25–64 éves magyar nők és férUak rosszindulatú 
daganatos betegségek miatti halálozása az Európai 
Unió országai között az első helyen szerepel, addig a 
65 évesek és idősebbek esetén sem a férUk, sem a nők 
nem szerepelnek az első három helyen, bár az EU 
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országok között az első harmadban foglalnak helyet. 
Ez feltételezhetően annak is köszönhető, hogy a 25–64 
éves korcsoportban az EU átlagot jóval meghaladó a 
magyar lakosság rosszindulatú daganatos betegségek 
miatti halálozása [1, 7].

A 65 éves és idősebb korúak emésztőrendszeri be-
tegségek miatti halálozása jelentősen meghaladja az 
EU15 átlagát, a halálozás relatív kockázata a vizsgált 
időszakban növekedett mindkét nem esetén. Az emész-
tőrendszeri betegségek nagy részéért a krónikus máj-
betegségek és májcirrhosis miatti halálozás felelős. Az 
ezen okok miatti halálozás ebben a korcsoportban a 
25–64 éves korcsoportban tapasztalható krónikus máj-
betegségek és májcirrhosis miatti halálozás változásá-
val párhuzamosan zajlott le, az emelkedés mértéke 
azonban kisebb volt. Ez a párhuzamos változás arra 
hívja fel a Ugyelmet, hogy azok a májkárosító ágensek, 
amelyek a korai halálozás emelkedéséért felelősek, 
jelen voltak ebben a korcsoportban is.

Az idősek külső okok és ezen belül az öngyilkosság 
miatti halálozása csökkent a legnagyobb mértékben 
1980 és 2008 között. Az EU15 országok átlagához ké-
pest az időszak elején még mintegy 2,4-szeres, az idő-
szak közepén közel 3-szoros halálozási kockázattal 
kellett számolniuk a magyar férUaknak és nőknek, 
ezzel szemben 2007-ben már jóval kevesebb, mint 2-
szeres volt a kockázat. A külső okok miatti halálozás 
az 1990-es évek elejétől 2008-ig 46%-os csökkenést 
mutatott a magyar férUak és 65%-os csökkenést a nők 
esetén. Az öngyilkosság miatti halálozás esetén a férU-
ak körében 1980-hoz képest mintegy 50%-os, a nők 
körében 70%-os csökkenés volt megUgyelhető és ez a 
csökkenő tendencia érvényesült a balesetszerű esések 
miatti halálozás esetén is.

Az egyes haláloki csoportokon kívül érdemes a te-
rületi egyenlőtlenségeket is megvizsgálni, hiszen jól 
ismert, hogy Magyarországon belül, de még az egyes 
megyéken belül is jelentős különbségekkel kell szá-
molnunk e vonatkozásban [1, 8]. Ezzel kapcsolatban a 
65 éves és idősebb korcsoportban a régiók és kistérsé-
gek szintjén összevontan férUakra és nőkre készült 
elemzés szerint 2005-ben az összhalálozás az Észak-
magyarországi, Észak-alföldi és Dél-alföldi régiókban 
volt magasabb az országos átlagnál, a keringési rend-
szer betegségei miatti halálozás az Észak-magyaror-
szági régióban, a daganatos betegségek miatti halálo-
zás esetén egy régió sem mutatott az országosnál ked-
vezőtlenebb vagy kedvezőbb képet, míg az emésztő-
rendszeri betegségek miatti halálozás az Észak-ma-

gyarországi régió mellett a Közép- és Nyugat-dunán-
túli régió férU és női lakossága körében is kedvezőtlen 
volt.

Az idősek egészségi állapotának javítása – a halálo-
zásuk alakulásának elemzése mellett – nem képzelhe-
tő el a megbetegedések gyakoriságának vizsgálata nél-
kül. Megbízható megbetegedési adatokat szolgáltat a 
háziorvosokra épülő adatgyűjtési rendszer a Házior-
vosi Morbiditási Adatgyűjtési Program [4]. A megbe-
tegedési és halálozási adatok birtokában dolgozhatók 
ki azok a célzott népegészségügyi programok, ame-
lyekkel javítható az idős korosztály egészségi állapota, 
életminősége, csökkenthető a megbetegedések gyako-
risága, halálozás kockázata, melynek igénye megjele-
nik a Népegészségügyi Programban is [11].
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BEVEZETÉS

Az utóbbi évtizedekben megnőtt a tudományos ér-
deklődés az egészségmegőrzésben kiemelkedő szere-
pet játszó Uzikai aktivitás vizsgálata iránt. Az inaktív 
életmód mind individuális, mind mikro- és makrotár-
sadalmi szinten problémákat vet fel. A WHO jelenté-
se szerint a 3 európai szubrégióban 16–24% között van 
az inaktív életet élők aránya, mely az egész Földön 1,9 
millió fő, Európában 600000 fő korai halálozását okoz-
za [1].

Hazánkban is egyre ismertebbé válnak az öregedési 
folyamatokból adódó társadalmi, gazdasági és szociá-

lis problémák. Az elmúlt 200 évben a születéskor vár-
ható átlagos élettartam megduplázódott, még hazánk-
ban is eléri férUak esetében a 70, nőknél a 77 évet. Ez a 
növekedés kihat az egész magyar társadalom demog-
ráUai összetételére. A társadalom fejlődése révén sike-
rült sok egészségproblémát leküzdeni, melynek hatá-
sára az átlagéletkor emelkedést mutat, ellenben a veze-
tő halálok a fertőző betegségektől eltolódott a krónikus, 
Magyarországon első sorban a szív- és érrendszeri és 
daganatos megbetegedések felé [2].

Ismeretes, hogy az idősödés során az ember bioló-
giai és élettani változásokon megy keresztül, amelyek 
közül kiemelkedően fontos, hogy az izmok tömege és 
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ereje 75 éves korra 30%-kal csökken. A £exibilitás és a 
csontsűrűség értéke romlik, a légzéskapacitás 75 éves 
korra a felénél kevesebb, az idegrostok vezetési sebes-
sége átlagosan 15%-kal csökken. Bizonyított tény, hogy 
a fenti folyamatokat jelentős mértékben lassíthatjuk a 
rendszeres Uzikai aktivitás, valamint az egészséges 
életmód révén [3–6].

A hosszabb kórházi kezelés vagy akár otthoni fek-
vés is veszélyes lehet az idős ember számára az immo-
bilizációs szindróma kialakulása miatt. Ez a tünet-
együttes a hosszan tartó ágynyugalom, inaktivitás kö-
vetkeztében jön létre, mely az egész szervezetet érinti. 
A kialakuló tünetek természetesen nem egyformán 
súlyos mértékben jelentkeznek; az idősebb, fogyaté-
kos vagy krónikus betegségben szenvedők inkább 
érintettek. Megelőzésében gondoskodni kell az inger-
gazdag környezetről, izotóniás és izometriás testgya-
korlatokról, esetleg passzív átmozgatásról. Az erő-
csökkenés mértéke a fekvés, az inaktivitás következ-
tében egy hét alatt elérheti az 5–20%-ot is, mely külö-
nösen az antigravitációs izmokban lehet jelentős mér-
tékű [7].

Lelovics Zsuzsanna [8] a tartós bentlakásos intéz-
ményekben élő időskorúak tápláltsági állapota és táp-
lálkozási rehabilitációja közötti összefüggést elemezte 
2004, 2006 és 2008 évben, ugyanis a mozgáskorláto-
zottság egyike azon állapotoknak, amelyek az alultáp-
láltság rizikójával összefüggésben vannak, és a lakók 
számottevő részét érintik. Az egyre súlyosabb fokú 
mozgáskorlátozottság az alultápláltság nagyobb rizi-
kójával jár együtt. A testtömeg index változásának ösz-
szehasonlítása a 3 felmérés alapján a következő ered-
ményeket adta: az alultápláltak aránya a három évben 
rendre 7,3%, 6,3% és 9,7% volt. A harmadik felmérés 
eredménye szerint közel másfélszeresére nőtt az alul-
tápláltak aránya négy év alatt [8].

Az időskori funkcionális hanyatlás egyik meghatá-
rozó faktora a minőségben és mennyiségben is csök-
kenő Uzikai aktivitás. Az alsó végtagokon jelentkező 
izomerő csökkenés korlátozza a mindennapos cselek-
vést, többek között a közlekedést, az öltözködést, a 
házimunkát, emellett rontja az egyensúlyi helyzetet és 
növeli az elesések számát. Carmeli és társai [9] bentla-
kásos intézményben élő idősek antropometriai adatait 
és izomerejét vizsgálták, valamint összefüggést keres-
tek az izomgyengeség és a mozgásfunkciók elvesztése 
között. Elő- és utóméréseket végeztek egy 12 hetes 
edzésprogram hatására, mely eredményeket összeve-
tették egy kontroll csoportéval, akik szintén öregott-

honban éltek, de náluk motoros funkcióvesztés nem 
volt tapasztalható. Az izomerő és a funkcionális képes-
ségek közötti korreláció r=0,57 értéket mutatott. A di-
namikus egyensúly és az állóképesség javult az edzés-
program hatására, a csoporton belüli korrelációs együtt-
ható magas értékeket mutatott az antropometriai ada-
tokat, az állóképességet és a dinamikus egyensúlyt te-
kintve minden vizsgált csoportban [9].

Tudjuk, hogy a testösszetételben bekövetkező legap-
róbb kedvezőtlen változások is funkcionális kapacitás-
csökkenéssel járnak, legfőképp a zsírmentes testtömeg 
csökkenése vezethet jelentős funkcionális problémák-
hoz, mely kihat a függetlenség megőrzésére és az egész 
életvitelre. Nemzetközi szinten is nehéz olyan szakiro-
dalmat találni, mely az öregotthonban élő idősek test-
összetételét, kognitív és Uzikai hanyatlását multifakto-
riális diagnózisként értékeli. Carlsson és társai Svédor-
szágban vizsgáltak 173 bentlakásos otthonban élő idős 
személyt bioimpedancia elven működő testösszetétel 
mérővel. Lineáris regressziós modell alapján fordítot-
tan arányos összefüggéseket találtak az idős nők test-
tömegindex növekedése és az életkor között, valamint 
a zsírmentes tömeg és testzsír% növekedése és az élet-
kor között [10].

Barthalos és munkatársai Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézményében végeztek kutatást. 27 fő idős nő 
(M=79,46±7,80 év) vett részt egy 15 hétig tartó moz-
gásos programon, ezen belül 10 fő egészséges élet-
móddal kapcsolatos előadáson. Az antropometriai ada-
tok közül csak a zsírmentes tömegben találtak válto-
zást azon résztvevők között, akik az előadáson is részt 
vettek. A motoros képességek javultak, fejlődött a láb-
erő, a felkar erőssége, az állóképesség, és a dinamikus 
egyensúly [11].

Az öregek otthonába kerülés leggyakoribb okaként 
említhető a magas életkor, az alacsony kognitív funk-
ciók, a demencia, a Uzikai funkciók csökkenése, a női 
nem, az egyedül élés, melyek együttesen az önellátó 
képesség elvesztéséhez vezetnek. Az intézetbe jutás fő 
tényezőit, a mobilitás- és a kognitív kapacitáscsökke-
nés hatását vizsgálták 75–80 éves független életet élő 
népesség körében 10 éven át [12]. Eredményül kapták, 
hogy a függetlenség elvesztése 4,9-szer magasabb koc-
kázati tényező azoknál az időseknél, akik mozgásuk-
ban korlátozottak vagy kognitív funkciócsökkenéssel 
rendelkeznek, mint a Uzikailag aktívaknál.

A fenti kutatások eredményeit összegezve megálla-
píthatjuk, hogy az öregotthonban élő, idős emberek 
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életkora, testösszetétel mutatói és Uzikai aktivitási 
szintjük összefüggést mutat. Mindezen mutatók vizs-
gálataként választottuk mintánk két csoportjául a Uzi-
kai és szociális függetlenségüket elvesztett öregotthon-
ban élő nőket, illetve a saját háztartást vezető, cselek-
vőképes, szabad idejükben aktív idős nőket.

MÓDSZER

Keresztmetszeti vizsgálatunkban 60 idős nő (M= 
76,23 ± 7,6 év) Uzikai aktivitási szintjét és testösszeté-
tel mutatóit elemeztük Győrben. Közülük 27 inaktív 
(I) fő (M=79,36 ± 7,68 év) öregek otthonában élt, 33 fő 
(M=73,67 ± 6,62 év) pedig saját otthonában lakott és 
nyugdíjas klub (NYK) tagja volt. 

A Uzikai Uttségi mutatókat Fullerton Fitness Teszt 
(FFT) alapján állapítottuk meg, mely a következő mé-
réseket tartalmazza:

– 30 másodperces szék teszt: a láberőt méri. 30 
másodperc alatt székről való teljes felállás és 
leülés (db).

– Karhajlítás súlyzóval: a karerőt méri. Teljes kar-
hajlítás és nyújtás 2 kg-os súlyzóval 30 másodperc 
alatt (db).

– 6 perces séta: az állóképességet méri. 6 perc alatt 
sétával megtett maximális távolság (m).

– Hát mögött ujjak összeérintése: a vállízületi laza-
ságot méri. Állásban hát mögött az ujjak össze-
érintése úgy, hogy az egyik kar a váll felett lefelé, 
a másik alulról felfelé közelít (+, - cm).

– Székről előrehajlítás nyújtott lábbal: az alsó végtag 
lazaságát méri. Székről előrehajlítás a nyújtott 
lábhoz (+, - cm).

– Felállás és séta: a Uzikai mobilitást, az erőt, a 
gyorsaságot és a dinamikus egyensúlyt is méri. 
Székről felállás és a 2,5 méterre lévő bóját megke-
rülve visszaülés a székre (s).

Antropometriai jellemzők meghatározásához meg-
mértük a testmagasságot (TTM, cm), a testsúlyt (TTS, 
kg), a két adat felhasználásával kiszámítottuk a testtö-
meg indexet (BMI, g/cm2), kiszámoltuk a testtömeg-
hez viszonyított testzsír százalékot (F, %), megbecsül-
tük a zsigeri zsír mennyiségét (VFA, g/cm2) és a zsír-
mentes testtömeget (FFM, kg). A fent említett adato-
kat az Inbody720 bioimpedancia elven működő, nyolc 
ponton érintkező testszkennerrel végeztük.

A statisztikai elemzést kétmintás t-próbával SPSS 
17.0 for Windows program segítségével végeztük.

29fizikai teljesítményszint és testösszetétel összehasonlítása

I. táblázat
Fizikai teljesítőképesség és testösszetétel különbségei öregek otthonában lakó (INTÉZET) és

nyugdíjas klubba (KLUB) járó idősek közt

Változók
INTÉZET KLUB

p*
Átlag Szórás Átlag Szórás

Életkor (év) 79,36 7,67 73,67 6,62 0,003

Testmagasság (cm) 149,41 4,17 157,76 6,50 <0,001

Testtömeg (kg) 66,89 14,81 70,86 7,78 0,188

BMI (kg/m2) 29,34 5,70 28,34 3,36 0,404

Testzsír (%) 42,49 7,00 44,01 4,57 0,318

Zsigeri zsír  (g/cm2) 158,73 25,52 163,80 26,33 0,455

Zsírmentes tömeg (kg) 37,38 4,26 42,49 8,41 0,006

Székről felállás (db/30s) 8,56 3,83 11,06 4,11 0,019

Felkar erőssége (db/30s) 12,11 3,86 16,88 3,22 <0,001

6 perces séta (m) 196,67 81,11 393,64 102,06 <0,001

Alsó végtag hajlékonysága (cm) -3,46 9,99 0,27 0,91 0,036

Vállöv hajlékonysága (cm) 1,26 20,48 -10,14 10,54 0,007

Dinamikus egyensúly (s) 13,48 6,07 7,63 2,12 <0,001

*p: kétmintás t-próba



eredeti közlemények

népegészségügy / 89. évfolyam 1. szám

30

EREDMÉNYEK

Mintánk legáltalánosabb statisztikai jellemzőit, és a 
csoportok átlagai közötti különbségeket az I. táblázat-
ban mutatjuk be. Az intézetben élők átlagéletkora szig-
niUkánsan magasabb volt, mint a klubtagoké.

A testösszetétel vizsgálatban megállapítható, hogy 
említésre méltó eltérés csak a testmagasságban és a 
zsírmentes testtömegben mutatkozott. Az intézetben 
élő nők testmagassága és zsírmentes testtömege szig-
niUkánsan alacsonyabb volt. Fontos megemlíteni azon-
ban, hogy akár az (I), akár a (NYK) tagjai között mért 
zsír- és zsírmentes tömeg átlagok tekintetében az arány 
a zsírtömegtöbblet irányába tolódik el. Ez önmagában 
evidenciaként kezelendő, bár pontosan nem tudjuk, 
hogy a közel három kilogramm többlet a (NYK) tagja-
it tekintve hogyan oszlik el a csont- és izomtömeg ará-
nyait nézve. Ez ezért fontos, mert az aktív mozgató 
rendszer relatív többlete jelentősen segíthet a mobili-
záció esetében. 

Az FFT minden komponensében (székről felállás, 
felkar erőssége, 6 perces séta, alsó végtag hajlékonysá-
ga, vállöv hajlékonysága, dinamikus egyensúly) szig-
niUkáns volt a különbség, mely szerint a nyugdíjas 
klubok tagjai eredményesebbnek bizonyultak

MEGBESZÉLÉS

Az immobilitás az egyik legjelentősebb okozója az 
időskori megbetegedéseknek, mely a motoros funkci-
ók leépüléséhez vezet [13]. Mindez növeli a szociális 
függetlenség elveszítésének, a hospitalizációnak, az 
öregek otthonába kerülésének és a korai halálozásnak 
az esélyét. Ezt bizonyítja, hogy az általunk vizsgált 
mintán a Fullerton Fitness Teszt minden mutatójában 
(alsó végtagok ereje, felkar ereje, állóképesség, vállízü-
leti hajlékonyság, alsó végtag hajlékonysága és dina-
mikus egyensúly) jobbnak mutatkozott a szabadidejét 
aktívan töltő csoport az öregotthonban élőkhöz ké-
pest. 

Eredményeink összhangban vannak Stengel és 
munkatársai [14], illetve Miszko és munkatársai [15] 
tanulmányával, melyek bizonyítják, hogy az immobili-
tás jelentősen rontja a motorikus teljesítményt (ezek 
közül is kiemelt módon a láb izomerjét), melyek egye-
bek mellett alapvetően szükségesek a Uzikai és szociá-
lis függetlenség megőrzéséhez. Ez a tény a mi tanul-
mányunkban is beigazolódott.

Az ízületi mozgástartomány csökkenéséhez vezet a 
mozgásszegény életmód, a helytelen testtartás, mely-
nek következtében az izmok és kötőszöveti elemek 
megrövidülnek. Az ízületi felszínek alakja az életkor 
előrehaladtával megváltozik, melynek leggyakoribb 
oka a csontszerkezet átalakulása, gyulladásos megbe-
tegedések és a traumás sérülések [16]. Az öregedési 
folyamat okaként keletkező csontszerkezet változáso-
kat leglátványosabban a gerinc, a csigolyák és porcko-
rongok strukturális és funkcionális változásain követ-
hetjük Ugyelemmel [17]. Kutatások bizonyítják a Uzi-
kai Uttségi állapot és a testmagasság csökkenésének kap-
csolatát is [14, 18, 19]. A Uzikai aktivitás során a cson-
tokat mechanikai inger éri, ez jelentősen javíthatja az 
ízületi felszín vérellátását, amely segít megelőzni a 
csontszerkezet atróUáját. Vizsgálatunkban is tapasztal-
tuk, hogy az inaktív (I) csoport testmagasság átlagai 
(149,40±4,17) jelentősen elmaradnak a nyugdíjas klub 
(NYK) átlagától (157,75±6,50). Mivel a két csoport 
életkor átlagai között a különbség jelentős így több 
tényezővel is számolhatunk, aminek okaként a testma-
gasság különbség fennáll. A legvalószínűbb magyará-
zat a Uzikai aktivitás mértékének jelentős különbsége 
és az ezzel kapcsolatos – már említett – Uziológiás evi-
denciák állhatnak.

A zsír- és zsírmentes testtömeg arányainak változá-
sa a mobilitással kapcsolatos függetlenség elveszítésé-
hez vezethet [10]. Mintánkban vizsgált inaktív (I) nők 
testmagassága (TTM) és zsírmentes testtömege is ala-
csonyabb volt a másik csoportéhoz képest. Ezek a 
tények pedig egyértelműen a már többször említett 
Uzikai aktivitási lehetőségek beszűkülését jelentik. 
Ami a testtömeg index átlagai közötti különbséget ille-
ti (a két vizsgált csoport esetében), a különbség „csak” 
numerikus. Egyéb megfontolások alapján azonban azt 
is mondhatjuk, hogy a BMI ebben az életkorban (mint 
a gyermekek esetében több kutató is leírta) kevésbé 
érzékeny a testösszetétel változásaira. 

KÖVETKEZTETÉS

Az aktív életet (NYK) élő idős nők és az inaktív (I), 
öregek otthonában élő társaik motoros teljesítmény-
szintjében és testösszetételében is számottevő különb-
ség mutatható ki. Az öregedés során bekövetkező Uzi-
ológiai, pszichés és szociális változások mértékét jó 
eséllyel csökkenteni lehet megfelelő mennyiségű és 
minőségű Uzikai aktivitással.
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Az immobilitás következményei komplexen hatnak 
az egyén egész szervezetére és életvitelére. Nyilvánva-
lóan veszélyeztetettebbek az idős, a kognitív funkció-
ban beszűkült és a krónikus megbetegedésben szenve-
dő emberek. Az öregotthonba kerülés legfőbb okai a 
fenti tényezőkben kereshetőek, melyek egy láncreakci-
ót és egyben körfolyamatot generálnak. Az inaktivitás 
egyre jobban csökkenti a vázizomzat erejét, a csontsű-
rűséget, az egyensúlyérzéket, melyek fontos tényezői a 
Uzikai és szociális függetlenség megőrzésének.

A tanulmány által leírt különbségeket Ugyelembe 
kell venni az egészségügyi és ápolási intézmények tag-
jainak (függetlenül attól, hogy mivel magyarázható 
egyébként ez a különbség) fokozott hangsúlyt kell for-
dítaniuk az immobilitási szindróma elkerülésére. 
Figyelni kell a folyamatos és szakszerű rehabilitációra, 
az ingergazdag környezet biztosítására, mert a függet-
lenség csökkenése súlyosbodó és növekvő gazdasági 
és szociális problémát okoz az öregedő társadalmak-
ban, így hazánkban is. 
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Összefoglalás: A mozgászavarok közül a disztónia, azaz a tónuseloszlási zavar jelenti az egyik legkorláto-
zóbb betegségcsoportot, amelyet akaratlan, fázisos mozgásformák vagy tartós izomkontrakcióhoz társuló 
kóros testtartás jellemez. Az általunk elkészített előtanulmány vizsgálati mintájában lévő 75 csecsemő pél-
dája azt reprezentálja, hogy a helyes diagnózis megállapítása után a disztóniás csecsemők terápiája az alap-
ellátási teammel is megoldható lenne anélkül, hogy a csecsemők rehabilitációs mozgásterápiás szakrende-
léseken vennének részt. A csecsemők lakóhelyének közelében, az alapellátásban történő rehabilitáció, melyet 
egy népegészségügyi szakemberekkel, gyógytornászokkal és egészségpszichológusokkal kiegészült team 
végez, az egészségügy számára költséghatékonyabb, míg a szülők számára lelkileg kevésbé megterhelő.
Kulcsszavak: alapellátás, szakellátás, tónuseloszlási zavar, alapellátási team, egészségpszichológia

Summary: Dystonia is one of the most restrictive disabling diseases, which is characterized by unwanted, 
periodical movements or pathological positions with enduring muscle contraction. The 75 infant cases 
analyzed in our pilot study indicate that following a correct diagnosis the therapy of infants su/ering from 
dystonia could be provided by a team in primary care without need for specialized medical treatment. 
Rehabilitation close to the home of infants concerned, performed within the framework of primary care 
assisted by a team of public health specialists, physiotherapists and health psychologists is more cost e/ec-
tive for the health care system and less stressful for the parents. 
Keywords: primary care, special medical care, dystonia, primary care team, health psychology
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aspect of public health and health psychology

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet, Klinikai- és Egészségpszi-
chológiai Tanszék – 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.  – Tel.: (30) 245-5557 – E-mail: bako.adel88@gmail.com
Egészségügyi Járóbeteg Kht. Gyermekrehabilitációs Központ – 4027 Debrecen, Ibolya u. 24.*

BEVEZETÉS

Vizsgálatunkban olyan csecsemőket hasonlítunk 
össze, akiket a debreceni Gyermekrehabilitációs Köz-
pontba utaltak be, tónuseloszlási zavarral [1]. Diagnó-
zisaikban szerepel az újszülött izomtónusának rendel-
lenessége (BNO-P9490), idiopathiás nem familiáris 
disztónia (BNO-G2420), disztónia k.m.n. (dystonia 
külön megnevezés nélkül BNO-G2490), veleszületett 
fokozott izomtónus (BNO-P9410), veleszületett csök-
kent izomtónus (BNO-P9420), spasticus agyi bénulás 
(BNO-G8000).

Ezen betegségek kezelése alapján két nagy csoport-
ra lehet osztani a csecsemőket: 

 I. állapotuk megköveteli a mozgásterápián való 
részvételt,

II. kezelésükhöz elegendő a szakorvosi rendelése-
ken és kontrollokon való megjelenés, valamint a 
szakorvos által a szülőknek adott tanácsok 
követése (otthoni mozgásgyakorlatok), mivel 
tónuseloszlási zavaruk csak átmeneti vagy eny-
hébb kórformájú.

Az Alma- Atai Nyilatkozat [2], mely az alapellátás 
alapvető feladatait sorolja fel, megfogalmazása óta az 
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alapellátó rendszerekben jelen kellene, hogy legyen a 
megelőzés, és az átmeneti disztóniás csecsemőknek 
megfelelő, rehabilitációs szolgáltatás is, azonban tény-
leges ellátás nem történik, mert a jelenlegi struktúra és 
Unanszírozás ezt nem teszi lehetővé.

A jelenlegi ellátó rendszer számos gyermekrehabili-
tációval kapcsolatos hiányossággal rendelkezik. Fon-
tosnak tartanánk a szülők és a gyermekek érdekeit elő-
térbe helyezve célravezetőbb, családcentrikusabb és költ-
séghatékonyabb egészségügyi ellátásban való részvétel 
gondolatát felvetni és ezt az adatainkkal alátámaszta-
ni. Hangsúlyozzuk, hogy csecsemőkorban észlelt moz-
gásszervi problémák korrekciójával a gyermekeknek 
nagyobb az esélye a nem sérült társaikkal együtt fej-
lődni, ún. integrált nevelésben részt venni [3].

A gyermekrehabilitáció célja a megzavart fejlődés 
korrekciója, ill. a fogyatékosság csökkentése, a gyer-
mek lehetőségeit Ugyelembe véve a legteljesebb közös-
ségi részvétel elérésével, szem előtt tartva a  korspeciU-
kus jellemzőket, csecsemőkortól egészen 16 vagy 18 
éves korig. A rehabilitáció szerves résztvevői a család-
tagok is.

A rehabilitációval foglalkozóknak tudniuk kell, 
hogy a gyermek nem úgy viszonyul saját fogyatékos-
ságához, mint a felnőtt, a gyermekközösség pedig más-
képp ítéli meg és fogadja be. Ez nagyban befolyásolja 
a rehabilitáció tervezését és célkitűzését. A megfelelő 
rehabilitációs ellátás az életkornak megfelelően válto-
zik. A gyermekek motivációja más feltételeket igényel, 

mint a felnőtteké. Az orvosi és a pszichoszociális reha-
bilitáció gyermekkorban talán még elválaszthatatla-
nabb egymástól, mint később, hiszen a neveléshez is 
elengedhetetlen tényezőket kell tartalmaznia. Az orvo-
si rehabilitáció a fejlődés hosszú időszaka alatt külön-
böző szakterületek képviselőinek változó arányú együtt-
működését igényli. Ebben a gyógyító, fejlesztő team-
ben, mint ahogy az első ábrán is látszik (1. ábra): gyógy-
tornász, Uzioterapeuta, gyógypedagógus, szociális mun-
kás, konduktor, pszichológus és még számos más terü-
let képviselői működik együtt az orvossal. A gyerme-
kekben másféleképpen tudatosodik, hogy mi a célja a 
gyakran nem könnyű, néha unalmas, látszólag nem az 
élet kényelmes oldalát tükröző rehabilitációs feladatok 
végrehajtásának. A családtagok bevonása a rehabilitá-
cióba ma már nélkülözhetetlen. A szülők felvilágosítá-
sa és bizonyos mértékű szakoktatása nélkül a gyermek-
rehabilitáció eredménye meglehetősen kétséges. Az ott-
honi kezelés a rehabilitáció fontos részévé válik, ezért 
mindig szem előtt kell tartani, hogy a gyermekek sike-
res rehabilitációjához a szülőkkel való jó kontaktus 
nélkülözhetetlen [4].

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK

Parsons [5] szerint, ha egy személy nem tudja szoci-
ális szerepét ellátni, a társadalom felmenti és a beteg-
szerep felvételét teszi lehetővé számára. Ez azonban 

Rehabilitálandó
személy

Család

gyógypedagógus
(oligofrénpedagógus
ti\opedagógus
szurdopedagógus
szomatopedagógus)
pszichopedagógus

orvos
pszichológus
védőnő
ápoló
dietetikus
ergoterapeuta
gyógytornász
konduktor
ortotikus

más segítők: 
barátok, egyház, jogász, 
civil szervezetek

szociális munkás

pedagógus

sportterapeuta

1. ábra
Rehabilitációs gyógyító team és a hozzá kapcsolódó más szakterületek, segítők
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nem volt megfelelő krónikus betegségben szenvedők 
betegszerepének leírásához. Parsons, azzal védekezett 
a bírálat ellen, hogy a krónikus, gyógyíthatatlan beteg-
ségeket, mint a mozgássérültség is, menedzselni kell, 
meg kell tanulni azzal együtt élni, és így újra felvenni 
azokat a szerepeket, amelyek alól az akut betegség men-
tesít.

Mechanic szerint betegség, azaz állapot, amely a 
beteget önmagával való foglalkozásra és segítség kere-
sésére készteti [6]. Moos és Tsu-Davis deUníciója sze-
rint pedig a betegség „súlyos életkrízis, amely Uzikai és 
pszichés dezorganizációt okoz [6]. A krízis alatt a sze-
mély sérülékeny és kiszolgáltatott, szociális hatásokra 
különlegesen nyitott.”

A klasszikus pszichológia és az egészségpszicholó-
gia is leíró szinten jellemzi a testi betegséggel járó pszi-
chés történéseket.

A krónikus betegségeket osztályozhatjuk, a beteg-
séggel kapcsolatos alkalmazkodási feladatok szerint, 
ezek a különböző krónikus betegségek esetében sok ha-
sonlóságot mutatnak.

Az általános jellemző alkalmazkodási feladatok 
Heim szerint [6]:
1) Megzavart érzelmi egyensúly:

– új vagy intenzívebbé váló érzelmek,
– kívülről vagy belülről megélt fenyegetettség.

2) A közérzet és a testi integritás megváltozása:
– rokkantság vagy korlátozottság,
– fájdalmak és panaszok a betegséggel vagy 
    a kezeléssel kapcsolatban.

3) Az önmagáról kialakított kép megváltozása:
– az autonómiában és a kontrollérzésben történő 

veszteség,
– a testséma vagy az önkép megváltozása,
– bizonytalanság a betegség lefolyásában, jövő-

beni családi és szociális körülmények vonatko-
zásában.

4) Elbizonytalanodás a szociális szerepekben és fel-
adatokban:

– a családtól, barátoktól, ismerősöktől történő 
elválás,

– fontos szociális funkciók feladása,
– új szociális függőség.

5) A környezet megváltozása:
– új kapcsolatok az egészségügyi személyzettel,
– hospitalizáció,
– új viselkedési szabályokkal, értékekkel, szak-

nyelvvel történő konfrontáció.
6) Az élet fenyegetettsége, félelem a haláltól:

– akut krízis vagy krónikus progresszió a lefolyásban,
– a veszteségélmények halmozódása [6].
A sérült gyermek születése olykor alapjaiban változ-

tatja meg az egész családi rendszert, a családi egyen-
súlyt. A témával foglalkozók többsége egyetért abban, 
hogy bizonyos válságidőszakok törvényszerűen meg-
jelennek azokban a családokban, ahol van egy sérült 
gyermek. Paul az alábbi kríziseket különíti el [7]:

Az első krízis a sérült gyermek megszületése, a két-
ségbeesés, a tanácstalanság, a szégyen, a bűntudat, a szo-
rongás, a félelem és bizonytalanság időszaka. Kezdeti 
sokkoló meglepetést a tagadás követi, amely lassan az-
tán helyt ad a haragnak és a szomorúságnak. Ezt a szo-
morúságot váltja fel folyamatosan a beletörődés, a vál-
toztathatatlan elfogadása, és az ezzel járó újraszerve-
ződés, alkalmazkodás az új feladatokhoz, új lehetősé-
gekhez. Az első krízis végét a „gyanú–megtudás– szem-
besülés” pontos diagnózis „helyzetfelismerés– elfoga-
dás–alkalmazkodás” ciklus lezáródása jelenti.

Amikor az egészséges gyermek megszületik a szü-
lők el is felejtik azt a félelmet, hogy gyermekük sérült 
vagy fogyatékos lehetett volna, amikor azonban a gyer-
mek születése után valamilyen probléma merül föl, 
egy világ omlik össze a szülőkben, hiszen természetes 
önszeretetükhöz tartozik az a vágy is, hogy gyerme-
kük tökéletes legyen. A korábbi szakirodalmak szerint 
a szülők csak különböző elhárító mechanizmusok se-
gítségével képesek megbirkózni a fogyatékosság tényé-
vel, elviselni és elraktározni a mindennapos konfron-
tációkat. Az újabb szakirodalmak azonban a családi 
coping mechanizmusokra helyezik a hangsúlyt. Ezen 
mechanizmusok lényege, hogy a kezdeti sokkos álla-
potot tiltakozás, elutasítás követi, majd kétségbeesés 
következik, s végül a családtagok újraszervezik a világ-
hoz fűződő viszonyukat, megbékélnek, megnyugsza-
nak.

A második krízis akkor várható, amikor a gyermek 
kinő a tágabb értelemben vett csecsemő- és kisgyer-
mekkorból és szembetalálkozik a világgal. A szülő 
szembesül az utca véleményével. Az első gondot a gyer-
mek oktatási intézetbe küldése jelenti. Felmerül a kér-
dés, hogy van-e lehetőség a gyermek többségi intéz-
ményben történő nevelésére. A szülők általában nem 
küzdenek a gyermekük óvodai felvételéért, különösen, 
ha az óvoda elutasító magatartást tanúsít. Ezek után 
adott a „megoldás”, a gyermek otthon marad, azonban 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a közösségben ne-
velkedő gyermekek szocializációja magasabb szintű. 
Ezzel a lépéssel csak megnehezítik a gyermek későbbi 
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iskolai fejlődését is, hiszen a képezhetetlenség fogalma 
eltűnt a közoktatási törvényből, így a gyermek nem 
menthető fel a tankötelezettség alól. Ez az időszak az, 
amikor már nem halasztható a szakmai segítség igény-
bevétele tovább.

A harmadik krízis ismét az új egyensúly megtalálá-
sának időszaka. Az iskola vége azt jelenti, hogy a szü-
lőnek újabb megoldhatatlannak tűnő problémát kell 
orvosolnia: programot kell biztosítania a huszonnégy 
órából álló napokra. Értelmet kell adni jövőjüknek. Az 
egyensúly kialakításához hosszú idő is eltelhet, meg 
kell tanulni a szülőknek alkalmazkodni a felnőtt gyer-
mek igényeihez.

A negyedik krízis a jövőtől való félelem. Lesz-e, aki 
úgy fogja óvni, gondozni, szeretetben megtartani az 
önellátásra képtelen felnőtté vált gyermeket, mint a 
szülője tette, ha a szülő ereje már elfogyott, vagy ahogy 
a természet rendje diktálja, előbb hal meg, mint a 
gyermek.

Ha a szülők nem képesek az egyes kríziseken túljut-
ni, az a család széthullásához is vezethet. Tönkreme-
het a házasság, ha a házaspár nem képes a terheket meg-
osztani egymással, nem képesek együttműködni és 
kölcsönösen vádolják egymást. Sérült gyermeket neve-
lő családnál gyakran észlelhetők helytelen életvezetési 
elvek (problémák lebecsülése, eltúlzása), gyakori a 
gyermekek bántalmazása. Felmérések igazolják, hogy 
minél Uatalabb korban érdemes tájékoztatni a családot 
a gyermek betegségéről és várható következményeiről. 
Sokan úgy érzik, ha a betegségnek neve van, már félig 
kéznél van az orvosság. Ezzel is csökkenthető a család 
szorongása. Lényeg, hogy a szakember a családi stressz-
helyzetek megoldásában is segítő legyen. A negyedik 
krízis végét a jövő biztonságosnak tűnő megoldása 
jelenti.[7]

A krónikus betegek esetében a pszichológiai inter-
venciók javallata többféle modellben történhet és en-
nek megfelelően a beavatkozás indikációja tágabb, ill. 

szűkebb lehet. Minden esetben a legfontosabb az infor-
málásra építő stratégia, ami megalapozza a krónikus 
beteg terápiához való elköteleződését. Egyes esetek-
ben szükséges a további kezelések folytatása, az adap-
tív megküzdési módok elsajátításához. A pszichológiai, 
pszichoszociális intervenciós programok optimálisan 
együttműködő munkacsoportokban, orvosok, ápolók, 
pszichológusok, Uzikoterapeuták, tanácsadók, szociá-
lis munkások, rehabilitációs szakemberek stb. részvé-
telével valósíthatóak meg. A pszichológiai beavatko-
zás néhány formája: információk és ismeretek nyújtá-
sa, stresszkezelő tréning, önsegítő tréning és a társas 
támogatás.

Sérült gyermeket nevelni talán az egyik legjobban 
embert próbáló feladat. A diagnózis után talán az elfo-
gadás a leghosszabb folyamat, le és felfelé ívelő hullá-
mokkal, megtorpanásokkal, örömökkel és szomorú-
sággal. A család rendje megbomlik, új szerepek ala-
kulnak ki, átrendeződik a család struktúrája a megsza-
porodott feladatok és a nyilvánvaló kihívás következ-
tében, ami egy sérült gyermek nevelésével jár [8].

MÓDSZER

Időre és az idő előtt született gyermekek közt is sok 
tónuseloszlási zavarral rendelkező gyermeket diag-
nosztizálnak. Mindkét esetben a csecsemőt rehabilitá-
ciós szakellátásra küldik.

Tanulmányunkban azt feltételezzük, hogy a tónusel-
oszlási zavarban szenvedő csecsemők, akik rehabilitá-
ciós szakorvosi ellátásra járnak, és mozgásterápiát 
nem vesznek igénybe, azok fejlődése elmarad a moz-
gásterápián is résztvevőkétől.

Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy alapellá-
tási vagy rehabilitációs szakellátási feladat-e a disztó-
niás, azaz a tónuseloszlási zavaros csecsemők kezelése. 
Ennek megfelelően pedig a lakóhelyhez közelebbi alap-

Fejlődési mérföldkövek

Fejtartás Forgás Támasztás Kúszás Ülés Mászás Állás Járás

oldalra hasra vissza

2.hó
3-7.hó 
(4-6)

5-8. hó
(5-6)

5-9. hó
(5-7)

3.hó
7-13. hó

(9-11)
9-16. hó
(10-13)

7-17. hó
(10-13)

12-21. hó
(14-17)

13-21. hó
(15-18)

I. táblázat
Vizsgálatunkban használt leegyszerűsített fejlődési mérföldkő táblázat*

* Nagymozgások fejlődése a Lóczy-táblázatból, zárójelben lévő tartomány a csecsemők átlagos fejlődését mutatja
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ellátást, korai fejlesztést vagy a járóbeteg szakellátást 
érdemes-e fejleszteni, előnyben részesíteni és az átme-
neti disztónias csecsemőknek igénybe venni?

A vizsgálati mintánkban résztvevők, azok a csecse-
mők voltak, akik 2008 januárja és 2009 szeptembere 
között születtek, vagy a debreceni Kenézy Gyula 
Megyei Kórházban vagy a Debreceni Egyetem Orvos-
és Egészségtudományi Centrumának Szülészeti Klini-
káján, és az Egészségügyi Járóbeteg Kht. Gyermekre-
habilitációs szakrendelésein belül szakorvosi rendelé-
sen vettek részt. Az országban nem sok helyen tudnak 
biztosítani olyan komplex ellátást, mint a debreceni 
Városi Egészségügyi Járóbeteg Kht. Gyermekrehabili-
tációs Központjában, amely sokoldalúan képzett és 
elkötelezett szakorvosok, gyógytornászok, Uzikotera-
peuták, gyógytestnevelők, konduktor, pszichológusok 
és gyógypedagógus közreműködésével végzik a sérült 
gyermekek kezelését. A korai prevenció, a komplex 
ellátás, a szakszerű fejlesztés célja, hogy ezek a gyer-
mekek minél teljesebb életet élhessenek, és lehetőség 
szerint önellátóvá válhassanak [9].

A vizsgálatban résztvevő csecsemők száma 75. Eb-
ből kiemeltük az átlagos fejlődésű csecsemőket, így a 
minta szám 63 lett. Őket három szempont szerint is 
csoportosítottuk:

1. részt vettek-e további terápiás kezeléseken a 
Rehabilitációs Központban, ami alatt a periodi-
kus mozgásterápiát értjük, avagy nem volt szük-
ség terápiára, hanem rendszeres kontrollra járás 
valamint otthoni feladatokkal fejleszthető volt a 
csecsemő mozgása,

2. koraszülött vagy időre született-e a csecsemő,
3. Uú vagy lány.
A vizsgálati módszer retrospektív vizsgálat a bete-

gek adataira vonatkozóan, kórlapokból diagnózis kö-
vetése, ambuláns lapokból pedig a fejlődési menet fel-
dolgozása a fejlődési mérföldkő skála használatával 
történt. 

A vizsgálatban résztvevő gyermekek fejlődését or-
vosi szempontból a legjobban a fejlődési mérföldkős-
kálával lehet jellemezni. Ebből megállapítható, hogy a 
csecsemő a korának megfelelő mozgásformákat vég-
zi-e, előrehaladt vagy esetleg lemaradt kortársaihoz 
képest. Ez fontos, hiszen bármely mozgássor kihagyá-
sa kihatással lehet a gyermek izomfejlődésére, egyes 
kutatások szerint pedig az agyi fejlődésére is. A gyer-
mekekkel foglalkozó pedagógusok és gyógypedagó-
gusok Ugyelmét gyakran elkerüli a gyermekek motori-
kus fejlesztése, pedig a tervszerűen felépített, ellenőr-

zött mozgás pozitív hatású az agy fejlődésére és sokré-
tű integrációjára.

A csecsemők fejlődési mérföldköveit eszerint, a 
leegyszerűsített Lóczy fejlődési tábla szerint gyűjtöt-
tük ki (I. táblázat). Minden nagymozgásnál jelöltük a 
megfelelő tartományt és az összesítésben ehhez hason-
lítva tudtuk eldönteni, hogy a gyermek fejlődése nor-
mális, avagy eltér – a táblázatban jelölt tartománytól.

EREDMÉNYEK/MEGBESZÉLÉS

Ezután külön-külön minden fejlődési szinten meg-
néztük a fejlődési hónapok átlagai közötti különbséget 
a vizsgálati mintában:

A) Az első összehasonlításban, azt Ugyeltük meg, 
hogy valóban jobban fejlődnek-e azok a csecsemők, 
akik mozgásterápiára járnak. Az eredmények azonban 
nem mutattak jelentős különbséget a mozgásterápián 
résztvevő csecsemők és arra nem járók között. A hipo-
tézist cáfolva pedig az derült ki, hogy nem a terápiára 
járók (34 csecsemő) fejlődése volt a jobb, hanem azok-
nak a csecsemőknek a mozgásjavulása, akik nem jár-
tak külön terápiára (29 csecsemő) csak az orvosi ren-
delésen vettek részt a Rehabilitációs központban (2. 
ábra). A hipotézisben megjelenő feltételezés tehát nem 
valósul meg a minta alapján. Ezek az eredmények ma-
gyarázhatók azzal, hogy mozgásterápiára, azok a cse-
csemők kerülnek, akiknek az állapota jobban igényli a 
külön foglalkozásokat és nem elég, ha csak rendszeres 
kontrollra járnak és a szülők külön otthon foglalkoz-
nak velük. Hátráltató tényező lehet a család szociális 
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helyzete illetve a szülők iskolázottsága is befolyásol-
hatja, hogy mennyire képesek ezeket a feladatokat 
ellátni.

B) Második összehasonlítás a koraszülöttek és az 
időre született csecsemők közötti különbséget vizsgál-
ta. A 3. ábrán jól látható, hogy a koraszülöttek később 
érték el a nagymozgási mérföldköveket, mint az időre 
született társaik. Itt azonban a koraszülöttek kronoló-
giai korukkal vannak feltüntetve, ami nem tükrözi a 
valódi fejlettségi szintjüket. A koraszülötteknél úgyne-
vezett korrigált kort szokás alkalmazni 2 éves korig, 
ami a valódi fejlődési szintet mutatja akkor is, ha a cse-
csemő korábban született, mint ahogy kellett volna. 
A 4. ábra már a korrigált kort tünteti fel a csecsemők-
nél. A korrigált korral már kiegyenlítődnek az átlagok, 

azonban torzítást jelenthet a két csoport közti minta-
számbeli különbség.

C) A következő összehasonlításban a Uúk és a lányok 
fejlődése közti különbségeket vizsgáltuk. A 75 csecse-
mőből 33 lány és 42 Uú volt a mintában. A graUkonon 
látszik, hogy a nemek közötti megoszlás a fejlődésben 
nem mutat nagy különbségeket (5. ábra).

A rehabilitáció és az alapellátás közötti Unanszíro-
zási különbségeket tekintve a rehabilitációs szakellátás 
egy főre vonatkozóan 5300 Ft [10], míg az alapellátás 
2009-es módosítások óta 156,257 Ft [11] pontonként. 
A gyermek háziorvosoknál 0–4 év között 4,5, 4–14 év 
között 2,5, 14–19 éves korig 1 pont jár gyermekenként.  
A különbség tehát csecsemőkorban a rehabilitációs 
szakellátás igénybevétele és az alapellátás igénybevéte-
le között költségek szempontjából (5300-[156,257*4,5]= 
4596,8 ) 4596,8 Ft.

KÖVETKEZTETÉS/AJÁNLÁS

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy azok a 
tónuseloszlási zavarral rendelkező csecsemők, akik 
nem jártak terápiára ugyanolyan szintet értek el rend-
szeres orvosi vagy szakorvosi kontrollra való járással, 
otthoni mozgásfeladatok végzésével és a rehabilitációs 
szakellátáson kapott tanácsok segítségével, mint a moz-
gásterápiára járó társaik. Az eredmények alapján a moz-
gásterápiára nem járó csecsemők átlagai még jobbak 
is, mint az arra járóké. A különbség nem feltűnő, de 
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ezt felismerve, vajon nem lenne-e egyszerűbb az alap-
ellátásba vonni a tónuszavarral rendelkező csecsemők 
gondozását? Ez megvalósítható lenne az alapellátási 
teamek keretében, melyekben nemcsak az orvos és az 
ápoló, gyermek háziorvosoknál védőnő is, hanem egy 
egészségpszichológus és egy népegészségügyi szakem-
ber is jelen lenne. A team kiegészülhetne rehabilitáci-
ós szakemberekkel, gyógytornászokkal, fízioterapeu-
tákkal a gyermek háziorvosoknál, akik ha az orvos fel-
ismeri a tónusbeli zavart, a szülőket megtaníthatná a 
megfelelő mozgás feladatsorok elsajátítására. Némely 
esetben állapot megőrző, szinten tartó foglalkozásokat 
is jelenthetne, amíg a csecsemő nem kerül gondozásba 
[12]. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes praxishoz 
külön-külön egészségpszichológusnak és egyéb reha-
bilitációs szakembernek kellene tartoznia. Megoldha-
tó lenne a praxisok társulásával, a rendelési idők és a 
költségek megosztásával vagy ahol szükséges a védő-
nők továbbképzésével [13]. A csecsemők lakóhelyének 
közelében, az alapellátásban történő rehabilitáció nem-
csak az egészségügy számára lenne költséghatéko-
nyabb, hiszen a jelenlegi háziorvosok sokszor indoko-
latlanul sok szakellátásra küldik el a betegeket, hanem 
a szülők számára is olcsóbbá és kisebb teherré válna. 
4596,8 Ft – ennyi költséget lehetne megtakarítani min-
den átmeneti tónuseloszlásos csecsemő esetében, ha a 
rehabilitációjuk az alapellátásban is megoldható lenne 
a megfelelő szakemberekkel. Ennek azonban jelentős 
részét az alapellátás megnövelt feladatainak Unanszí-
rozására kellene fordítani, személyi és tárgyi feltéte-
lekre egyaránt. A szülők számára is kedvezőbb lenne 
ez számos okból: a rehabilitációs szakellátásokra törté-
nő utazások esetében lehet kérni utazási költségtérí-
tést, ez azonban csak a távolsági közlekedéssel kapcso-
latban felmerült költségeket támogatja, ami 21 Ft-ot 
jelent kilométerenként. A támogatás nem vonatkozik 
a helyi tömegközlekedés igénybevételére, amely sok 
esetben gondot okozhat a szülők számára. Ha a cse-
csemőt szakellátásra utalják be, a szülők elkísérik gyer-
meküket, ez nemcsak időigényes, hanem megterhelő a 
szülő és a csecsemő számára is. Egy lakóhelyhez köze-
li alapellátásban történő szakellátás kevésbé lenne 
megterhelő, mind a szülő mind pedig a csecsemő szá-
mára. Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a 
mozgásterápiára vagy bármilyen más terápiára járás 
érzelmileg is megviselheti a szülőket. Könnyebben 
fogadják el azt, ha a csecsemővel a háziorvoshoz kell 
kontrollra járni, mintha mozgásterápiára kellene hor-
daniuk gyermeküket. 

Jelenlegi tanulmányt egy előkutatásnak gondoltuk, 
hogy további adatgyűjtés és kérdőív kitöltése után a 
szülőkkel, a későbbiek során az alapellátásba történő 
rehabilitációs ellátás integrációjának fontosságát és 
nélkülözhetetlenségét hangsúlyozzuk. Ezen pilótata-
nulmány folytatásaként fontosnak tartanánk felmérni 
a szülők megküzdési képességeit és életminőségét, 
valamint további kutatásokat szeretnénk folytatni, 
hogy milyen módszerekkel lehetne ezeken javítani. 
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Összefoglalás: A magyar lakosság halálozását alapvetően a keringési betegségek határozzák meg. A jelen-
ség mögött életmódbeli torzulások állnak, amelyek már gyermekkorban megjelennek és végigkísérik a fel-
nőttkor teljes időtartamát. Ezek közül is az egyik legjelentősebb jelenség az elhízás, illetve a nem kellően haté-
kony stresszkezelés. Önkontrollos kutatási programunkban 632 fő (289 fér+ és 343 nő) vett részt. Az első és 
a második vizsgálat között a páciensek öthetes intervencióban vettek részt. A hét első öt napján 10 perces 
szívfrekvenciával szinkronizált lokális hanghullám kezelést kaptak. Jelen tanulmányban elemeztük a szisz-
tolés, a diasztolés vérnyomás, valamint a pulzusnyomás vizsgálatonkénti különbségeit, továbbá a jobb- és 
baloldali boka/kar index és az artéria rugalmasságát minősítő mérőszám átlagainak változásait. A kezelés 
előtt és után mért szisztolés nyomásátlagok különbsége a nemtől és az életkortól függetlenül szigni+káns 
volt. A diasztolés nyomás átlagok között nem tapasztaltunk lényeges különbséget. A pulzusnyomás átlagok 
mindhárom korcsoportban és mindkét nemben szigni+kánsan csökkentek a kezelések hatására. A nagyarté-
ria rugalmassága minden korcsoportban, nemtől függetlenül szigni+kánsan csökkentek.
Kulcsszavak: artéria rugalmasság index (ASI), szívfrekvenciával szinkronizált helyi hanghullám terápia

Summary: Cardiovascular diseases have been the most important determinants of mortality in the Hun-
garian population. Its causes are lifestyle distortions, which appear already in childhood and accompany all 
along adulthood. One of the most important phenomenon is obesity and poor stress coping. 632 persons 
(289 males and 343 females) participated in our research program. Patients have been involved in a +ve-
week intervention between the +rst and second test. They have received a 10-minute local sound wave 
therapy synchronized with heart rate for +ve days of a week. In the present study, we have analyzed the 
di/erences of the average systolic and diastolic blood pressure, pulse pressure, left and right ankle / arm 
index (ABI) and the arterial sti/ness index (ASI) as well from the two examination. The di/erence between 
the systolic blood pressure before and after the treatment is signi+cant regardless of age and gender. There 
was no di/erence in the average diastolic pressure. The di/erences of the average pulse pressure in all 
three age groups and both sexes were signi+cantly decreased after the treatment. Signi+cant decrease was 
also detected in the average arterial sti/ness index in each age group regardless of gender. 
Keywords: arterial sti/ness index (ASI), heart rate synchronized local sound wave therapy

Szívfrekvenciával szinkronizált lokális hanghullám 
kezelés keringési hatásainak hosszmetszeti 
elemzése

Longitudinal analysis of the e/ect of heart rate 
synchronized local sound wave therapy 
on the circulatory system
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BEVEZETÉS

A magyar lakosság halálozási rátájának nagy részé-
ért a cardiovascularis okok tehetők felelőssé [1, 2]. Az 

atherosclerosis három fő klinikai megnyilvánulásának 
– a nagyartériák lumencsökkenése, a szív koszorúerek 
beszűkülése, és a carotis stenosisa, illetve occlusioja – 
gyakorisága nagy valószínűséggel hasonló a nyugat-
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európai iparilag fejlett államokéhoz és az urbanizációs 
ártalmak hangsúlyosodásával szigniUkánsan növeke-
dik [3]. Az urbanizációs ártalmak részletes elemzése 
ebben a tanulmányban indokolatlan, de legfontosabb 
elemeinek bemutatása mégis fontos. Ilyenek tehát, a 
helytelen táplálkozási szokások, a Uzikai aktivitás tel-
jes hiánya (vagyis jelentősen több energia bevitele, 
mint a szükséges) amelyek a folyamat intenzitásától 
függően elhízáshoz vezetnek; az elhízás pedig a zsír-
anyagcsere betegségeit okozza. Az ingerek sűrűsége, 
azok jellege, az ember idegrendszerének toleranciája, 
illetve a tanult ingerkezelési algorimusok pontatlansá-
ga külön-külön és egymást erősítve, meggyorsíthatja 
az egyes betegségek (betegségcsoportok) korai megje-
lenését [4, 5]. Ezen betegségek gyakoriságáról és elter-
jedéséről csak szórványos és kis elemszámú  mintán 
végzett kutatások eredményei állnak rendelkezésünk-
re. Számos tanulmány [6, 7, 8] mutatja, nagyrészt egy-
mástól izoláltan, azokat a rizikófaktorokat, amelyek 
egyenként és egymást erősítve vezetnek az említett 
változásokhoz. Ezek természetesen súlyos népegész-
ségügyi problémákat vetnek fel, amelyeknek szerte-
ágazó hatása a társadalom minden területén megnyil-
vánul [9]. Kivételesen veszélyeztetettek a középkorú 
férUak és az ettől kissé idősebb nők. Korai megbetege-
désük és a nagy halálozási arány, a lehetséges korai 
diagnosztikára, a társult érbetegségek tudatos keresé-
sére irányítják a Ugyelmet. Egyebek mellett ezek az 
okok is késztetettek bennünket, hogy széleskörű egész-
ség monitoring és intervenciós programot indítsunk a 
Nyugat-magyarországi régióban.

VIZSGÁLT SZEMÉLYEK ÉS 
ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Az érállapot vizsgálatban – amelyet a győri Sonote-
rápia Centrumban végeztünk el – 632 személy (289 
férU, és 343 nő) vett részt. A páciensek egyéni motivá-
ció alapján jelentek meg és a mérési eredmények alap-
ján hívtuk a fel Ugyelmüket arra, hogy preventív jel-
leggel kapcsolódhatnak a centrum intervenciós prog-
ramjához; nemenkénti és korcsoportonkénti megosz-

lásukat az I. táblázat tartalmazza. Az adatfelvételt öt 
hét elteltével megismételtük. A keringési rendszer álta-
lános állapotát jellemző mutatókat fekvő helyzetben, 
mindkét felkaron és bokán egymás után rögzítettük, 
CardiVision MS-2000 (IMDP, Las Vegas, NV, USA) 
típusú oszcillometrikus készülékkel [10, 11]. A mű-
szerrel kompatibilis szo�ver (2.05D) segítségével a 
pulzushullám amplitúdója megjeleníthető. A Uziológi-

Életkor (év) Fér"ak Nők Együtt

45–55 64 112 176

55–65 148 132 280

65–75 77 99 176

Összesen 289 343 632

I. táblázat
A vizsgált személyek nem és 
életkor szerinti megoszlása
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1. ábra
A pulzushullámok összehasonlítása normál és szklerotikus artériák esetén (ASI számítás módszerének elve)



ásan működő artériák (felkaron az a. brachiális, a bo-
kán az a. dorsalis pedis) egy piramis alakú, míg a scle-
rotikus artéria egy hosszan elnyúló és jóval laposabb 
mintázatot ad (1. ábra). Az ábra függőleges tengelyén 
a 80–100% között variáló pulzushullám amplitúdó, 
a vízszintesen az erre az időintervallumra eső pulzu-
samplitúdók száma (ASI) adja a skálázást. Az érintett-
ség alsó határa ASI>70. A két felkaron és mindkét bo-
kán mértük a nyomást, amelyből a szo�ver boka/fel-
kar hányadost számolt (ABI). Az ABI érzékeny muta-
tónak bizonyult a perifériás keringés minősítésére, 
ahol az alsó 0,9 míg a felső érték 1,3.

A kezelés során használt műszer (Sonomat 4000) 
hullámkeltő jelforrással ellátott kezelőfejet tartalmaz, 
aminek a működését számítógép vezérli. A kezelőfej-
ben elhelyezett jelforrás a központi egység által előállí-
tott hanghullámokat a szívciklus egy adott fázisában 
váltakozva, hol az egyik, hol a másik talpra juttatja. 
A hanghullámok frekvenciája 60–80 Hz, a kezelőfej-
ben lévő jelforrás intenzitása 40–60 dB. A kezelés alatt 
folyamatosan monitoroztuk a vizsgált egyén szívmű-
ködését (EKG). A kezelések napi expozíciós ideje 10 
perc volt. Minden egyén 30×10 perc kezelést kapott 
[12, 13, 14,].

Elemeztük a szisztolés, a diasztolés vérnyomás, va-
lamint a pulzusnyomás vizsgálatonkénti különbségeit, 
továbbá a jobb- és baloldali boka/kar index (ABI) és az 
artéria rugalmasságát minősítő mérőszám (ASI) átla-
gainak változásait.

A keringési jellemzők vizsgálatonkénti átlagainak 
különbségeit egymintás t-próbával elemeztük korcso-
portonként és nemenként, a szórások változásának 
értékelésére Levene-próbát alkalmaztunk. Eredmé-
nyeinket graUkonokon foglaltuk össze.

EREDMÉNYEK

A szisztolés vérnyomás elsősorban a nagyartériák 
geometriai jellemzőitől, valamint viscoelasztikus tulaj-
donságától (a kollagén és elasztikus rost tartalomtól, 
az érfali simaizomzat működésétől, vagyis az artériás 
rendszer szélkazán működését meghatározó tulajdon-
ságaitól) függ.

Az ötvenévesek korcsoportjában (45–54 év) a nők 
szisztolés vérnyomása az első vizsgálat alkalmával szig-
niUkánsan alacsonyabb volt, mint a férUaké (p<0,05). 
A hatvan- (55–64 év) és a hetvenévesek (65–75 év) cso-
portjában viszont a nők szisztolés nyomás átlagai mind-

két vizsgálatban magasabbak, mint a férUaké, a különb-
ség nem szigniUkáns (2. ábra).

A kezelés előtt és után jellemző szisztolés nyomását-
lagok különbsége a nemtől és az életkortól függetlenül 
szigniUkáns. A vérnyomáscsökkenés 8–10 Hgmm kö-
zött variálódik. A férUak mintáiban a diasztolés vér-
nyomás átlagai között nem volt különbség, a nőknél az 
első két korcsoportban a kezelést követően a diasztol-
és nyomás átlaga is kisebb.

A pulzusnyomás átlaga mindhárom korcsoportban 
és mindkét nemben szigniUkánsan csökkent a kezelés 
hatására (p<0,01) (3. ábra). Fontos megemlíteni, hogy 
a 3–5 Hgmm közötti pulzusnyomás csökkenés egyik 
mintában sem eredményezett 60 Hgmm-nél kisebb 
középértéket. Az átlagok körüli szórások a férUaknál 
kismértékben növekedtek, a nőknél hasonló mérték-
ben csökkentek.

A jobb- és a baloldali boka/felkar index (4. ábra) az 
artériás rendszer állapotát minősíti. A kezelés sem a 
férUak sem pedig a nők korcsoportjaiban nem ered-
ményezett szigniUkáns változást. Egyértelműen szem-
betűnő, hogy a férUaknál jelentősebb az asszimetria a 
baloldal javára, vagyis távolabb van a kórosnak minő-
sülő aránytól. Az életkor függvényében csökkent a 
hányados és közelített a 0,9 értékhez, igaz egyik eset-
ben sem csökkent a kritikus érték alá. 

A nagyerek elaszticitásának csökkenése („arterial 
stiªness”) az utóbbi években intenzív kutatások tár-
gya. Klinikai vizsgálatok bizonyították [16, 17], hogy a 
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csökkent artériás érfal-tágulékonyság egy független 
kardiovaszkuláris rizikófaktor. A nagyerek elaszticitá-
sa a bemeneti ellenállás befolyásolása révén hat a kam-
raterhelésre: csökkent érfal-rugalmasság esetén a kam-
rák terhelése nő, bal kamra hipertróUa alakul ki. A nagy 
artériák tágulékonyságának csökkenése ugyanakkor 
önmagában is hipertóniához vezethet, amelyre első-
sorban a nagy szisztolés- és pulzusnyomás jellemző. 
A megnövekedett szisztolés nyomás fokozza a bal 
kamrai utóterhelést, amely hosszú távon hipertróUájá-
hoz vezet.

A hosszmetszeti vizsgálat értelmezendő eredménye 
az ASI átlagainak szigniUkáns csökkenése volt (p<0,01) 
(5. ábra). A csökkenés mindhárom korcsoportban, a 

nemtől függetlenül szigniUkáns volt. A kezelés előtt szá-
mított átlagok a korcsoporttól függetlenül meghalad-
ták a Uziológiás értéket (ASI≤70). A kezelések hatásá-
ra a csökkenés általában 70 alatti átlagot eredménye-
zett. Ez alól kivétel a 70 éves nők csoportja. A kezdeti, 
átlagosan 50% relatív szórások a kezelést követően a 
felére csökkentek.

MEGBESZÉLÉS

A hosszmetszeti vizsgálatunknak természetesen 
vannak korlátai. Az első ilyen a kezdeti és a végső stá-
tusz megállapítása, azaz a CardioVision 2000 MS-2000 
mérési megbízhatósága. Azt pontosan nem tudjuk, 
hogy a funkcionális változások mögött milyen struk-
turális változások történtek. A keringési rendszert két 
nagy egységként kell kezelnünk. Ilyen értelemben 
beszélnünk kell a szívben és az érrendszerben (azon 
belül is a nagy artériákban) kialakuló változások men-
nyiségéről, minőségéről és arányairól. Az szinte bizo-
nyos, hogy a hanghullámokkal keltett mechanikai ha-
tások kevésbé befolyásolják a szívizom aktuális állapo-
tát, így a szívizom pumpa funkciója kevéssé változik. 
Nem vitatható, hogy a szisztolés, a diasztolés vérnyo-
más, továbbá a kettő különbségéből számolt pulzus-
nyomás átlagok, illetve a boka/felkar index és az ASI 
Uziológiás tartományhoz való közeledése a vizsgáltak 
egészségi állapotának pozitív változását jelzik.

Vizsgálatunkban e pozitív változások bizonyíthatók 
voltak a szisztolés vérnyomás csökkenésében, a pul-
zusnyomásban és az artériák rugalmasságának kiin-
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A boka/felkar index átlagok változása sonoterápiás 
kezelés hatására korcsoportonként és nemenként
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A pulzusnyomás átlagok változása sonoterápia
kezelés hatására korcsoportonként és nemeként
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dulási értékhez viszonyított növekedésében. A diaszto-
lés nyomás változatlanságának megítélése szakmai ki-
hívás. Hipotetikusan kedvezőbb lett volna a csökkenés 
bizonyítása, de megítélésünk szerint az is pozitív, hogy 
a diasztolés nyomás a vizsgálat alatt nem nőtt, tehát ha 
eredményeinket a pulzusnyomása vonatkoztatjuk, kis-
mértékben javult. További információ, hogy vizsgált-
jainktól csupán az ismételt adatfelvételben való részvé-
telt kértük, az életmód változtatása nem volt szelekciós 
szempont. Nem vitatjuk, hogy a két hatás kombináci-
ója hatékonyabb lehetett volna.

Eredményeink szerint az aorta és a nagy erek aktí-
van reagáltak a mechanikai hatásokra, így a változat-
lan mennyiségű kilökött vér jobb hatásfokkal jut a pe-
riféria, mert a Uziológiás optimumhoz közeli szinten 
működő szélkazán funkció elősegíti ezt. Ez már ön-
magában is jelentős és pozitív hatással van a vizsgált 
általános közérzetére (egyebek mellett javul a járástá-
volság), ami közvetlenül erősíti a mozgás iránti na-
gyobb motivációt. Az időtartamában és minőségében 
megfelelő Uzikai aktivitás pedig közvetlen szabályozó 
hatást indukál a keringési rendszerben [18, 19, 20]. In-
direkt módon tehát a szívizom funkció minőségi vál-
tozását is feltételezzük. A betegek tapasztalata szerint a 
sonoterápiás kezeléseket követő pauza a kialakult (szub-
jektív) előnyöket mérsékli, amennyiben a vizsgált nem 
változtat az életmódján.

Az eredmények hátterében két tényező együttes 
hatását feltételezünk:

1. A hipertónia kialakulása és súlyosbodása 
rendellenességeket okoz a szív és több fontos 
szerv szerkezetében, működésében és hemo-
dinamikai viszonyaiban. Az életkor előrehala-
dásával számos élettani funkció módosul. 
Hipertóniás betegek érrendszerében az örege-
dés során kialakuló elváltozásokhoz hasonló-
kat írtak le [21]. Fiatalabb korban kialakuló 
magas vérnyomás érrendszeri hatásai számos 
tekintetben az öregedési folyamat felgyorsulá-
sára emlékeztetnek. Az aorta rugalmasságá-
nak jelentős csökkenése, az artériák sima-
izomzatának hypertrophiája, a pulzushullám 
terjedési sebességének növekedése, a periféri-
ás ellenállás fokozódása és az endothelfüggő 
értágulat mértékének csökkenése a jellemző. 

    A bemutatott vérnyomás csökkenés tehát ezen 
az alapon is kedvező.

2. A pulzusnyomás a szív ejekciójának (pulzus-
térfogat) és az artériás keringés sajátosságai-

nak kölcsönhatásaiból keletkezik. Az aorta és 
nagyartériák fokozott merevsége, a complian-
ce csökkenésével és a pulzushullám visszave-
rődésére gyakorolt hatása révén vonja maga 
után a pulzusnyomás növekedését. Az emel-
kedett pulzusnyomásról kimutatták, hogy 
endothel diszfunkciót vált ki. Munkacsopor-
tunk hosszú évek óta végez vizsgálatokat, 
amelyek egyértelműen igazolják, hogy az 50 
éves kor környékén folyamatos pulzusnyomás 
emelkedés és a korcsoportonkénti gyakoriság 
növekedés a jellemző, nemtől függően [15], 
de ez az alkalmazott mechanikai hatásokkal 
mérsékelhető, jobb esetben megfordítható.
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Összefoglalás: A szerzők falusi praxisban 500 fős mintán mérték fel betegek szorongásának mértékét. 
A felméréshez HADS-A skálát használtak. Külön csoportba sorolták a 35 év alatti és feletti életkorúakat, a fér-
+akat és a nőket, valamint a 8 pont alatti és feletti eredményt elérőket. A legnagyobb mértékben a 35 év 
feletti nők, a legkevésbé a 35 év feletti fér+ak szorongtak. Az összpopuláció 54%-a  a kóros tartományba 
esett. A vizsgálat eredménye súlyos népegészségügyi problémát jelez. A biomedikális betegségmegköze-
lítés mellett egyre nagyobb szükség van a bio-pszicho-szociális szemléletre. A háziorvosoknak nagy szere-
pe van a szorongásos állapotok felismerésében.
Kulcsszavak: szorongás, HADS-A skála, biomedikális betegségmegközelítés, bio-pszicho-szociális beteg-
ségmodell

Summary: The authors measured the degree of anxiety on a population containing 500 people in a vil-
lager practice using the HADS-A scale. The patients were categorised by sex (male or female), age (<35 
years, >35 years) and performed anxiety score (>8 points, ≤ 8 points). The degree of anxiety proved to be 
the highest among women over 35 years of age. Men over 35 were found to be anxious to the lowest 
degree. The anxiety rate for the 54% of the total population proved to be pathologic. The results of the 
study prognosticate a serious public health problem and highlight the need for using the bio-psycho-
social model of disease besides the biomedical disease approach. GPs have a crucial role to recognise and 
diagnose the anxiety states of patients in the practice. 
Keywords: anxiety, HADS-A scale, biomedical disease approach, bio-psycho-social model of disease

Mindennapi szorongásaink

Our daily anxieties

Háziorvosi praxis – 4621 Fényeslitke, Kossuth út 92. – Tel.: (45) 447 022, (20) 9520 961 – Fax: (45) 447 389 – E-mail: ekarako@freemail.hu

BEVEZETÉS

A félelem és a szorongás az ember életében mindig 
jelen volt, napjainkban is jelen van és bizonyosan a 
jövőben is elő fog fordulni. A félelem oka azonban a 
történelem során folyamatosan változott, hiszen pl. 
az ősember a mindennapi betevő falatjának a meg-
szerzéséért, a vadállatok támadása miatt, a későbbi 
nemzedékek a folyamatos háborúk miatt, a jelenkor 
embere pedig elsősorban a fogyasztás fenntartása mi-
att kerül ilyen állapotba. A szorongás azonban külön-
bözik a félelemtől, ugyanis ennek mindig van tárgya, 
a szorongásos állapot pedig egy viszonylag hosszú 
ideig tartó, feszült ún. „lebegő, tárgy nélküli” félelem-
mel telített állapotot jelent, amely rendkívül megter-
heli az emberi szervezetet. Egyre több olyan kutatási 
eredmény kerül publikálásra, amely alátámasztja a 
kóros mértékű szorongást, mint rizikófaktort a kardi-
ovaszkuláris, a daganatos és számos egyéb betegség előz-

ményében. A háziorvosi munka végzése során azon-
ban egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a kóros mér-
tékű szorongás jelenléte sok esetben fedve marad mind 
az orvos, mind a beteg számára, amelynek számos oka 
van.

Napjainkban a háziorvosi rendelőben egyre gyak-
rabban találkozunk a szorongás tüneteit mutató be-
tegekkel, akik panaszaikat többnyire szomatikus be-
tegségre utaló módon adják elő. A betegek társadalmi-
lag elfogadottabbnak tekintik a szervi betegségeket, 
gyakran félnek a stigmatizációtól, sőt ki is mondják, 
hogy tartanak attól, hogy „bolondnak nézik őket”. 
Általában palástolják feszültségüket, nem akarnak lel-
kileg gyengének látszani, igyekeznek testi betegség 
képére maszkírozni panaszaikat, amely persze az ese-
tek többségében nem szándékos, csupán a társadalom 
helytelen beidegződése, diszfunkcionális attitűd.

Az ellátó személyzet empátiás kézségén, beállító-
dásán, megfelelő fogadókészségén, tájékozottságán, de 
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mindenekelőtt az orvos iránti bizalmon múlik, hogy 
ezek a tünetek felismerésre kerülnek, vagy rejtve ma-
radnak. Ez a felismerés azonban későbbiekben a beteg 
életútját, sorsát meghatározza. Ennek a ténynek a fon-
tossága indukálta háziorvosi rendelőnkben az alábbi 
felmérés elvégzését, amely számunkra is meglepő ered-
ményekkel zárult.

MÓDSZER

Felmérésünk során a háziorvosi rendelőben megje-
lenő személyek szorongásának a mértékét vizsgáltuk 
500 fős mintán (n=500). A felmérés 2009. december 
1-én kezdődött. A háziorvosi rendelőben különféle ok 
miatt megjelent, 18 és 65 év közötti személyek mind-
egyike részt vett benne. A felmérés a HADS-A skála 
kitöltéséből állt, amely a HADS skála szorongást mérő 
kérdésekre tisztított változata. A skála kérdéseinek a 
száma 7, összes pontértéke 21 [1]. A felmérés anonim 
volt, de regisztrációt igényelt az ismételt kitöltések 
elkerülése miatt. Kizáró okként a súlyos mentális káro-
sodás szerepelt. Az anonimitást a regisztráció, a bele-
egyező nyilatkozatok, valamint a kérdőívek elkülöní-
tett átvétele, tárolása és feldolgozása biztosította. A vizs-
gálatot senki nem utasította vissza, a vizsgált szemé-
lyek beleegyező nyilatkozatot adtak. A vizsgálati cso-
portokat 35 év alatti és 35 év feletti alcsoportra bontot-
tuk, külön alcsoportba soroltuk a férUakat és a nőket. 
Ezen felosztások következtében összesen 4 alcsoportot 
(n1–n4) kaptunk. A fenti alpopulációkat a szorongás 
mértéke alapján – p<8 pontszám a Uziológiás, p≥8 a 

kóros mértékű szorongás – alapján ismét két csoport-
ra osztottuk, így összesen 8 csoportot kaptunk.

Az alpopulációk létszámarányai, a pozitív és a Uzio-
lógiás értékek összevetése, a nembeli különbségek ösz-
szehasonlítása képezte a felmérés célját. A vizsgálat so-
rán az alábbi kérdésekre kerestünk választ:

a. Milyenek az orvoshoz fordulási szokások az
    n1–n4 populációban?
b. Van-e különbség a szorongó nők és férUak
    arányában?
c. Az életkor mennyire befolyásolja a szorongó betegek 

számát?
d. A praxis betegei között mekkora arányt 
     képviselnek a kóros mértékben szorongók? 
e. Változik-e a szorongás súlyossága az életkorral?
f. Van-e különbség a szorongás súlyosságában a nemek 

vonatkozásában? 
g. A vizsgálatnak van-e egyéb hasznosítható hozadéka?

EREDMÉNYEK

Az orvoshoz fordulók többsége a 35 év feletti nők 
közül került ki (1. ábra). Legkisebb létszámban a 35 év 
alatti férUak jelentek meg a rendelésen (I. táblázat).

A Uatal nők többségét patológiás mértékű szoron-
gás jellemezte (2. ábra). A Uatal férUak a legkisebb arány-
ban szorongtak kóros mértékben, de egy harmaduk 
a patológiás populációba tartozott (3. ábra). A 35 év 
feletti nők csaknem 2/3-a a patológiás populációba so-
rolható (4. ábra). A 35 év feletti férUak kevésbé szo-
rongtak, mint a korukbeli nők, de jobban, mint a Uatal 

1. ábra
A vizsgálatban részt vevők száma nemenként és korcsoportonként
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férUak (5. ábra). Az összpopuláció több, mint fele a 
patológiás mértékű szorongók csoportjába esett (6. 
ábra). A Uatal populációk vizsgálatakor arra a tényre 
derült fény, hogy a Uatal férUak ugyan kisebb szám-

ban, de nagyobb mértékben szoronganak a korukbeli 
nőknél (7. ábra). Az idősebb populációk esetében a 
nők szorongásának a mértéke mindig magasabb volt 
(8. ábra).

Korcsoport Összes Fiziológiás Patológiás

Nők 35 év alatt (n1) 96 43 53

Fér+ak 35 év alatt (n2) 58 40 18

Nők 35 év felett (n3) 253 89 164

Fér+ak 35 év felett (n4) 93 58 35

Összes 500 230 270

I. táblázat
A vizsgálat "ziológiás és patológiás populációkra  vonatkozó eredményei

Ép

Patológiás

2. ábra
Az ép és patológiás mértékű szorongással

rendelkező 35 év alatti nők megoszlása
(zárójelben a csoport létszáma)

55%
(53)

45%
(43)

Ép

Patológiás

3. ábra
Az ép és patológiás mértékű szorongással
rendelkező 35 év alatti fér"ak megoszlása

(zárójelben a csoport létszáma)

31%
(18)

69%
(40)

Ép

Patológiás

5. ábra
Az ép és patológiás mértékű szorongással
rendelkező 35 év feletti fér"ak megoszlása

(zárójelben a csoport létszáma)

38%
(35)

62%
(58)

Ép

Patológiás

4. ábra
Az ép és patológiás mértékű szorongással
rendelkező 35 év feletti nők megoszlása

(zárójelben a csoport létszáma)

65%
(164)

35%
(89)
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MEGBESZÉLÉS

A munka elején feltett kérdésekre adott válaszok az 
ábrákból kiolvashatóak, de a praxisban való munkám 
so-rán számos tapasztalati tény alátámasztja a méré-
sek eredményét.

a) Az 1. ábrán látható, hogy a nők nagyobb számban 
fordulnak orvoshoz mindkét korcsoportban, mint a 
férUak. A Uatalabb korosztályból kevesebben fordul-
nak orvoshoz, mint az idősebbek közül.

Legnagyobb számban a 35 év feletti nők fordulnak 
orvoshoz, legkevesebé pedig a 35 év alatti férUak élnek 
ezzel a lehetőséggel.

b) A 2–6. diagramokról leolvasható a nők orvoshoz 
fordulásának nagyobb aránya, és a patológiásan szo-
rongók nagyobb aránya mindkét korcsoportban (meg-
haladja az 50%-ot). A férUak mindkét csoportjánál a 

patológiás mértékben szorongók aránya ugyan keve-
sebb, mint 50%, de az irodalomban publikált adatokat 
– amelyek az orvoshoz fordulók patológiás szorongá-
sának mértékét 20% körül adják meg [2] – jelentősen 
meghaladja.

c) Az életkorral a patológiásan szorongók aránya 
emelkedik (2–5. ábra).

d) A vizsgált populációban a patológiás mértékben 
szorongók aránya 54% (6. ábra).

Az ábrán a vizsgálat összegzése látható, amely mu-
tatja a vizsgált populáció (n=500) tekintetében az ép és 
patológiás mértékben szorongók arányát. Az orvoshoz 
forduló patológiásan szorongók aránya 8%-kal haladja 
meg a Uziológiás mértékben szorongókét. Az említett 
irodalmi adatokra ez az eredmény is rácáfol, mivel a 
20%-os pozitivitást az 54%-os eredmény többszörösen 
felülmúlja. A dolgozatban a legfontosabb kérdésként 
aposztrofált területre tehát ez az ábra kimerítő és drá-
maian súlyos választ ad. Nem maradhat visszhang és kö-
vetkezmény nélkül ez a megállapítása a vizsgálatunk-
nak. Az 54%-os patológiás eredmény a vizsgált popu-
lációban rendkívül súlyos jövőképet vetít előre, mégis 
az a benyomása az embernek – főként a felmérést vég-
zőknek – mintha ezzel a korrekt és súlyos ténnyel sen-
ki nem foglalkozna. Az egészségpolitika számára fon-
tos tanulságot jelentő hasonló jellegű kutatások Nyu-
gat-Európában és az angolszász államokban sokkal na-
gyobb hangsúlyt kapnak. Ezen országokban maguk-
nak a lelki segítő tevékenységeknek a szerepe is sokkal 
elfogadottabb. Ebből is következik, hogy az egészség-
politikájuk Ugyelembe veszi a lelki, személyiségbeli 
tényezők fontosságát a betegségek kezelésében, de fő-
ként azok megelőzésében. Megfelelő szemléletükben 
jóval hazánk előtt járnak.

Nő 35 év alatti

Fér+ 35 év alatti

7. ábra
A 35 év alatti ép és patológiás mértékű szorongással rendelkező nők és fér"ak átlag pontértéke
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6. ábra
Az ép és patológiás mértékű szorongással

rendelkezők száma a vizsgált populációban
(zárójelben a csoport létszáma)
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e) A 4. ábráról leolvasható az a drámai arány, amely 
megmutatja, hogy a 35 év feletti orvoshoz forduló nők 
65%-a kóros mértékben szorong. Megjegyezzük, hogy 
ennek a populációnak a száma a legmagasabb (253 
tagú). Vizsgálva a fentiek lehetséges okait, számos 
tudományos tényünk és feltételezésünk van. A bizo-
nyított tényeket tekintve utalunkk Gijsbers van Wijk 
1999-ben történt közlésére [3], amely szerint a nők 
gyakrabban – a férUaknál sokkal gyakrabban – segít-
séget kérnek és várnak el lelki természetű problémáik-
kal kapcsolatosan. Hajlamosabbak kisebb problémá-
ikkal is orvoshoz fordulni, könnyebben engedik át az 
önmaguk feletti kontrollt a szakembernek, mint a fér-
Uak. Nem okoz nehézséget a nőknek „gyengének lát-
szani”, hiszen társadalmilag ez elfogadott. Többször 
találkozhatunk az irodalmi művekben is a „gyenge nő” 
kifejezéssel, vagy a gyengeség, a sérülékenység egyéb 
művészi megfogalmazásaival. Ez a sztereotípia úgy-
mond felhatalmazást ad a nőknek az orvoshoz fordu-
láshoz. A saját tapasztalataink szerint a praxis betege-
ként orvoshoz forduló nőknek számos oka van erre. 
Általában rendkívüli módon kimerültek több ok miatt 
is. A 35 év feletti nők nagyon sok családi és munkahe-
lyi terhet viselnek. Ha esetleg nincs munkájuk, ez még 
jobban nehezíti a helyzetüket. Az idősödő szülőkről 
való gondoskodás az ő feladatuk. Ennek a korosztály-
nak a gyermekei általában felsőfokú tanulmányaikat 
végzik, és/vagy frissen alapítottak családot, de igazán 
még támogatásra szorulnak. Esetenként társ nélkül 
vannak, ami szintén növelheti szorongásukat, de ha 
van társuk akkor is gyakran előfordul a férUak káros 
szenvedélye, amely a nőktől fokozott türelmet, gon-
doskodást igényel. Összességében tehát ezen a populá-
ció tagjai azok a nők, akik a családi, munkahelyi stresz-

szorokkal leginkább találkoznak és meg kell felelniük 
a fenti elvárásoknak, folyamatosan teljesítménykény-
szer alatt állnak. Mivel ez többnyire jelentősen megha-
ladja a teherbíró képességüket, ezért először szoron-
gók lesznek, és a szorongás eliminálása nélkül a „test 
nyelvén” kezdenek majd beszélni, kialakulnak szoma-
tizációs tüneteik azok összes következményével. A fen-
tebb vázolt női egészségmagatartás ebben a korosz-
tályban nagyon jellemző módon érvényesül. 

f) A 35 év feletti nők esetében, az ép és a patológiás 
szorongással rendelkezők átlag-pontszáma meghalad-
ja a férUakét. Utalunk az előzőekben leírtakra, a nők 
orvoshoz fordulási szokásaira, valamint a tüneteik ki-
fejezésének a könnyebbségére (8. ábra).

g) A fenti a méréseken kívül tapasztalatokon is ala-
puló megállapítások megerősítik a betegségek – és a 
betegek – bio-pszicho-szociális megközelítésének az 
igényét. Egyrészt a humánus, pozitívan odaforduló 
attitűdje az orvosnak – egészségügyi személyzetnek – 
a beteg számára az önfeltárás könnyebbségét jelenti, 
segítve ezzel a diagnosztikát és az esetleges szomatizá-
ció felfedezését. Csökkenti azt a hatalmas társadalmi 
terhet, amelybe a költséges vizsgálatok arzenáljának 
elvégzése kerül. Lehetőséget ad a betegnek, hogy az 
exploráció során ventillálja belső feszültségét, ilyen 
módon csökkentve azt. A szemléletváltás alapja a házi-
orvosok edukációja. Szükségszerűen a háziorvosokra 
hárul az a feladat, hogy a kóros mértékű szorongás 
tüneteit felismerjék. Csupán ők bírnak azzal a kapcso-
lati, bizalmi tőkével, amely egy szakrendelőben vagy 
kórházban dolgozó kollégájuk számára szinte elkép-
zelhetetlen.

A háziorvosok általában – ha ismerik is a szorongás 
direkt és indirekt tüneteit – szemléletük alapján inkább 

Nő 35 év feletti

Fér+ 35 év feletti

8. ábra
A 35 év feletti ép és patológiás mértékű szorongással rendelkező nők és fér"ak átlag pontértéke

14

12

10

8

6

4

2

0

Ép                                                                 Patológiás

5,17
4,1

12,87

10,97
Á

tl
ag

 p
o

n
té

rt
ék



eredeti közlemények

népegészségügy / 89. évfolyam 1. szám

50

különféle vizsgálatokat végeztetnek. A medicina alap-
vető szemlélete az ún. biomedikális szemlélet, az evi-
dence base of medicine alapjain nyugszik. Ez termé-
szetesen helyes, de a beteget, mint „munkadarabot” 
kezeli, miközben a beteg személyiségét, szociális kör-
nyezetét, kapcsolatait, elvárásait [4], nem veszi tekin-
tetbe. Éppen ezért a bio-pszicho-szociális betegség meg-
közelítés elterjedése a jövő sürgető és alapvető szük-
ségszerűsége. A legfontosabb azonban, hogy a bete-
geknek nemcsak a testi, hanem a lelki egészségét is 
ápoljuk, hiszen ez életminőségükben is pozitív válto-
zást okoz, amelynek társadalmi hasznossága vitatha-
tatlan.

Köszönetnyilvánítás

Köszönet illeti a P"zer Magyarország K_-t a kérdő-
ívek rendelkezésre bocsátásáért, valamint kitűnő mun-
katársainkat, Sima Anitát, Szabó Jánosnét és Szabó 
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Összefoglalás: Ismert tény, hogy hazánkban a szervezett szűréseken résztvevők részvételi aránya messze 
elmarad a WHO által elvárt eredményektől. Dolgozatukban ezért a szerzők arra keresik a választ, hogy melyek 
lehetnek azok a tényezők, amelyek növelik a lakosság részvételi hajlandóságát; mi a szerepe egy kórháznak 
a népegészségügyi feladatok ellátásában? Bemutatásra kerül az általuk kidolgozott és bevezetett, komplex 
módon végzett népegészségügyi szűrőprogram, mint egy lehetséges „jó gyakorlat” a szűrések szervezése 
területén.
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Summary: It is a known fact that in Hungary the participation rate in centrally organised health screening 
is way below the level expected by the WHO. Therefore, the authors in this article explore questions like, 
what the factors are that could increase the population’s willingness to participate in health screening, and 
what role a hospital can play in the provision of public health services. „Good practice” for a comprehensive, 
integrated health screening program is presented that have been developed and implemented with great 
success.
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Részvételi hajlandóság a népegészségügyi
szűrővizsgálatokon – lehet-e fokozni?

The people’s willingness to participate in public 
health screening - Is that possibile to gear up?

Kaposi Mór Oktató Kórház – 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
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BEVEZETÉS

Az Európai Unióban a rák ellen folytatott folyama-
tos harc és előrelépések ellenére továbbra is az egyik 
legsúlyosabb népegészségügyi problémát a rosszindu-
latú daganatos betegségek jelentik.

2006-ban a keringési megbetegedések után a rák 
volt a második leggyakoribb halálok; tíz nőből kettő, 
tíz férUból pedig három halálát rák okozta. Évente hoz-
závetőlegesen 500 millió európaiból 3,2 millió EU-
polgár esetében diagnosztizálnak rákot1.

Az uniós tagországok között nincs egység a nép-
egészségügyi szűrővizsgálatok terén. A javasolt rák-
szűrések kevesebb, mint felét végzik el. (A tervezett 
125 millió szűrésnek csupán a 41%-át, – 51 millió 
szűrést végeztek el.) Az elvégzett vizsgálatoknak pe-

dig kevesebb, mint a fele folyt az ajánlásban rögzített 
módon.

Az Európai Parlament a 2009-es összefoglaló jelentés-
ében előrevetítette, hogy amennyiben a helyzetet nem 
orvosoljuk, a jövőben valószínűleg emelkedni fog a daga-
natos megbetegedések halálos áldozatainak száma [1].

Az uniós országokkal2 és a visegrádi hármak3 orszá-
gával összevetve hazánkban még rosszabb a helyzet:

„A betegségek gyakoribb előfordulása és a kimagas-
ló halandóság miatt a magyarok rosszabb minőségű és 
rövidebb életre számíthatnak nemcsak a korábbi uniós 
országok, hanem a velünk együtt csatlakozott visegrá-
di országokhoz viszonyítva is. A rossz egészségi hely-
zet és az alacsony születésszám eredményeképpen Ma-
gyarországon a legnagyobb a népességfogyás a refe-
rencia országokkal összevetve”[2].

1 Forrás: Nemzetközi Rákkutatási Központ (IARC), 2007
2 Az Európai Unió 2004 előtti tagországai (EU15)
3 Visegrádi hármak: Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovákia 
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A rosszindulatú daganatok miatti halálozás szem-
pontjából – mindkét nem esetében – az 1987-es és 
2007-es standardizált halálozási adatokat összevetve, 
az eltelt húsz évben nem történt javulás. Külön Ugyel-
met kell fordítani arra a riasztó adatra, hogy a légcső-, 
hörgő és tüdőrák halálozás adatai szerint az említett 
20 évben 215%-os növekedés történt.[2] 

Egy másik vizsgálatban ahol az OECD országok ha-
lálozási adatait vizsgálták, Magyarország a daganatos 
halálozás tekintetében a legrosszabb helyen áll [3], an-
nak ellenére, hogy az emlőrák, a méhnyakrák és a 
kolorektális carcinoma szűrésére, önkéntes formában, 
életkorhoz kötötten, már 1998. január 1-től adott volt 
a lehetőség4. 2001-ben pedig a Kormány elfogadta a 
2001–2010 „Egészséges Nemzetért” Népegészségügyi 
Programot, melyet többször módosítottak, de a fő 
irányvonalak nem változtak, a daganatos betegségek 
szűrése és megelőzése kiemelt helyet foglal el.

A szűrések szerevezésével és a szűrésekre fordított 
pénzeszközök hasznosulásával kapcsolatban az Álla-
mi Számvevőszék számtalan problémát fogalmaz meg. 
Az egyik legnagyobb hiátusa a szűrési rendszernek, 
hogy: „A szűrések eredményessége és hatékonysá-
ga az egyes adatbázisokból külön-külön nem mérhető 
és nem igazolható, mivel a szűrésre vonatkozó muta-
tók, a megbetegedések az egészségügyi ellátások és 
ezek Unanszírozási adatai «nem futnak össze» egy 
kézben, nincs ellenőrzött, integrált információs rend-
szer, nem épült ki a szűrés minőségbiztosítási moni-
toring része, és az adatok validitása nem biztosí-
tott”[4].

A szűrések eredményessége egyrészt fenntartható a 
szűrések által feltárt in situ daganatok számával, más-
részt a daganatos betegségek miatti halálozási mutatók 
csökkenésével. „Nemzetközi tapasztalatok és a hazai 
becslések alapján a népegészségügyi szűrővizsgálatok-
tól – a működtetés 5–7. évétől – a célbetegségből szár-
mazó halálozás mintegy 30%-os csökkenése várható, 
éspedig az emlőrák miatti halálozás 20%-kal, a méh-
nyakrák miatti halálozás 50%-kal, a kolorektális rák 
miatti halálozás 10%-kal csökkenhet”[5].

Az I. táblázat összefoglalóan tartalmazza a dagana-
tos betegségekre vonatkozó népegészségügyi célkitű-
zéseket és a programok eredményeit 10 éves távlatból, 

amelyből azt láthatjuk, hogy meg sem közelítettük a 
kitűzött célokat.

RÉSZVÉTELI HAJLANDÓSÁG

A szervezett, célzott népegészségügyi emlőszűrésen 
az országos adatok alapján csupán a célcsoport 40–
50%-a vesz részt, szemben a WHO által elvárt 70%-os 
részvételi aránytól5.

Somogy megyében a 2002. évi 60%-os megjelenési 
arányhoz képest 2009-ben már csak a célcsoport 41%-
a vett részt az emlőrák szűrésen.

A méhnyakrákszűrésen való részvételi arányok még 
ennél is rosszabbak. A jelenlegi szűrési rendszerben az 
OEP adatrögzítése szerint a célcsoport mindössze 5%-a 
vesz részt a méhnyakrákszűrésen, de más számítások 
szerint a tényleges átszűrtség kb. 30%-os lehet. A szű-
rési meghívó nélkül azonban ezek az adatok nem 
kerülnek be a rendszerbe. Az ÁNTSZ adatai és a becs-
lések alapján Magyarországon nagyjából 1,2 millió nő 
soha sem, vagy csak rendkívül ritkán vesz részt a méh-
nyakrákszűrésen6.

Az adatok és eredmények kapcsán joggal tesszük fel 
a kérdést, hogy lehetne-e máshogy, lehetne-e jobban 
szervezni a szűréseket, illetve tud-e valamit tenni a 
népegészségügy területén egy megyei szintű kórház? 

A KÓRHÁZAK SZEREPE ÉS HELYE A JELENLEGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERBEN [6, 7]

A korábbi és a jelenlegi népegészségügyi program-
jaink szerint „A halálozási adatokból és a kórházban 
megjelenő egészségügyi feladatokból ítélve az egész-
ségügyi ellátás jelenlegi rendszere sajnálatosan kevés-
sé támogatja a betegségek minél korábban történő fel-
ismerését és gyógyítását. Ennek az egyik összetevője, 
hogy a Unanszírozási rendszer a megelőzés és a korai 
felismerés helyett a már kialakult és súlyosabb beteg-
ségek ellátását támogatja, ezért az ellátás egy jelentős 
része a szükségesnél «később és feljebb» történik. Má-
sik nem elhanyagolható tényezője, hogy az egészség-
ügyi személyzetből a szükségesnél kevesebben rendel-

4 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

5 Kovács A., Boncz I.: A szekunder prevenciós onkológiai szűrési programok helyzete Magyarországon. Népegészségügy, 87:265-274, 2009
6 Dél-Dunántúli Regionális Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat, Dr. Vörös Ágnes „A célzott, szervezett népegészségügyi szűrések 

rendszere és folyamata” című előadás – SZOK projekt, TÁMOP 6.1.3. – 08/1-2008-0002; 2010. július 14. Kaposvár 
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keznek a megfelelő ismeretekkel, illetve nem áll ren-
delkezésre térben és időben a szükséges műszer, tár-
gyi, technikai feltételrendszer... 
... az itt felsorolt tényezők közül mindegyik természe-
ténél fogva nagy tehetetlenséggel rendelkezik, s ebből 
kifolyólag igen lassan változtatható rendszerként visel-
kedik: évtizedes távlatokban várhatóak valódi ered-
mények, még akkor is, ha a fenti tényezők mindegyi-
két érintő, jól összehangolt, konzisztens változtatásról 
van szó.”

Nem túl bíztató megállapítások, és megkérdőjelezi, 
hogy az egészségügyi ellátó rendszer képes valamit ten-
ni a népegészségügy érdekében.

Ezzel szemben „A kötelező egészségbiztosítás ellá-
tásairól szóló” 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a 
népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok csak 
szakellátás keretében végezhetők el. 

Óriási ambivalencia van a rendszerben. A szűrések 
szervezése országosan és megyei szinten az ÁNTSZ 
feladata. A népegészségügyi szervezett szűréseken csak 
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Program
megnevezése

Általános cél 
megfogalmazása

Emlőrák elleni 
célkitűzés
(2001 óta)

Méhnyakrák 
elleni célkitűzés 
(2003-ban indult 

el a program)

Colorectális 
carcinoma elleni 

célkitűzés 

Szájüregi
rákszűrés

2001–2010 
Egészséges 
Nemzetért
Népegészség-
ügyi Program

65 évnél +atalabb 
lakosság
daganatos
halálozásának 
10%-os
csökkentése

A halálozás
20%-os
csökkentése

A halálozás
50%-os 
csökkentése

A halálozás
10%-os 
csökkentése

2006-ban 
a Nemzeti 
Rákellenes 
program is 
megfogalmazta, 
hogy a szájüregi 
rákszűrés 
megszervezése 
sürgető feladat 
a szájüregi rákok 
okozta halálozás 
„drámai 
emelkedése miatt”. 
2008-ban Országos 
Szájüregi Rákszűrő
mintaprogramot 
indított el az 
Egészségügyi 
Minisztérium, 
az ÁNTSZ és az 
Országos 
Egészség-
fejlesztési 
Intézet (OEFI)

2003–2012 
Egészség
Évtizedének 
(Johan Béla) 
Nemzeti
Népegészség-
ügyi Programja

70 évnél +atalabb 
lakosság
daganatos
halálozásának
5-10%-os
csökkentése

A halálozás
30%-os
csökkentése,
a szűrési
részvétel
70%-os
elérése
a célpopuláció-
ban

A halálozás 
60%-os 
csökkentése és a 
szűrési 
részvétel 
70%-os 
elérése
a  célpopuláció-
ban

A halálozás 
20%-os 
csökkentése és
a szűrési 
rendszer 
megszervezése

2005
A Kormány 
„21 lépés az 
egészségügyért 
program”

10 év alatt a 
daganatos
betegek száma 
csökkenjen
15%-kal

2005 végéig 
65%-ra
növekedjen a 
szűrésen
résztvevők
aránya

Több száz nő 
idő előtti 
halálának 
magakadályozása

Szűrési 
program 
kiterjesztése

Eredmény
2010-ben

Minimális
csökkenés
a halálozási 
mutatókban,
ami messze 
elmarad 
az elvárt
10%-os
csökkenéstől.

A részvételi 
arány 
mindössze 
39-42%,
s így egyik
kitűzött célt
sem sikerült 
megközelíteni.

Nem értékelhető 
a program. 
OEP adatai 
szerint
5%-os 
átszűrtség, 
egyes számítások 
szerint 
30–70%-os 
átszűrtség.

Jelenleg is csak 
mintaprogram-
ként fut, melynek 
számos hibája 
közül csak 
néhány: 
nem kerültek 
bevonásra az 
ellátó helyek, 
a colonoscopia 
továbbra is TVK 
alá esik, és 
nagyon alacsony 
a programba 
bevont 
lakosság száma. 

Sikeresen indult 
a program, 
70 000 vizsgált 
személy közül 
2000 esetben 
találtak kezdődő 
rákos elváltozást. 
2009-ben az 
orvosok helyett 
az asszisztensek 
vették át 
a feladatot. 
2010? 
Továbbra is csak 
mintaprogram.

I. táblázat
A Népegészségügyi szűrőprogramok célkitűzései és a programok eredményei 2010-ben [2, 4, 5–7]
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meghívóval vehetnek részt a lakosok, melyet az ÁNTSZ 
küld nekik, de az ÁNTSZ nem tárolhat TAJ szintű 
adatokat, így a behívás függ az OEP-től. A szűréseket 
csak szakellátás keretében lehet elvégezni, de helyi szin-
ten is szükség van a szűrések megszervezésére, annak 
pedig a településeken nincs konkrét gazdája.

A KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ PREVENCIÓS 
ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁJA7

A népegészségügyi célkitűzésekhez és a Kaposi Mór 
Oktató Kórház (továbbiakban: Kórház) lehetőségeihez 
igazodva 2008. december elsején kialakításra került a 
kórházban a Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda 
(továbbiakban: Iroda), amelynek egyik fő feladata a 
Somogy megyében élő lakosok számára a népegész-
ségügyi szűrővizsgálatok szervezése.
Az iroda kialakítását több tényező tette szükségessé:

– az országos adatokhoz hasonlóan Somogy 
megyében is jóval alacsonyabb a részvételi arány 
a szűrővizsgálatokon, mint az elvárható lenne;

– egyre nőtt azoknak a betegeknek a száma, akik 
olyan későn fordultak orvoshoz a panaszaikkal, 

hogy az állapotukon már alig vagy csak keveset 
lehetett javítani.

A szükségleteknek megfelelően az Iroda kialakítá-
sánál Ugyelembe kellett vennünk a szűrések rendsze-
rével, a szűrések szervezésével és a kórház lehetősége-
ivel kapcsolatos tényezőket.

A szűrések szervezését az ÁNTSZ Dél-dunántúli régi-
ójának szűrési koordinátorával egyeztetve kezdtük meg.

A program szervezése során szoros együttműködés 
alakult ki a megyében működő háziorvosi, védőnői 
hálózattal, s ahol a helyi szervezés szükségessé tette, 
ott az önkormányzatokkal is. 

Fő szempont volt, hogy a jelenlegi szűrési rendszert 
erősítsük, és nem pedig egy azzal párhuzamos rend-
szert alakítsunk ki. Szoros és valós együttműködés 
alakuljon ki a szűrések szerevezésében szerepet játszó 
valamennyi szereplővel.

További fontos szempont, hogy a kórházban ren-
delkezésre állnak a megfelelő műszerek, a jól képzett 
szakemberek, de a szűréseket csak úgy lehet szervezni, 
hogy az megfeleljen a szakmai előírásoknak, a Unan-
szírozási feltételeknek, továbbá igazodjon a Kórház 
kapacitásához, előjegyzési rendszeréhez.

7 A Prevenciós Iroda és a komplex szűrési program korábban bemutatásra került: Szörényiné Ványi G., Moizs M.: A Kaposi Mór Oktató Kórház komplex 
szűrési programja. Egészségfejlesztés, LI. Évf. 2010. 1-2. szám: 25-28.
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KOMPLEX MÓDON VÉGZETT 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

A program lényege

A komplex szűrőprogramot a mammográUás emlő-
rák szűréshez kapcsoltuk hozzá. A mammográUás em-
lőrákszűrés metodikájához igazodva Somogy megye 
45 és 65 év közötti női lakossága került bevonásra, így 
a két éves szűrési ciklus alatt valamennyi Somogy me-
gyei települést elérhertő a programmal.

A program során a csoportos szűrésre érkező nők 
– alkalmanként 40–50 résztvevő – számára, megszer-
veztük és biztosítottuk, hogy a mammográUával egy 
napon, csekély várakozási idővel, egyszeri beutazással, 
hozzáigazítva a kórház előjegyzési rendszeréhez, részt 
vehessenek nőgyógyászati rákszűrésen és tüdőszűré-
sen (1. ábra).

A program tervezése

Feltételeztük, hogy:
1. A komplex módon végzett népegészségügyi 

szűrőprogrammal jelentősen növelhető a rész-
vételi hajlandóság.

2. Arra is lehet következtetni, hogy kik marad-
nak távol a szűrésektől.

3. Amennyiben nem lenne lehetőség a komp-
lex szűrésre, akkor a szűréseken résztvevő 
nők nagy része nem venne részt a vizsgála-
tokon.

MÓDSZER

A program értékelését két megközelítésben végeztük:
1. A komplex módon végzett szűrőprogram ered-

ményeit a kórház informatikai adatbázisában 
rögzített eredmények, és statisztikai lekérdezé-
sek alapján követtük nyomon.

A program eredményességének indikátorai:
– a szűréseken résztvevők számának alakulása,
– a tüdőszűrésen résztvevők aránya,
– a tüdőszűrésen kiemelésre kerülő esetek aránya,
– a tüdőszűrés során felfedezésre kerülő új tüdő-

tumoros esetek aránya,
– a nőgyógyászati rákszűrésen résztvevők aránya,

– a nőgyógyászati rákszűrésen felfedezett nőgyó-
gyászati kórképek aránya,

– az elvégzett nőgyógyászati citológiai kenetvételek 
aránya,

– a pozitív citológiai eredmények aránya8.
2. A szűréseken résztvevők csoportjának jellem-

zését, továbbá a csoport részvételi hajlandóságá-
nak vizsgálatát kérdőíves módszerrel vizsgáltuk.

Az önkitöltős kérdőívet önkéntes alapon, anonim 
módon töltötték ki a válaszadók. A kérdőívben nomi-
nális (legegyszerűbb) skálán mérhető – jelen esetben 
minőségi – ismérveket alkalmaztunk, az adatok érté-
kelésénél kereszttábla elemzést végeztünk és a szoros-
sági mérőszámokat elemeztünk [8].

Az elemzést az SPSS programmal végeztük el. Kitér-
tünk a családi állapotra, iskolai végzettségre, családban 
előforduló betegségekre, és kiemelten elemeztük a da-
ganatos betegségeket, a kérdőívet kitöltők részvételi 
hajlandóságát vizsgáló kérdésekre adott válaszokat. 
Külön Ugyelmet fordítottunk arra a kérdésre, hogy 
amennyiben az egyéni csak a mammográUás emlőszű-
résen vesz részt, de nem él a tüdőszűrés és a méhnyak-
rákszűrés lehetőségével, annak mik lehetnek az okai.

Klaszter analízissel a szűréseken résztvevők jellem-
zőit gyűjtöttük össze. A csoportosítás által jó lehet jel-
lemezni a szűrésen résztvevőket, és következtetni lehet 
a szűrésekről távolmaradók jellemzőire. Ez az elemzés 
abban nyújthat segítséget, hogy azonosítani tudjuk a 
célcsoportnak azon rétegét, akikre fokozottabb Ugyel-
met kell fordítani a szűrések szervezésekor.
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8  Bethesda szerinti besorolás alapján ASC-US, ASC-H, AGUS, LSIL, HSIL, etc.

2. ábra
A komplex szűrőprogramba bevont Somogy
megyei települések a két éves mammográ"ás

emlőszűrési cikluson belül (n=245)

komplex szűrésben résztvevő települések

szűrésre váró települések

16
7%

229
93%
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A kérdőíves felmérést a fentieken túl, a komplex szű-
rőprogrammal való elégedettség mérésére is használtuk.

EREDMÉNYEK

A komplex szűrőprogramot 2009. április 27-én in-
dítottuk el. 2009. április 27. és 2010. december 17. kö-
zött a 245 Somogy megyei településből 229 települést 
tudtunk bevonni a programba (2. ábra).

A csoportosan végzett komplex szűrőprogramon 
összesen 6341 nő vett részt a mammográUás emlőszű-
résen (100%), 57,27%-uk (azaz 3632 nő) vett részt a 
tüdőszűrésen, 43,92%-uk (összesen 2785 nő) vett részt 
a nőgyógyászati rákszűrésen, amely során 37,23%-
uknál (2361 nőnél) végezték el a szakorvosi vizsgálat 
mellett a citológiai kenetvételt is (3. ábra).

A tüdőszűrésen résztvevők között a 3632 nő közül 
30-an kerültek kiemelésre éppen zajló tüdőgyulladás, 
pneumothorax, tuberculosis gyanú, emphysemas bul-
la, kardiológiai kórkép gyanúja, illetve tüdőtumor gya-
núja miatt.

A program 2009-es évében új tüdőtumoros esetet 
nem emeltek ki a tüdőszűrés során, viszont a program 
2010-es szakaszában 4 betegnél fedeztek fel tüdőtu-
mort, melyet a további vizsgálatok igazoltak. A 4 be-
tegnél 2 esetben adenocarcinomát, 1 esetben kissejtes 
tüdőcarcinomát, 1 esetben pedig laphámsejtes carcino-
mát találtak áttétekkel a hónalji nyirokcsomókban, 
illetve neuroendocrin carcinoma áttéteket.

A 2785 nő közül, akik részt vettek a nőgyógyászati 
rákszűrésen, 22%-uk került kiemelésre valamilyen ke-
zelésre szoruló nőgyógyászati kórkép miatt. 613 nő 
esetében a leggyakoribb kórképek a következők vol-
tak: vizelet incontinentia, cystocele, méhnyak polypus, 
hüvely heveny gyulladása, vérzészavarok, myoma, 
méh-hypertrophia (4. ábra).

A kórképeknek ilyen magas arányú megjelenése a 
szűrési programban számunkra is döbbenetes, hiszen 
a felmérések alapján, ha nincs ez a szűrési program, 
akkor nem mentek volna el a nők nőgyógyászati rák-
szűrésre, annak ellenére, hogy hónapok, évek óta fenn-
álló panaszaik voltak, melyekkel nem fordultak orvos-
hoz. Ez arra hívja fel a Ugyelmet, hogy a szakorvos 
által végzett méhnyakrákszűrésnek igenis nagy jelen-
tősége van, nem elég csupán a kenetvétel.

A vizsgált időszakban a 2361 citológiai kenetvétel so-
rán összesen 98 pozitív citológiai elváltozást találtak 
(4,15%).

A szűréseken résztvevők csoportjának jellemzését, 
a csoport részvételi hajlandóságának vizsgálatát és a 
programmal való elégedettséget kérdőívvel mértük 
(lásd módszer).

A felmérést 2009 novemberében végeztük el. Össze-
sen 350 db kérdőív került kiosztásra, melyből 302 volt 
értékelhető.

A kérdőíveket a komplex szűrésre érkező célcsoport 
tagjai között osztottuk szét. A felmérésben összesen 16 
település vett részt. A települések között megtalálható 
a leghátrányosabb helyzetű kistérségből származó, 133 
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3. ábra
A komplex szűrés során az egyes szűrővizsgálatokon résztvevők százalékos aránya (n=6341)

Tüdőszűrés Nőgyógyászati
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lakosú falutól kezdve másik nyolc 1000 lélekszám alat-
ti település, öt 1000–3000 lélekszám közötti, egy 5000 
körüli és egy 10 000-es lélekszám feletti település (II. 
táblázat). Mivel Somogy megyére egyértelműen a kis-
települések túlsúlya jellemző, a felmérés által követ-
keztethetünk a megye többi részén élő, célcsoportba 
tartozó személyek szűrési szokásaira.

A kérdőívet kitöltő nők életkori megoszlása alapján 
a komplex szűréseken résztvevő nőkre jellemző, hogy 
főleg az 51–60 év közötti korosztály vett részt a szűré-
seken (58%), míg a 45–50 éveseknek csupán 22%-a, a 
61–65 éves korosztálynak pedig 20,5%-a élt a szűrés 
lehetőségével. (5-6. ábra)

Klaszter-analízissel tovább vizsgáltuk a szűréseken 
résztvevők jellemzőit. A kérdőívek alapján a program-
ban összesen három viszonylag jól jellemezhető cso-
port különíthető el.

1) A csoportba 93-an tartoznak. Többségük házas-
ságban, kapcsolatban él, ill. elvált. 8 általános 
iskolai vagy szakiskolai végzettséggel rendelkez-
nek. Mindannyian 52 év alattiak. Többségük 
beteg, fele dohányzik és felének köhögési pana-
szai is vannak. Van köztük daganatos beteg, 
felének a családjában is van daganatos betegség-
gel küszködő. Mindannyian 2 éven belül voltak 
tüdőszűrésen, mammográUás ellenőrzésre 2/3-
uk rendszeresen jár, a méhnyakrákszűrés gyako-
risága nem mondható rendszeresnek.

2) A csoportba 64-en tartoznak. Többségük házas-
ságban él. Érettségivel rendelkeznek. Mindannyi-
an 53–58 év közöttiek. Többségük beteg, fele 
dohányzik és 1/3-nak köhögési panaszai is 

vannak. Nincs köztük daganatos beteg, de felé-
nek a családjában van daganatos betegséggel 
küszködő. Mindannyian 2 éven belül voltak 
tüdőszűrésen, mammográUás ellenőrzésre 2/3-
uk rendszeresen jár, a méhnyak-rákszűrés gya-
korisága nem mondható rendszeresnek.

3) A csoportba 39-en tartoznak. Többségük elvált, 
illetve özvegy. Érettségivel, ill. felsőfokú végzett-
séggel rendelkeznek. Mindannyian 59 év feletti-
ek. Vannak köztük betegek, legtöbben nem 
dohányoznak, de kb. 1/3-nak köhögési panaszai 
vannak. Van köztük daganatos beteg, és több 
mint felének a családjában van daganatos beteg-
séggel küszködő. Mindannyian 2 éven belül 
voltak tüdőszűrésen, mammográUás ellenőrzés-
re rendszeresen járnak, méhnyakrákszűrésre a 
csoport fele rendszeresen jár.

A klaszter-analízis és az eredmények alapján keve-
sebben vesznek részt a szűrővizsgálatokon azok a nők, 
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4. ábra
Nőgyógyászati rákszűrésen résztvevő nők körében
a kezelésre szoruló nőgyógyászati kórképek aránya

(n=2785)

nőgyógyászati vizsgálaton résztvevők

nőgyógyászati kórképek

613
22%

2172
78%

Település Lakosságszám

Kaszó 133

Bakháza 199

Porrogszentkirály 323

Bolhás 449

Ráksi 484

Szólád 597

Őrtilos 599

Zákányfalu 646

Háromfa 828

Gyékényes 1025

Zákány 1112

Somogyjád 1586

Somogyszob 1664

Segesd 2612

Tab 4624

Nagyatád 11275

II. táblázat
A kérdőíves felmérésbe bevont települések

évközépi lakosságszáma

Forrás: KSH, 2008
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akik egyedül élnek, alacsonyabb iskolázottságúak, 45 
és 50 év közöttiek vagy 60 évnél idősebbek, illetve ha 
1000 lélekszámú településnél kisebb vagy 10 000 lélek-
számnál nagyobb településen élnek.

Ezért a településeken a helyi szűrés szervezőknek 
fokozottabb gondot kell fordítani rájuk. Nem szabad 
Ugyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a nagyobb 
településeken hasonlóan rossz a részvételi arány. Hiába 
van elérhető közelben a kórház, ha nincs kellően kom-
munikálva a szűrés fontossága, akkor kevesen mennek 
el a célcsoportból.

A csoport szűrésen való részvételi hajlandóságának 

vizsgálata

A kereszttábla elemzés alapján az életkor előreha-
ladtával nő a részvételi hajlandóság (életkorral súlyo-
zottan, p=0, V=0,378), mind a mammográUás emlő-
szűrés, mind a méhnyak-rákszűrés, mind a tüdőszűrés 
tekintetében.

Hasonló összefüggést igazoltunk a magasabb isko-
lai végzettség és a szűrési hajlandóság között (végzett-
séggel súlyozottan). A mammográUa tekintetében p=3,9, 
V=0,114; a méhnyakrák tekintetében p=0, V=0,184; 
tüdőszűrés tekintetében p=0, V=0,166.

A „csak mammográ(án” való részvétel oka és a 

méhnyak-rákszűrés gyakorisága közötti kapcsolat 

vizsgálata

A 302 válaszadó közül 106 (35,09%) résztvevő csak 
mammográUás vizsgálaton vett részt, 65%-uk élt a 
másik két szűrés lehetőségével is.

A „csak mammográUán” való részvétel esetén a ka-
tegóriák az alábbiak: volt egy éven belül; van saját nő-
gyógyásza, egyéb (pl. menstruál), nem tartja fontos-
nak, az utolsóba pedig azok tartoznak akik, az első és 
második kategóriát is választották.

A kereszttábla elemzés alapján közepes erősségű kap-
csolat van a vizsgált válaszok között. Tehát azok közül, 
akik a komplex szűrés során nem vállalták a nőgyó-
gyászati vizsgálatot, vagy a közelmúltban (1 éven belül) 
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5. ábra
A komplex szűrésen résztvevő nők életkori megoszlása (kérdőíves felmérés adatai) n=287
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6. ábra
A kérdőíves felmérésben résztvevő nők életkori

megoszlása a 45-65 éves korcsoporton belül
5 éves korcsoportokra bontva (n=287)
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voltak, illetve nagyon soknak saját nőgyógyásza is van, 
ahhoz jár szűrésre.

A 302 kérdőív kitöltő közül 238 fő válaszolt az „elé-
gedettségi” kérdésre. 238 emberből mindössze 1 ember 
tartotta feleslegesnek a komplex módon végzett szűré-
seket, ő saját magának szervezi a szűréseket. A többi 
válaszadó azt jelölte be, hogy magától nem vett volna 
részt a szűréseken, ha nincs így megszervezve, és kife-
jezetten elégedettek voltak, hogy három vizsgálatot 
lehetett egy napon elvégeztetni.

Összevetve az elégedettséget azzal, akik csak mam-
mográUán voltak a válaszok egybeestek. Tehát valóban 
azért voltak csak a mammográUán, mert nőgyógyásza-
ti vizsgálatot, már korábban megejtették, illetve magán-
orvoshoz járnak. A kapcsolat szigniUkáns (p=0,1%; 
V=0,301), mértéke laza. Ennek ellenére közülük senki 
nem mondta, hogy felesleges a szervezett szűrés.

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSI RENDSZER 
HATÉKONNYÁ TÉTELE

A jelenlegi rendszer ezer sebből vérzik, amit a leg-
jobban az egészségi állapot jellemzők és a halálozási 
mutatók bizonyítanak. A szűréseken való részvételi 
arányok alapján kétség sem férhet hozzá, hogy a jelen-
legi rendszer nem működik kellő hatékonysággal.

A Kórház komplex módon végzett népegészségügyi 
szűrési programja is azt bizonyítja, hogy a szűrések 
szervezését meg kell és meg lehet újítani.

Úgy becsüljük, hogy az eredményeink alapján a 
komplex szűrési programunkat országos programmá 
kiterjesztve, a 19 megyét alapul véve, csupán a 45–65 
éves korosztályban, egy év alatt: 

– 55 000 nőt lehetne bevonni a tüdőszűrésbe, 
– 40 000 nőt a nőgyógyászati vizsgálatba és 
– 35 000 méhnyak-rákszűrést lehetne elvégezni 

nyomon követhetően, kontrolláltan. 
A mammográUás emlőszűrés két éves ciklusához iga-

zodva ezek a számok megkétszereződnek.
Hangsúlyozzuk, hogy a programba valamennyi So-

mogy megyei települést sikerült bevonni, és a leghát-
rányosabb helyzetű települések női lakosságát is el 
lehetett érni.

Annak ellenére, hogy ez a program egy korosztály-
nak, egy szűk célcsoportnak szól, a program országos ki-
terjesztésével így is átfogó eredményeket lehetne elérni.

Az ÁSZ jelentés [4] konkrétan megfogalmazza a fe-
ladatokat, amelyek közül a legfontosabbak a rendszer 
működőképessé tétele, a feladatok tisztázása, a valid 
adatgyűjtés biztosítása, egy központi adatbázis létre-
hozása, az adatok korrekt és gyors aktualizálása.

Ezek mellett nem feledkezhetünk meg néhány evi-
denciáról sem:

– Mint ahogy az egészségügyet önmagában nem 
lehet „meggyógyítani”, a népegészségügyet sem 
lehet önmagában/önállóan rendezni.

– Egy hatékony népegészségügyi program működ-
tetéséhez nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátó 
rendszer strukturális, funkcionális, Unanszírozási 
és jogszabályi anomáliáinak a rendezése.

– Egyéni felelősség nélkül nem lehet az egyének,
   és ebből adódóan a lakosság egészségi állapotán 

javítani.
– Nem szabad olyan programba belefogni, amely-

ben az adatokat nem tudjuk nyomon követni és 
amelynek a célkitűzését, az eredményeit nem 
tudjuk megmérni, mert ha nem tudjuk megmér-
ni, akkor azt sem tudjuk, hogy hová jutottunk9.

– A kampányjellegű programokkal nem lehet tartós 
változást elérni.

A Kaposi Mór Oktató Kórház komplex szűrési prog-
ramján kívül számos nagyszerű példát lehet találni. 
Közös jellemzője a sikeres programoknak, hogy társa-
dalmi összefogáson alapulnak, szorosan együttműkö-
dik az ÁNTSZ, a kórházak és az alapellátás. Ilyen pél-
dául az „Egészséges Vásárhely Program”, az Egészséges 
Városok Magyarországi Szövetségének programjai, a 
budapesti Szent Imre Kórház hagyományos „Nyílt 
napjai”, és még számos más kezdeményezés.  

Érdemes lenne egy „best practice” gyűjteményt 
készíteni a kórházak, az alapellátás, a társadalmi fele-
lősségvállalás során a szűrésekbe bekapcsolódó cégek 
hazai jó gyakorlatáról, a sikeres programokról, hogy 
egymástól tanulva végre elmozduljunk a nagy nép-
egészségügyi célkitűzések felé. A sikeres külföldi prog-
ramoknak pedig a hazai adaptálását kellene elvégezni.

Újra életre lehetne hívni az Egészségfejlesztő Kór-
házak Magyarországi Szövetségét, amely a WHO 
Health Promotion Hospital Network tagja volt, és az 
1994-es sikeres indulás után 2007-ben felbomlott.

Az eredmények és tapasztalatok alapján elmondha-
tó, hogy a kórházaknak, főként a megyei szintű kórhá-
zaknak a szerepe igen jelentős a népegészségügyi szű-
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rővizsgálatok szervezésében, elvégzésében és az azt 
követő ellátásban. A szervezési feladatokba való bekap-
csolódással, a szűrésben érintettekkel való szoros együtt-
működés révén pedig, nagymértékben képes növelni a 
lakosság részvételi arányát a népegészségügyi szűrő-
vizsgálatokon.
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