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3előszó

A Népegészségügy folyóirat jelen – a szokásosnál lé-
nyegesen terjedelmesebb – lapszámában a Népegész-
ségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete 
(NKE) által 2017 júliusa és 2018 júliusa között eltelt 
egy esztendőben, magyar és angol nyelven, elkészített 
Nemzeti Népegészségügyi Program (NNP) 2018–2030 
szakpolitikai stratégia tervezetet adjuk közre.

Szakmai körökben jól ismert, hogy hazánk utolsó 
népegészségügyi programja – a 46/2003. (IV. 16.) OGY 
határozat az Egészség Évtizedének Nemzeti Program-
járól – 2013 áprilisáig volt jogilag érvényben. A Sem-
melweis Terv 2011-ben új, „paradigmaváltó” népegész-
ségügyi programot ígért, „amely a népegészségügyi 
célok elérése érdekében mozgósítani kívánja az egész 
nemzetet”, s „melynek keretében sor kerül a népegész-
ségügyi intézményrendszer megújítására, s a fenntart-
ható Lnanszírozás megteremtésére”, majd az „Egészsé-
ges Magyarország 2014–2020 Egészségügyi Ágazati Stra-
tégia”, – melyet az 1039/2015. (II. 10.) kormányhatáro-
zat hagyott jóvá, – ismételten kilátásba helyezte „új Nép- 
egészségügyi Program megalkotását”, „mely a nép- 
egészségügyi stratégiai célok és az eléréséhez szüksé-
ges cselekvések és erőforrások kereteit fogja megadni” 
– de népegészségügyi program nem született.

Ezt a mulasztást észlelve az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma (EMMI) Egészségügyért Felelős Államtit-
kársága (közel egy éven át tartó „előkészítés”-t követő-
en) 2017. július 19-én megbízást adott (részletező két-
oldalú megállapodás keretében) az ország akkor har-
mincegy népegészségügyi oktató/kutató intézetét tömö-
rítő NKE-nek az NNP stratégiai tervezetének megal-
kotására.

Ezt a tevékenységet úgy az Államtitkárság, mint az 
NKE a népegészségügyi program-alkotás első lépésé-
nek szánta, s eszerint épült be a tevékenység a magyar 
Kormány képviseletében eljáró EMMI és a WHO Eu-
rópai Regionális Irodája között létrejött „Biennial Col-
laborative Agreement 2018–2019” (BCA 2018–2019) 
egyik alprogramjába is.

Egy nemzeti népegészségügyi program megalkotá-
sa többlépcsős folyamat, melyben 

(1) a stratégiai tervezet létrehozását 
(2) annak szakpolitikai egyeztetése, 
(3) a szakpolitikai egyeztetés javaslatai alapján
      a tervezet átdolgozása, 

(4) a stratégiai keretprogram társadalmasítása, 
(5) annak kormányzati elfogadása, és 
(6) jogszabályi rögzítése követi.

Népegészségügyi akcióprogram – releváns személyi 
összetételű munkacsoportok által – csak ezt követően 
készíthető, melyben már a népegészségügyi problémák-
ra re{ektáló konkrét tevékenységek nevesítésre kerül-
nek, ezekhez megvalósítókat és forrást rendelve, a szak-
mai kompetenciák, a várható egészségnyereség és költ-
séghatékonyság fegyelembe vételével.

Ezzel a szakmai gyakorlattal összhangban terjesz-
tettük elő a program-alkotás első lépéseként az NNP 
stratégiai tervezetét 2018. július 17-én az emberi erő-
források miniszterének, az egészségügyért felelős állam-
titkárnak, s a BCA 2018–2019-ben rögzített kötelezett-
ségünknek eleget téve, a WHO Európai Regionális Iro-
dájának. A WHO a stratégiai tervezetet a BCA 2018–
2019 alprogramjában rögzített „nemzeti népegészség-
ügyi stratégia tervezet elkészítése” feladat teljesítéseként 
elfogadta, s az egészségügyért felelős államtitkár je-
lezte a szakpolitikai egyeztetés kezdetét az NKE XII. 
kongresszusán 2018. augusztus 29-én. Az akkori állam-
titkár távozása óta hivatalos tájékoztatást a tervezet sor-
sáról nem kaptunk.

Úgy véljük, nemcsak magunknak tartozunk azzal, 
hogy a tervezet (változtatás nélküli, de arra kész) köz-
readásával jelezzük, hogy a magyar népegészségügyi kép-
zés és kutatás területén munkálkodó szakemberek nem 
nézték, s nem nézik tétlenül hazánk lakosságának ag-
gasztó népegészségügyi helyzetét, de a professzionaliz-
mus szabályai szerint tenni is akarnak a helyzet javítá-
sáért. Hiszünk abban, hogy a dokumentum közreadá-
sával előmozdítjuk a magyar népegészségügyi prog-
ram-alkotás ügyét, s szolgáljuk a nemzet épülését.

Debrecen, 2019. január 28.

az NKE vezetősége

Előszó
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Vezetői összefoglaló

Hazánk 1981 óta az ún. fogyó népességű országok közé tartozik, ami egyrészt a születések alacsony, másrészt 
a halálozás magas számára vezethető vissza. A gyermekvállalást etikus eszközökkel ösztönző kormányzati 
politika mellett elengedhetetlen a halálozás – ezen belül kiemelten a korai halálozás – érdemi csökkentése. 
Általánosan elfogadott, hogy lakosságának egészségi állapota egy ország gazdasági teljesítményét, verseny-
képességét jelentős mértékben befolyásolja, ezért az egészségi állapot javítását, a betegségek megelőzését 
célzó hatékony népegészségügyi programok +nanszírozását az összes fejlett országban az egészségbe való 
befektetésnek tekintik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Egészségügyért Felelős Államtitkársága és a Népegészségügyi 
Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete között 2017. július 19-én jött létre az a megállapodás, mely a Nem-
zeti Népegészségügyi Program (NNP) tervezetének megalkotását célozza. Ez a tevékenység az EMMI és a WHO 
Európai Regionális Irodája között létrejött Biennial Collaborative Agreement 2018–2019-be is beépítésre 
került.
Az NNP tervezete az aktuális magyar népegészségügyi helyzetre reagál, ugyanakkor az univerzális, fenntart-
ható fejlődést garantáló értékekre épít. Az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájának Egészség 2020 
egészségpolitikai keretprogramja és stratégiája az általános és a konkrét célkitűzések szintjén olyan értékeket 
és feladatokat fogalmaz meg, mellyel az Európai Régió mind az 53 tagországa, köztük hazánk, kormányzata 
azonosult. Az Egészség 2020, s így az ennek nemzeti adaptációjára vállalkozó NNP általános célkitűzése, hogy 
minden ember kapjon felkészítést arra és támogatást ahhoz, hogy elérje és fenntartsa a lehetőség szerinti 
legjobb egészségi állapotot és jóllétet. A lakosság egészségi állapotának és jóllétének javításához elengedhe-
tetlen a méltánytalan egészségegyenlőtlenségek csökkentése, a népegészségügyi szolgáltatások megerősíté-
se és olyan lakosságközpontú egészségügyi rendszerek működtetése, melyek magas minőségű szolgáltatásai 
mindenki számára szükségletei szerint egyformán elérhetők és fenntarthatók. Ezen célkitűzések megvalósítá-
sa összkormányzati elkötelezettséget, ún. egészségbarát kormányzati politikát igényel.
Az Egészség 2020 program megvalósulását nagymértékben segíti az a legmagasabb szintű nemzetközi köte-
lezettségvállalás a fenntartható fejlődés érdekében, mely az ENSZ Agenda 2030 keretrendszerben került meg-
fogalmazásra, s 2015-ben 193 tagállama, köztük Magyarország, által egyhangú elfogadásra. A dokumentum 
a 17 fenntartható fejlődési cél között egyértelműen nevesíti az egészséget és jóllétet, az egészséges élet lehe-
tőségének biztosítását mindenki számára, minden korosztályban. A fenntartható fejlődési célok mögött az 
Egészség 2020 egyenlőtlenségek csökkentését célzó alapkoncepciója „ne hagyjunk senkit lemaradni” elvként 
fogalmazódik meg.
Az NNP a két alapvető stratégiai dokumentummal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Semmelweis 
Tervével és az EMMI Egészséges Magyarország 2014–2020 Egészségügyi Ágazati Stratégiájával összhangban 
fő tevékenységi területekként az alábbiakat jelöli meg, és ezekhez rendel programblokkokat:

– Az egészségi állapot javítására törekedni kell a teljes élettartamon át és az egészséges élet 
választására az embereket alkalmassá kell tenni – „Egészség egy életen át”. 

– Törekedni kell a fő egészségproblémák leküzdésére, a betegségek megelőzésére – „A betegség-
teher mérséklése”. 

– Meg kell erősíteni a közösségi orientációjú egészségügyi ellátórendszereket, a vészhelyzetekre 
való felkészültséget, és segíteni kell a problémák megfelelő kezelésére kész közösségek és támo-
gató környezet létrejöttét – „Egészséget támogató környezet kialakítása és a közösségi orientá-
ciójú ellátórendszerek fejlesztése”.

– A népegészségügyi szolgáltatásokat, az egészségi állapot és az azt befolyásoló tényezők moni-
toring rendszerét fejleszteni, s az egészséghatás-vizsgálatokat intézményesíteni kell. 

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak, az Egészség 2020 és a magyar egészségstratégiai dokumentumok 
alapvető célkitűzéseinek szinergizmusa a Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósításához is egyedülál-
ló feltételrendszert teremt.
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Bevezetés

Rég ismert, általánosan elfogadott tény, hogy egy ország lakosságának egészségi állapotát a társadalmi-gaz-
dasági tényezők – közvetlen és közvetett úton – jelentős mértékben befolyásolják. A születéskor várható átla-
gos élettartam és az egy főre jutó nemzeti össztermék értéke közötti függvénykapcsolat az egészség-gazda-
ságtan alapvető felismerése. Az egészség és a gazdaság kapcsolata nem egyirányú. Nemcsak a gazdasági 
tényezők súlya jelentős egy ország lakosságának egészségi állapotát meghatározó tényezők sorában, de a lakos-
ság egészségi állapota is meghatározó befolyással van egy adott ország gazdasági teljesítményére: a humán- 
erőforrás versenyképessége ugyanis alapvetően – a lakosság iskolázottsági szintje mellett – egészségi állapo-
tának függvénye. Bloom és mtsainak 2001-ben közreadott, 104 országra kiterjedő elemzése igazolta, hogy 
a várható élettartam 1 évvel való meghosszabbítása a GDP 4%-os növekedését eredményezi. A makrogazda-
ság és az egészség viszonyának megítélése terén (kiemelten a közép-európai és közép-ázsiai országokban) 
paradigmaváltást sürgettek: az egészség nem egyszerűen a gazdasági fejlődés következménye, hanem a gaz-
dasági fejlődés kulcstényezője, és ezért nem hangsúlyozható eléggé, hogy a nemzeti fejlesztési stratégiákban 
a lakosság egészségi állapotának javítása kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon.
Hazánk jövője gazdasági versenyképességének, és így a lakosság egészségi állapotának függvénye. Nemzeti 
sorskérdés tehát, hogy a lakosság egészségi állapotának javítása alapvető stratégiai célkitűzésként jelenjen 
meg úgy a tudomány-, mint az egészségpolitika szintjén, és az egymást követő kormányok az egészségorien-
tált döntés-előkészítést és döntéshozást alapvető kötelességüknek tekintsék és gyakorlatként érvényesítsék.
A lakosság egészségi állapota és a társadalom fenntartható fejlődése számos ponton érintkezést mutat. Az 
egészségbe való befektetés támogatja a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságot, miközben az 
egészséges környezetbe való befektetés fenntartható növekedéssel, biztonságos társadalommal támogatja 
az egyének, a családok és a közösségek egészségét és jóllétét.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Health Evidence Network szintézis jelentésében vizsgálta az egészség-
be történő befektetések társadalmi megtérülését. A tudományos evidenciák alapján az alábbi három követ-
keztetés vonható le:

– a jelenlegi befektetési politikák és gyakorlatok (szokásos üzleti tevékenység) nem fenntartha-
tók, mivel magas költségekkel jár az egyének, a családok, a közösségek, a társadalom, a gazda-
ság, de a globális világ számára is,

– a népegészségügyi politikákba való befektetés hatékony, eredményes és innovatív megoldáso-
kat kínál, amelyeket értékek és bizonyítékok határoznak meg, és ösztönzik a társadalmi, gazda-
sági és környezeti fenntarthatóságot,

– az egészségre és a jóllétre irányuló beruházás a fenntartható fejlődés mozgatórugója, és képes-
sé teszi az embereket arra, hogy elérjék a lehető legkedvezőbb egészségi állapotot.

Három útvonalat azonosítottak, amelyeken keresztül az egészségügyi és jólléti befektetések ösztönzik (köz-
vetlenül az egészségügyi szektoron keresztül), és lehetővé teszik (közvetetten más ágazatokon keresztül) a fenn-
tartható fejlődést:

– az egészség és biztonság útvonal a várható élettartam növelésével, az életminőség javításával, az 
emberi tőke fejlesztésével, a munka termelékenységének és aktivitásának növelésével, vala-
mint a nemzeti és globális egészségbiztonság megteremtésével,

– a szociális és a méltányossági útvonal a társadalmi csoportok és nemek közötti egyenlőtlensé-
gek mérséklésével, a társadalmi tőke erősítésével, a politikai stabilitás megteremtésével, vala-
mint a nők, a 3atalok és a legszegényebbek foglalkoztatási esélyegyenlőségének elérésével,

– a gazdasági és innovációs útvonal a közvetlen, közvetett és indukált gazdasági hatások révén, 
mint például a foglalkoztatás és a megfelelő munkahelyek biztosításával, készségek fejleszté-
sével, infrastruktúra létrehozásával, eszközök és technológiák beszerzésével, kommunikáció, 
logisztika, indukált adó- és társadalombiztosítási hozzájárulások biztosításával, versenyképes 
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egészségügyi szolgáltatások létrehozásával és a technológiai újításokkal, amelyek a fenntart-
ható termelést és fogyasztást ösztönzik.

Fentiek alapján a WHO Európai Regionális Bizottsága az alábbi 12 népegészségügyi politikai prioritást fogal-
mazta meg a népegészségügy értékteremtésével kapcsolatban:

– foglalkozni kell az egészség társadalmi, gazdasági és környezeti meghatározóival arányos, uni-
verzális megközelítésben,

– biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget, a nők jogait és a felelősségvállalást, valamint az 
erőszak és a visszaélések kezelését,

– a legjobb életkezdési feltételeket kell biztosítani: egy gyermeket sem hagyhatunk magára,
– gondoskodni kell a korai és i)úsági oktatásról, az egészségtudatosságról és a megfelelő foglal-

koztatásról,
– biztosítani kell az egészséges és aktív öregedést,
– mérsékelni kell a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az elhízást, az egészségtelen táplálkozást 

és a *zikai inaktivitást,
– kiemelt *gyelmet kell fordítani a nem fertőző és a fertőző betegségek megelőzésére,
– biztosítani kell az univerzális egészségügyi ellátást és minimalizálni kell a beteg által közvetle-

nül *zetendő költségeket,
– a népegészségügyi rendszer, kapacitások és szolgáltatások megerősítése, a nemzeti és globális 

egészségbiztonság megteremtése,
– az egészségügyi munkaerő struktúrájának átalakítása, bővítése és optimalizálása,
– egészséges és egészségmegőrző helyek, környezet és rugalmas közösségek létrehozása, bele-

értve a fenntartható természeti és városi környezetet,
– zöld és körkörös gazdaság biztosítása (hulladék és negatív hatások minimalizálása) fenntartha-

tó termeléssel, fogyasztással és beszerzéssel,
– az egészségi állapot javítását célzó komplex népegészségügyi intervenciók tudományos evi-

denciákkal alátámasztottan megfelelő megtérülést biztosítanak a források felhasználása tekin-
tetében; az egészségbe, illetve egészségügybe eszközölt befektetések a fenntartható társadal-
mi-gazdasági fejlődés alapjait erősítik.

Demográ�ai helyzet

A világ fejlett országait (köztük mint OECD tagországot, hazánkat is) jellemző demográ*ai trendet – bár orszá-
gonként eltérő mértékben – a folyamatosan növekvő születéskor várható átlagos élettartam és csökkenő ter-
mékenységi mutatók határozzák meg, melyek következtében ezen országok lakosságát egyöntetűen az elöre-

gedés, és – abban az esetben, ha a halálozások száma meghaladja a születések számát – a természetes fogyás 
jellemzi. Az OECD országokban a 65 éven felüliek aránya 1960-ban még a 9%-ot sem érte el, de 2015-ben már 
17% volt, és a növekedés mértékét előrejelző trendanalízisek 2050-re már 28%-ot prognosztizálnak. Az OECD 
legfrissebb előrejelzése szerint a fejlett országok lakosságának elöregedése egyre inkább a 80 éven felüli lakos-
ság arányának drámai növekedésében nyilvánul meg; ez a napjainkban 5%-hoz közelítő arány 2050-re meg 
fogja haladni a 10%-ot. 
Hazánkban a halálozások száma 1981 óta meghaladja a születések számát, azóta az ország helyzetét a termé-
szetes fogyás jellemzi, ami 2000 óta évi 31 000–42 000 közötti népességszám-csökkenésben nyilvánul meg. 
Összességében megállapítható, hogy 1981 óta napjainkig több mint 1 000 000-val lettünk kevesebben. A népes-
ségfogyást hazánkban is a lakosság korstruktúrájának változása kíséri, 1983 óta a 65 éven felüli lakosság ará-
nya egyre növekszik, az ezredfordulón jellemző 15%-ról 2015-re 18%-ra növekedett.
Egy ország lakosságának egészségi állapota első megközelítésben a korai – azaz a 65. életév betöltése előtt 
bekövetkezett – halálozások mértékével és haláloki struktúrájával jellemezhető. A korai halálozáson belül sajá-
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tos kategória az első életév során bekövetkező halálozások összességét magában foglaló csecsemőhalálozás, 

mely alapvetően nem a lakosság egészségi állapotát, hanem az egészségügyi ellátás színvonalát tükrözi. A cse-

csemőhalálozás alakulását hazánkban 1970 óta folyamatosan csökkenő trend jellemzi, 1997-ben 10‰ alá csök-

kent, 2015-ben 4,2‰-nek bizonyult. Az elmúlt évtizedek kedvező trendje elégedettségre azonban nem adhat 

okot, hisz elmaradásunk nemcsak az e téren vezető európai országok mutatóitól, de az OECD átlagtól is jelen-

tős. A csecsemőhalálozástól eltekintve a 0–64 éves korosztály halálozása (az ún. korai halálozás) döntő módon 

az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezők, ill. azok érvényesülésének mértéke által meghatáro-

zott, ezért – valamint a súlyozottan érvényesülő társadalmi teher miatt – a népegészségügyi szakirodalom 

jellemző módon e korosztály halálozását elemzi kiemelten. 

Hazánkban a 0–64 éves lakosság halálozása az 1970-es évek elején az EU15-tagországok halálozási átlagát alig 

haladta meg mind a fér)ak, mind a nők esetében; csak az évtized közepén kezdődött el a fér)ak halálozásában 

az a példátlan meredekségű növekedés, amely 1993-ban tetőzött. Ez a növekedés párhuzamosan zajlott az EU15- 

tagországok korai halálozási mutatóinak töretlen javulásával, és így elszakadásunk az EU15 átlagtól egyre 

mélyült. 1993 óta a korai halálozás alakulását egyértelmű csökkenő trend jellemzi, de ez a csökkenés nem elég 

erőteljes ahhoz, hogy a korai halálozás relatív kockázatát jelző hazai átlag/EU15 átlag viszonyszám értékét 

érdemben befolyásolja. A korai halálozás relatív kockázata a keringési rendszer betegségei miatt mintegy 3 és 

félszerese az EU15-országok lakossága átlagának, míg a daganatos betegségek esetében a kockázat átlagosan 

kétszeres. 

A korai halálozás mértékének csökkentésére irányuló intervenciók tervezése szempontjából döntő fontossá-

gú a haláloki struktúra ismerete. A magyar felnőtt lakosság korai halálozásának struktúráját a nők esetében a rossz-

indulatú daganatos betegségek erős (47,5%), míg a fér)ak esetében viszonylag mérsékelt (35,8%) dominanciá-

ja jellemzi, a szív-érrendszeri betegségek a nők esetében 24,3%-os, a fér)ak esetében 31,9%-os korai haláloki 

reprezentációja mellett. E két fő haláloki kategória mellett igen jelentős az emésztőrendszeri betegségek (fér)-

ak esetében 9,6%, nők esetében 7,5%) és a külső okok (fér)ak esetében 11,5%, nők esetében 6,4%) súlya. 

A 90-es évek eleje óta a fő haláloki kategóriákban jellemzően, mindkét nem esetében, csökkenő trend észlel-

hető, kivételt képez a daganatos betegségek okozta halálozás alakulása, mely a nők esetében érdemi csökke-

nést napjainkig nem mutatott, és a fér)ak esetében sem éri el a csökkenés mértéke a 20%-ot. Mindkét nem 

esetében a daganatos betegségek okozta korai halálozásban a tüdőrák okozta halálozás vezet, amelyet fér)ak 

esetében az ajak, szájüreg, garat és a vastagbél, végbél daganatos betegségei okozta halálozás, míg nők ese-

tében az emlő és a vastagbél, végbél daganatai okozta halálozás követ. A korai halálozás relatív kockázata daga-

nattípusonként eltérő mértékben ugyan, de valamennyi esetében lényegesen kedvezőtlenebb az EU15-orszá-

gok átlagánál: több mint 2 és félszeres a tüdőrák, a szájüregi daganatok miatt mindkét nem, valamint fér)ak 

esetében a vastagbél és végbél daganatai, nők esetében a méhnyakrák miatt. 

A magyar fér)ak és nők korai halálozását jellemző mutatók mögött jelentős térségi egyenlőtlenségek húzódnak meg. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet legutóbbi (2016) Egészségjelentése szerint a járások szintjén elvégzett 

halálozási elemzés során nyert legmagasabb halálozási érték a legalacsonyabb érték mintegy hatszorosa a kerin-

gési rendszer betegségei okozta korai halálozás esetén, de több mint két és félszeres a rosszindulatú daganatos 

betegségek okozta korai halálozás esetén is.

Epidemiológiai helyzet 

Bár a legutóbbi egészségfelmérés (2014) kapcsán a felnőtt lakosság több mint 60%-a jónak vagy nagyon jónak 

minősítette egészségi állapotát, nem hagyható )gyelmen kívül az a tény, hogy a 20–64 éves lakosság közel 

70%-a centrálisan elhízott, közel 50%-ának magas a vérnyomása. A cukorbetegség kockázatát vagy fennállá-

sát jelző emelkedett éhomi vércukorszint a lakosság több mint 15%-a, míg az érelmeszesedés kockázatát jelző 

csökkent HDL-koleszterin-szint 36%-a esetében állapítható meg. Az általános lakosságra megállapított előfor-

dulási gyakoriságnál mind az emelkedett éhomi vércukorszint, mint a csökkent HDL-koleszterin-szint lényege-

sen gyakrabban fordul elő a magyar cigányság körében (27% és 54%). 
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A magyar társadalmat és családokat sújtó betegségteher szempontjából a szív-érrendszeri betegségek, a daga-
natos betegségek, az emésztőrendszeri és az anyagcsere-betegségek jelentősége közismert. Közöttük a magas 

vérnyomás és a cukorbetegség súlya kiemelkedő. A magas vérnyomás előfordulási gyakorisága a Háziorvosi 
Morbiditási Adatgyűjtési Program adatszolgáltatásában részt vevő megyékben már az 55–64 éves korcsoport-
ban fér3ak esetében 35–50%, nők esetében pedig 42–62% között, és az idősebb korcsoportokban fér3ak ese-
tében 50–80%, nők esetében pedig 60–90% között van. A cukorbetegség gyakorisága szintén széles tarto-
mányban variálódik, az 55–64 éves korcsoportban fér3ak és nők esetében egyaránt 10–16% között van, a 65 
éven felüli lakosság körében jellemzően meghaladja a 15%-ot. Egy korábban elvégzett ún. rejtett morbiditás 
vizsgálat eredményei szerint ezek a gyakoriságértékek nem egészen mutatják a probléma súlyát, mert való-
színűsíthető, hogy minden negyedik magasvérnyomás- és minden harmadik cukorbetegség csak késői, szö-
vődményes stádiumban kerül felismerésre. 
A 2014. évi Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF 2014) jelentéséből a magyar lakosság körében az egész-
ségi állapotot negatívan befolyásoló tényezők előfordulási gyakoriságai közül kiemelendő, hogy a lakosság 
közel harmada (29%) dohányzik, és több mint huszada (5,4%) önbevallás alapján is nagyivónak minősíthető, 
kétharmada (67%) nem sportol még napi 10 percet sem.
Összességében megállapítható, hogy a magyar lakosság esetében azonosítható népegészségügyi problémák, 
bár a mutatók értékének alakulását tekintve országspeci3kusak, jellegüket tekintve nem különböznek az 
Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójában azonosított problémáktól, melyekre koncepcionális választ 
a 2012 szeptemberében hazánk által is elfogadott Egészség 2020 európai egészségpolitikai keretprogram és 
stratégia ad. 
Az Egészség 2020 az általános és a konkrét célkitűzések szintjén, majd a kitüntetett jelentőségű tevékenységi 
területek azonosítása kapcsán is olyan értékeket és feladatokat fogalmaz meg, amellyel az Európai Régió mind 
az 53 tagországa azonosult, és igyekszik nemzeti egészségpolitikáját az Egészség 2020 szellemiségével össz-
hangban megalkotni. 
Az Egészség 2020 általános célkitűzése, hogy minden ember kapjon felkészítést arra és támogatást ahhoz, 

hogy elérje és fenntartsa a lehetőség szerinti legjobb egészségi állapotot és jóllétet, és az adott országok 

önállóan és együttesen arra törekszenek, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentsék. A lakosság egészségi 

állapotának és jóllétének javításához elengedhetetlen az egészségegyenlőtlenségek csökkentése, a nép- 

egészségügyi szolgáltatások megerősítése és olyan lakosságközpontú egészségügyi rendszerek működ-

tetése, melyek magas minőségű szolgáltatásai mindenki számára szükségletei szerint egyformán elérhe-

tőek és fenntarthatóak. 

Az Egészség 2020 hangsúlyozza, hogy ezen célkitűzések megvalósítása összkormányzati elkötelezettséget, 
ún. egészségbarát kormányzati politikát igényel. Fő tevékenységi területekként a stratégiai dokumentum az 
alábbiakat jelöli meg:

– Az egészségi állapot javítására törekedni kell a teljes élettartamon át, és erre az embereket 
alkalmassá kell tenni. 

– Törekedni kell a fő egészségproblémák leküzdésére, úgy a nem fertőző, mint a fertőző betegsé-
gek megelőzésére. 

– Meg kell erősíteni a közösségi orientációjú egészségügyi ellátórendszereket, a népegészség-
ügyi szolgáltatásokat, vészhelyzetekre való felkészültséget, az egészségi állapot és az azt befo-
lyásoló tényezők monitoring rendszerét, és a válaszkészséget fejleszteni kell.

– A problémák megfelelő kezelésére kész közösségek és támogató környezet létrehozása szükséges.

Az Egészség 2020 program megvalósulását nagymértékben segíti az a legmagasabb szintű nemzetközi köte-
lezettségvállalás a fenntartható fejlődés érdekében, amely az ENSZ Agenda 2030 keretrendszerben került meg-
fogalmazásra, és 2015-ben 193 tagállama által egyhangú elfogadásra. A dokumentum a 17 fenntartható fejlő-
dési cél között (3. célként) egyértelműen nevesíti az egészséget és jóllétet, biztosítva az egészséges életet és 
előmozdítva a jóllétet mindenki számára minden korosztályban. Túlzás nélkül állítható, hogy a másik 16 célki-
tűzés megvalósítása is egyöntetűen az egészségi állapot javításának irányába hat. A fenntartható fejlődési 
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célok mögött az Egészség 2020 egyenlőtlenségek csökkentését célzó alapkoncepciója „ne hagyjunk senkit 
lemaradni” elvként fogalmazódik meg. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és az Egészség 2020 alapvető 
célkitűzéseinek szinergizmusa egy Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósításához is egyedülálló felté-
telrendszert teremt. 

A népegészségügyi tevékenység múltja és jelene hazánkban

A lakosság egészségi állapotának javítása terén sikeres, kedvező népegészségügyi mutatókkal rendelkező 
országok egészségpolitikai gyakorlatában egységesen érvényesül, hogy egészségfejlesztési, népegészség-
ügyi tevékenységüket stratégiák mentén, konkrét népegészségügyi programok akciósításával valósítják meg, 
tekintettel a népegészségügyi ciklus működésének sajátosságaira. Hatékony, eredményes népegészségügyi 
tevékenység akkor és csak akkor valósulhat meg, ha a lakosság egészségi állapotának jellemzésével és az 
egészségi állapot változásának monitorozásával a problémák rendre azonosításra kerülnek. A problémák súlyá-
nak, az ún. egészségterheknek a jellemzésére és rangsorolására nemcsak azért kell, hogy sor kerüljön, mert a nép- 
egészségügyi beavatkozásokra fordítható költségvetési keret még a leggazdagabb országokban is mindig 
korlátozott, és így az egészségnyereség maximalizálásához ez nélkülözhetetlen, hanem azért is, hogy a bizonyí-
tottan hatásos és költséghatékony népegészségügyi intervenciók is azonosításra és alkalmazásra kerüljenek. 
Bár az elmúlt három-négy évtizedben számos kezdeményezés történt népegészségügyi program alkotásra, 
ezek nem vezettek átütő erejű változásokhoz. Már 1987-ben [1063/1987. (XII. 10.)] minisztertanácsi határozat 
született az egészségmegőrzés hosszú távú társadalmi programjáról, amely az Egészségügyi Világszervezet 
Ottawai Kartájának alapértékeit jelentette meg kormányzati program szintjén elsősorban a nem fertőző beteg-
ségek társadalmi összefogásban magvalósuló visszaszorítására fókuszálva. A határozat születését követő idő-
szak ismert hazai politikai történései az elkészült feladatterv megvalósítására már esélyt sem adtak. A rend-
szerváltás időszakában életre hívott Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat törvényben rögzített 
feladatai között megjelent az egészségfejlesztés és a népbetegségek megelőzése, és 1994-ben elfogadásra 
került az 1030/1994. (IV. 29.) Korm. határozat a hosszú távú egészségfejlesztési politika alapelveiről is, de a prog-
ramban nevesített nemzeti célok és feladatok megvalósítása a gazdaságilag egyre inkább destabilizálódó 
Magyarországon el sem kezdődhetett. Az ezredfordulót követően az 1066/2001. (VII. 10.) Korm. határozat a 2001– 
2010. évekre szóló Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program alapelveiről egy új népegészségügyi 
program indítását jelentette, melynek látható és fennmaradt eredménye az emlőszűrési program elindítása, 
illetve az ehhez szükséges szűrőhálózat kiépítése. A 2002. évi kormányváltást ez a program alapvetően túlélte, 
hisz bár a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról cselek-
vési programjában hangsúlyeltolódásokat hajtott végre, a két program között a folytatólagossági kapcsolat 
egyértelműen megmaradt. A Program a népegészségügyi programok sajátosan magyar útját járva innovatív 
és sikeres kezdeményezéseket követően kormányzati támogatás és 3nanszírozás nélkül maradt. Bár a Program 
2013 áprilisáig jogilag érvényben volt, a Semmelweis Terv 2011-ben új, „paradigmaváltó” programot ígért, mely-
nek keretében sor kerül a népegészségügyi intézményrendszer megújítására, a fenntartható 3nanszírozás 
megteremtésére, és amely az egészségügyi ellátórendszeren túl is mozgósítani képes forrásokat. Ugyan a ter-
vezetnek megfelelően 2013-tól új népegészségügyi program nem készült, de megszületett az „Egészséges 
Magyarország 2014–2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia”, melyet az 1039/2015. (II. 10.) kormányhatározat 
hagyott jóvá. Ez a stratégiai dokumentum kilátásba helyezte „új Népegészségügyi Program megalkotását”, 
„mely a népegészségügyi stratégiai célok és az eléréséhez szükséges cselekvések és erőforrások kereteit fogja 
megadni”, mely a jelen Program kapcsán valósul meg.
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Anya- és gyermekegészségügyi ellátás fejlesztése

Helyzetelemzés

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapítása szerint a gyermekek egészséges fejlődésének támoga-
tása a ma befektetése a holnap társadalmába, a jövő társadalmi és gazdasági fejlődésének záloga. A gyerme-
kek jó egészségi állapotának biztosítása a fogamzástól a serdülőkorig terjedő szakmai és társadalmi feladat.
A gyermekvállalás területén kedvezőtlen tendenciák érvényesültek az utóbbi időben. Az élveszületések száma 
folyamatosan csökkent, és az elmúlt években igen alacsony szinten stagnált (2016-ban 95 361 élveszületés). A teljes 
termékenységi arányszám igen alacsony, a 2011. évi mélypont (1,31) után emelkedő tendenciát mutatott (2016-
ban 1,49), de jelentős területi különbségek vannak a magasabb (Észak-Magyarország; Észak-Alföld) és az alacso-
nyabb (Közép-Magyarország) értékkel jellemezhető régiók között. A javuló tendencia ellenére az EU-tagálla-
mok között hazánk a 21. helyen áll. A nők gyermekvállalási életkora kitolódott, ezzel beszűkült a propagatív 
élettartam; a magasabb iskolai végzettségű anyák általában kevesebb gyermeket vállalnak. Növekedett az 
élettársi kapcsolatokban vállalt gyermekek aránya (2014-ben 48%), az 1000 élveszületésre jutó művi terhes-
ségmegszakítások száma (400) kétszerese az EU átlagnak.
Az alacsony gyermekszületési adatok mellett további problémát jelent a veszélyeztetett terhességek és a kora-
szülések magas aránya. A koraszülések aránya az utóbbi években növekedett (2013-ban 9,0%), az alacsony 
testtömeggel (<2500 g) született újszülöttek aránya az 1990-es évektől stagnál, és értéke (8-9%) az egyik leg-
rosszabb az EU tagállamai között. A koraszülések aránya különösen a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok 
körében kedvezőtlen.
A csecsemőhalandóság az utóbbi években jelentősen javult, és 2015-ben elérte az EU átlagát 4,2‰-kel. Az 
országon belül azonban jelentős területi egyenlőtlenség 3gyelhető meg, mely elsősorban a magasabb kora-
szülési aránnyal mutat összefüggést. 
A 0–5 éves korú gyermekek halandósági mutatói jelentősen javultak hazánkban, azonban az 5 éven aluliak 
1000 élveszületésre jutó halálozása (6,5) lényegesen meghaladja az EU-országok átlagát (5,2). Az utóbbi idő-
ben már ebben az életkorban is növekszik a halálozás, az elhanyagolás és a gyilkosságok száma. Az 1–4 éves 
gyermekek halálozásának közel egyharmada balesetek és gyermekbántalmazás következménye. 2010-ben 
191 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván az OGYEI adatai szerint. Ezek között ezres nagyságrend-
ben vannak 3zikailag, érzelmileg és/vagy szexuálisan bántalmazott, és tízezres nagyságrendben érzelmileg 
és/vagy 3zikailag elhanyagolt gyermekek. Ez azonban csak a jéghegy csúcsát mutatja: hazánkban egy feltárt 
esetre szakértői becslések szerint 25 rejtett eset jut. A 100 000 0–14 éves gyermekre jutó gyermekbántalmazás, 
elhanyagolás miatti halálesetek vonatkozásában az OECD-országok rangsorában a 4. legrosszabb helyen 
állunk, mely a jelenlegi jelzőrendszer nem megfelelő működésére utal. 
A gyermekeket érintő, életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendszer átgondoltan kialakított, igen jól műkö-
dik, az átoltottság eléri a 99%-ot. Ennek köszönhető, hogy a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek 
nem, vagy csak igen alacsony számban fordulnak elő a gyermekek körében. 

Fő célkitűzés

Az esélyegyenlőség biztosításával a demográ3ai helyzet javítása, a gyermekek jóllétének integrált megközelí-
tésével a kora gyermekkori fejlődés jobb és igazságosabb támogatása. 
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Konkrét célkitűzések

 Komplex társadalmi támogatási programot kell kidolgozni és bevezetni a gyermekvállalási haj-
landóság növelése érdekében; el kell érni, hogy az általános termékenységi arányszám lega-
lább 20%-kal növekedjen, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a népességfogyás megállításá-
hoz ez nem elegendő. Javítani kell a védőnői ellátáson belül a nővédelmi és várandósgondozá-
si tevékenység minőségét, el kell érni, hogy a várandós-tanácsadáson való átlagos megjelené-
sek száma legalább hat legyen azon várandósok esetében is, akiknél valamilyen hátráltató 
egészségi és/vagy szociális ok áll fenn.

 A koraszülési arányszámot 8% alá kell csökkenteni. 

 Integrált társadalmi program bevezetésével javítani kell a gyermekbántalmazások és elhanya-
golások felderítését, és komplex kezelésükkel csökkenteni kell a hátrányos következmények 
számát. 

 Növelni szükséges a kora gyermekkori fejlődési eltérések felderítésének arányát, a korai fejlesz-
tésben részt vevők számát a meglévő területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

Javasolt intervenciók

 A népesedéspolitikai támogatások rendszerének hatásait értékelni, szükség esetén módosíta-
ni, a támogatási formákat bővíteni kell.

 A várandósok esetében a magzat fejlődését károsan befolyásoló egészségmagatartási szoká-
saik megváltoztatására irányuló programokkal el kell érni a koraszülések arányának csökkenését. 

 A kora gyermekkori (0–7 éves) fejlődési eltérések felderítésének arányát és a korai fejlesztésben 
részesülők számát növelni kell. 

 Szükséges a gyermekkori fejlődés komplex támogatása, az egészséges életkezdet és a sikeres 
iskolakezdés támogatása, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, a fejlődés kockázati 
tényezőinek feltárása, valamint az eltérő fejlődést mutató gyermekek azonosítása és a megfe-
lelő fejlesztési ellátásba irányítása.

 Javítani kell a fejlődési eltérések észlelésében részt vevő szolgálatok együttműködését. Bővíte-
ni kell a Biztos Kezdet hálózatot és annak szolgáltatásait igénybevevők számát.

 A gyermekbántalmazás és elhanyagolás felderítési arányát a jelzőszolgálatok hatékonyabb 
együttműködésével fokozni szükséges, mely megalapozza egy hatékony intervenciós társadal-
mi program kidolgozását és bevezetését.

 Mozgó Szakorvosi Szolgálat újraszervezése és/vagy gyermekkori mobil szűrővizsgálatok meg-
szervezése.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Teljes termékenységi arányszám alakulása.
 Koraszülési arányszám alakulása.
 Kora gyermekkori fejlődési eltérések aránya.
 Korai fejlesztésben részt vevők száma.
 A felderített gyermekbántalmazási, gyermekelhanyagolási esetek száma. 
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Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Család- 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Szociális Ügyekért és 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)

 Pénzügyminisztérium

 Innovációs és Technológiai Minisztérium

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 Országos Közegészségügyi Intézet 

 Megyei Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai 

 Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 

 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 

 Magyar Védőnők Egyesülete

 Egészségügyi Szakmai Kollégium

 Gyermekvédelmi alapellátás intézményrendszere

 Gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszere

 Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Az i�úság egészségfejlesztése

Helyzetelemzés

A gyermekek és "atalok egészségi állapotára vonatkozó adatokat a jogszabályban előírt iskola-egészségügyi 
vizsgálatok szolgáltatják, melyek eredményéről az éves iskola-egészségügyi jelentések adnak tájékoztatást. 
A 2015/16-os tanévről 2017. áprilisban készített jelentés szerint az iskola-egészségügyi szolgálatok által a leg- 
gyakrabban azonosított problémák a mozgásszervi eltérések és a fénytörési hibák; a magas vérnyomás gyako-
risága megtízszereződik a 2. és a 12. évfolyam adatainak összehasonlítása szerint (2,9‰-ről 2,6%-ra nő), az 
elhízás aránya mindegyik vizsgált évfolyamon 10-12%, a cukorbetegség előfordulása a korral nő, a 12. évfolya-
mon 4,3‰, az asztma gyakorisága 2,5-3%. A szintén jogszabályban előírt, tudományos alapokon álló, korszerű 
és egységes "zikai "ttségmérő tesztsorozatot (Net"t) a testnevelők 2015 májusa óta végzik minden tanévben 
egyszer, és ennek online adatait évente elemzik. A Net"t eredményei szerint 2015 és 2017 között a tanulók 
körében a túlsúly és elhízás 20%-ról 30%-ra emelkedett; míg a vizsgált három esztendőben az állóképességi 
ingafutásban a tanulóknak csupán 57,6, 61,8, illetve 60,5%-a, törzsemeléstesztben pedig 46,6, 51,0 és 52,4%-a 
teljesített az ún. egészségzónában. A gyermekek, "atalok egészségműveltségének mérésére a köznevelésben 
semmilyen eszközzel nem kerül sor. 
A szülők szülői képességei nem mindig szolgálják ideálisan a gyermek testi-lelki-szellemi fejlődését. E képes-
ség értékelése áttételesen az egészségműveltség vizsgálatával lehetséges (a népegészségügyi kommunikáci-
óról szóló fejezet mutatja be). Több más feladat mellett a szülői képességek fejlesztését is szolgálja a közel-
múltban a Család- és I=úságügyért Felelős Államtitkárság háttérintézményeként létrejött Kopp Mária Intézet 
a Népesedésért és a Családokért (KINCS). 
Népegészségügyi szempontból a minél korábbi életkorban kezdődő és folyamatosan fenntartott fejlesztő 
beavatkozások hozzák a legnagyobb egészségnyereséget. Az óvodába járás kötelezővé tétele 3 éves kortól 
jelentős intézkedés a gyermekek esélyegyenlőségének, így egészségfejlesztésének javítása szempontjából is.
A köznevelés intézményei (óvodák, iskolák, kollégiumok) részére a köznevelési intézmények működéséről és 
névhasználatáról szóló 20/2012 EMMI rendelet 128-131. paragrafusai előírják a teljes körű intézményi egész-
ségfejlesztést (TIE) az intézmények mindennapi életébe illesztve. Ennek megvalósításához több nagy projekt 
keretében az iskolák jelentős segítséget kaptak, azonban az óvodák és kollégiumok eddig nem részesültek 
hasonló támogatásban. A mindennapos testnevelést – melynek kötelezővé tétele Európában egyedülálló – 
támogató sportágazati projekt hosszú távú és gyakorlati segítséget nyújtott a testnevelők módszertani fejlő-
dését szolgáló továbbképzések és szakmai anyagok, valamint az országosan egységes, kötelező Net"t kidol-
gozása és működtetése révén. Az iskolafejlesztések keretében új tornatermek, tanuszodák épülnek, bár még 
így is szükség van a testnevelők kreativitására a testnevelési órák tornatermen kívüli hatékony megoldásában. 
A TIE-t több más jogszabály is támogatja (népegészségügyi termékadó, nemdohányzók védelméről szóló tör-
vény szigorítása, közétkeztetési rendelet, az élelmiszerek ipari transzzsírsav tartalmának csökkentése); azon-
ban e jogszabályok kellő érvényesülését gátolja a társadalmi támogatás részleges volta, valamint a hatósági 
ellenőrzések elégtelen gyakorisága. A TIE előírássá tétele és megvalósulásának projektek általi segítése jelen-
tős népegészségügyi beavatkozás, amelyet a népegészségügynek a pedagógusok szakmai segítésével folya-
matosan támogatnia kellene, azonban ezt – a nyomon követéssel együtt – a népegészségügyi intézmény-
rendszer jelenlegi hiányos szervezete és működésének esetlegessége megakadályozza. Ugyanakkor a közne-
velésből történő lemorzsolódás csökkentésére, megelőzésére jelentős köznevelési erőfeszítések kezdődtek 
több nagy projekt keretében, melyek a TIE céljait is jól szolgálják. A köznevelés-irányítás minden szintje nyitott 
a TIE-t segítő ágazatközi együttműködésre, nem támogatják azonban az egészségtan mint önálló tantárgy 
bevezetését, valamint az egészségfejlesztésben képzett pedagógusok alkalmazásának előírását, ami pedig 
jelentős előrelépést hozhatna. 
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Az egyetemi i!úság jobb egészségét szolgálja az egészségfejlesztő egyetemek létrejöttét segítő kezdeménye-

zés, ami azonban további terjesztést és támogatást igényel.

Fő célkitűzés

A gyermekekre és (atalokra irányuló egészségfejlesztés hatékonyságának fokozása a családokban és az őket 

nevelő intézményekben (óvoda, általános és középiskola, kollégium, felsőoktatási intézmény).

Konkrét célkitűzések

 Az egészségműveltség javítása a szülők, pedagógusok, gyermekek és fiatalok körében.

 Az egészségmagatartás kedvező irányú befolyásolása ugyanezen célcsoportokban. 

Javasolt intervenciók

 A lakosság egészségműveltségének és egészségértésének javítása.

 A szülők felkészítése a gyermekek egészségét tudatosan fejlesztő nevelésre.

 A mindennapos testnevelés szakmai minőségének és infrastrukturális feltételeinek javítása.

 A minél eredményesebb TIE érdekében az óvodák, iskolák és kollégiumok szakmai segítése a nép- 

egészségügyi intézményrendszer által.

 A köznevelési ágazattal kialakult együttműködés továbbfejlesztése és rendszeres érvényesíté-

se/gyakorlása.

 A pedagógusképzésben a hallgatók érzékenyítése a holisztikus egészségszemléletre alapozott 

testi és lelki egészség és az ezzel kapcsolatos nevelési feladatok iránt; felkészítés a TIE feladata-

ira; a pedagógusok felvértezése egészségfejlesztési ismeretekkel. 

 A testnevelő pedagógusok kötelezően sajátítsák el és végeztessék a speciális tartásjavító gya-

korlatokat minden gyermekkel-tanulóval.

 Olyan pedagógus szakemberek képzése és alkalmazása, akik az iskolai egészségfejlesztés min-

den területén (tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli keretek közt) és minden célcsoportjára 

irányulóan (gyerekek, fiatalok, pedagógusok, nem oktató személyzet, szülők) képesek és alkal-

masak szerepet vállalni (egészségfejlesztés tanár; szakvizsgázott pedagógus egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus szakterületen).

 Az egészségfejlesztő egyetemek mozgalom további szélesítése, támogatása.

 A köznevelésből kikerült fiatalok egészségfejlesztése az ifjúsági ágazattal együttműködve, ifjú-

sági terek kialakítása és ifjúsági programok nyújtása, valamint a fiatalokat elérő egészségkom-

munikáció révén.

 A közétkeztetés javítása a helyi termelés–helyi fogyasztás összekapcsolásának támogatásával, 

a főzőkonyhák szakmai segítésével, korszerű főzőeszközök biztosításával, a szülők és általában 

a lakosság megnyerésével, iskolakertek művelésével.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 A fiatalok egészségmagatartásának és egészségi állapotának változása (iskolaegészségügyi 

jelentés, Netfit, HBSC, ESPAD). Kiemelten: dohányzásprevalencia 15 éves korúak és annál idő-

sebbek körében; a 15 évesnél idősebbek fejenkénti éves alkoholfogyasztása; a túlsúly és elhízás 

prevalenciája a serdülők körében; a napi 60 percnél kevesebb közepes és intenzív fizikai aktivi-
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tást végző serdülők aránya; a szülés gyakorisága 1000 serdülőkorú (10–14, ill. 15–19 éves korú) 
nőre vonatkoztatva; 15–24 évesek körében azok aránya, akik sem oktatásban, sem munkában, 
sem továbbképzésben nem vesznek részt.

 A fiatalok egészségműveltségének alakulása (mérőeszköz fejlesztése szükséges).
 A köznevelésből kikerült fiatalok egészségmagatartásának változása (ifjúságkutatás).
 Végzett, és a végzettségének megfelelően foglalkoztatott egészségfejlesztő pedagógusok 

száma.
 Egészségfejlesztő egyetemek száma.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Család- 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Sportért Felelős Állam-
titkárság, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)

 Agrárminisztérium

 Az Egészségügyi Szakmai Kollégium mindazon tagozatai, melyek részt kívánnak venni a fiatalok 
egészségnevelésében

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei

 A lakosság egészségműveltségének fejlesztésében részt vállaló szakmai civil szervezetek 

 Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség Egészségfejlesztő Egyetemek programja

 Köznevelési intézmények

 Szakképzési intézmények

 Felsőoktatási intézmények

 Népegészségügy intézményei és szakemberei (kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai, 
egészségfejlesztési irodák)

 Egészségügyi alapellátás szakemberei

 Települési önkormányzatok

 Egyházak

 Kulturális intézmények

 Szülőket, családokat támogató szervezetek (család- és gyermekjóléti szolgálatok, nevelési 
tanácsadók, pedagógiai szakszolgálatok)
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Idősek egészségi állapotának fejlesztése

Helyzetelemzés 

A különböző kultúrák eltérően viszonyulnak az öregedéshez, és eltérő módon is élik meg azt. Szinte általáno-

san jellemző azonban, hogy tiszteletben tartják az élettapasztalatot, a bölcsességet, és igyekeznek a felhalmo-

zódott tudást megőrizni és a )atalok felé továbbítani. 

A demográ)ai adatok változása egyértelműen jelzi, hogy a népesség elöregedésének a fejlett országokban 

világszerte érvényesülő trendje hazánk lakosságára is érvényes. A 65 éves korban egészségben várható élet-

tartam – bár hazánkban is javuló tendenciát mutat – közel négy évvel marad el az EU-tagállamok átlagához 

képest. Az Országgyűlés a 81/2009. (X. 2.) OGY határozatával – a WHO Aktív időskor programjával összhang-

ban – elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát a 2009–2034-ig terjedő időszakra, abból az alaphelyzetből 

kiindulva, hogy „Magyarországon a 65 éven felüli fér)ak és nők várhatóan csupán 30-40%-a számíthat hátralé-

vő éveiben korlátozásmentes évekre, 22-30%-uk évei lesznek tartós/krónikus betegségtől mentesek, és csu-

pán 6-7% számíthat «jó» vagy «nagyon jó» állapotban eltelő évekre.” A népegészségügyi kutatások szerint 

magasabb iskolai végzettség és az idős személy lakóhelyének nagyobb lakosságszáma esetén, nemektől füg-

getlenül, hosszabb és jobb egészségi állapotban eltöltött élettartam prognosztizálható.

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia megalkotásakor a 60 éves és idősebb nők 50,4%-a, valamint a 70 éves és az attól 

idősebb nők 66,4%-a özvegyként, egyedül élt. A KSH 2016. évi jelentése szerint az özvegy népesség aránya az 

elmúlt két évtizedben érdemben nem változott, 11–12% között ingadozik. Az ezzel járó elmagányosodást 

súlyosbítja, hogy ennek a korosztálynak már közel fele küzd olyan mozgás- és érzékszervi károsodással is, ami 

mindennapi életvitelében korlátozza, és ennek következtében gyakran mások segítségére szorul. 

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy az öregedéssel jellemezhető funkcionális és )zikai képesség csökke-

nés csak kismértékben kapcsolódik az ember kronológiai korához. Nem határozható meg a „tipikus” idős 

ember, mert az idősek képességeinek és egészségi szükségleteinek sokféleségét teljes megélt életük különfé-

le eseményei határozzák meg. Kiemelt jelentősége van a korábbi életvitelnek, mely azért is fontos az egészség 

szemszögéből, mert változtatható, vagyis ezen keresztül a különböző egyéni képességek befolyásolhatók.

Bár a legtöbb idős embernél számos egészségprobléma tapasztalható, de bizonyított tény, hogy ez nem csak 

az életkor függvénye. A legújabb evidenciák )gyelembevételével az időskorú lakosság egészségi állapotának 

javítását népegészségügyi szempontból, a betegellátás és gondozás felől a szélesebb preventív-egészségfej-

lesztő irányba kell módosítani. Ez azt jelenti, hogy megfelelő politikával és jól szervezett szolgáltatásokkal a népes-

ség elöregedése nemcsak problémaként tekintendő, hanem új lehetőségeket nyit meg az egyének és a társa-

dalom számára is.

Fő célkitűzés

A program célja, hogy Magyarországon az Idősügyi Nemzeti Stratégia hosszú távú célkitűzései megvalósul-

hassanak és összhangba kerüljenek a WHO globális stratégiájával és akciótervével, a Healthy Ageing program-

mal, mely az egészséges idősödést helyezi a középpontba, felváltva a korábbi „Active Ageing” stratégiát. Az új 

irányelv a betegségek hiánya helyett a funkcionális képességek megtartására helyezi a hangsúlyt az egészsé-

ges idősödés során, mely biztosítja az idős emberek számára, hogy azt tegyék és úgy éljenek, amit és ahogy 

fontosnak tartják. Ennek megvalósulásában nemcsak az egyének személyes képességeinek, hanem az őket 

körülvevő )zikai és társadalmi környezet sajátosságainak is fontos szerepe van. 
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Konkrét célkitűzések

Az Egészséges idősödés program célkitűzéseinek eléréséhez a WHO ajánlásában tíz prioritást jelöltek meg, 
melyekhez illeszkedve jelen Program az alábbi konkrét célkitűzéseket határozza meg:

 A tapasztalatok értékelése és más országokkal való összehasonlíthatósága érdekében sziszte-
matikus adatgyűjtést kell végezni a programok során nemzetközileg elfogadott és egyeztetett 
módszerek alkalmazásával. Rendszeresen értékelni kell a változásokat és az előrehaladást, egy-
részt a hiányos és még fejlesztésre szoruló területek azonosítása érdekében, másrész, hogy 
hazánk is kapcsolódni tudjon a WHO által tervezett, 2020-ban esedékes nemzetközi állapotfel-
méréshez. 

 Ki kell alakítani egy virtuális platformot („Age-Friendly World”), ahol lehetőség nyílik a hazai és 
a nemzetközi szereplők közötti együttműködésre. Ez a portál lehetőséget biztosít a legjobb 
gyakorlatok és bizonyítékok megismerésére. 

 Erősíteni kell a globális társadalmi együttműködést az „idősbarát” közösségek kialakítása és 
támogatása érdekében. Mentorprogramok, online kurzusok szervezése a programban részt vevő 
szakemberek számára. Kis költségvetésű konferenciákon lehetőséget kell biztosítani a tapasz-
talatok cseréjére és az együttműködő hálózatok kiépítésére. 

 Fontos feladat a kapacitások növelése: be kell vonni a programok kialakításába a legmagasabb 
szintű politikai döntéshozókat is, a civil szervezeteket, és az egészségügy keretein kívülről is továb-
bi résztvevőket kell az egészséges idősödés elérése érdekében a programba bevonni, kiemel-
ten a foglalkoztatás és az oktatás területéről.

 Támogatni és ösztönözni kell a résztvevőket olyan kutatások végzésére, melyek a WHO által meg-
határozott irányelvek alapján valósulnak meg, és szakmai bizonyítékokat szolgáltatnak a politi-
kai döntéshozók számára. 

 Kutatásokat kell végezni arra vonatkozóan, hogy az idősödő munkavállalók milyen hatást gya-
korolnak az ország munkaerőpiacára. Különböző kísérleti programok segítségével fel kell mérni 
a kapacitásokat, és a helyi szükségletekhez alkalmazkodva oktatási és képzési programokat kell 
szervezni a kompetenciák fejlesztésére. 

 Segíteni kell az időseket abban, hogy saját maguk is képesek legyenek javítani egészségi álla-
potukat. Az egészségügyi alapellátás tevékenységi körének kiszélesítésével kell biztosítani 
ehhez az eszközöket, általános egészségi állapotfelmérésekkel és széles körben elérhető egész-
ségmegőrző programokkal, melyekkel az idősödő emberek mind testi, mind mentális kapaci-
tásaikat képesek karbantartani.

 Olyan gondozási rendszert kell kialakítani pénzügyi és technikai szempontból egyaránt, amely 
hosszú távon képes hatékonyan működni. Az eredményes és igazságos szolgáltatási rendszer 
megvalósítása érdekében elengedhetetlen a jogszabályok és finanszírozási mechanizmusok 
megváltoztatása, valamint az emberi erőforrások fejlesztése.

 Globális kampányt kell szervezni az egészséges öregedés érdekében széles körű tájékoztatás-
sal és hatékony kommunikációval a társadalmi változások eléréséhez; útmutatók és bizonyíté-
kok összeállítása a döntéshozóknak, hogy támogatást kapjanak az egészség- és szociálpolitikai 
változások megalapozásához.

 Meg kell ismerni az elöregedő népesség társadalmi-gazdasági következményeit ahhoz, hogy 
megalapozott politikai döntéseket lehessen hozni. A nemzetközi tapasztalatok alapján hosszú 
távra szóló finanszírozási modelleket kell kialakítani. Olyan beruházásokat kell megvalósítani az 
egészségügyi gondozói rendszerben, amelyek hosszú távon gazdasági előnyökhöz juttatják a helyi 
közösségeken keresztül az egész társadalmat.
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Összességében tehát az új népegészségügyi program konkrét célkitűzése az időskorúak egészségfejlesztésé-
nek és közösségi ellátásának megszervezése, az ezt biztosító munkakörök és munkahelyek megteremtése, 
valamint ezekhez erőforrások biztosítása.

Javasolt intervenciók

 Egészségfejlesztést és közösségi ellátást támogató kompetenciafejlesztő képzések alapellátás-
ban dolgozók számára (okleveles ápoló, egészségfejlesztő, mentálhigiéné szakirányú tovább-
képzések)

 Az egészségügyi és a szociális szférában dolgozók képzési/továbbképzési rendszerében pont-
számmal elismert egészségfejlesztési továbbképzések, ezek elvégzésének ösztönzése, elismerése.

 Egészségi állapotfelmérések szervezése az alapellátás keretein belül az idős ellátottak egész-
ségproblémáinak azonosítása és kezelése érdekében. 

 Az egészségi állapotfelmérésekre alapozott, a fizikai állapotnak megfelelő sport-, illetve moz-
gásprogramok megvalósítása a helyi közösségek szintjén, elsősorban csoportos formában.

 Célzott egészségfejlesztést szolgáló, gyakorlatban is jól alkalmazható ajánlások kidolgozása az 
egészségi állapot megőrzésének és javításának lehetőségeiről, helyi/közösségi egészségna-
pok, vagy más kis költségvetésű rendezvények szervezése és megvalósítása. 

 Független életvitelt támogató családi, baráti vagy egyéb társadalmi kapcsolatok segítése, önkén-
tes fiatalok bevonásával. 

 Integrált és közösségi alapú szolgáltatások biztosítása, melyek igazodnak a helyi adottságok-
hoz és sajátosságokhoz, az egyéni és közösségi szintű igényekhez. 

 Aktív időskort támogató közösségi kezdeményezések, ahol az idősek találkozhatnak egymás-
sal vagy más korosztállyal. 

 Az idősek tudásának, tapasztalatainak átadása a felnövekvő generációnak. 

 Oktatóprogramok, tanulási lehetőségek az idősek számára, ahol többek között megismerhetik 
az internetalapú kommunikáció különféle lehetőségeit és egyéb új kompetenciákra tehetnek 
szert, új, munkavégzéshez szükséges ismereteket is elsajátítva.

 Otthoni szakápolás és telemedicina (otthoni monitorozás), valamint többlépcsős „asszisztált 
életviteli” gondozási otthonok (krónikus gondozási osztályok és tranzitgondozók) létrehozásá-
nak támogatása annak érdekében, hogy ne az akut egészségügyi ellátásra háruljon a krónikus 
betegségekben, életviteli nehézségekben és az önellátási szükségletek kielégítetlenségében 
gyökerező gondozási teher.

 Az időskori gondozást komplex módon, holisztikus szemlélettel megvalósítani képes, kiterjesz-
tett hatáskörű geriátriai ápoló (MSc) képzés meghonosítása.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 65 éves korban várt átlagos élettartam.
 65 éves korban várt egészségben eltöltött élettartam.
 Az egészségi állapot szubjektív megítélésének változása.
 A 65+ évesek között egyedül élők aránya.
 Az idősek egészségi állapotának javítására fókuszáló képzések, továbbképzések, valamint a 

képzettséget szerzők és a képzettségüknek megfelelő alkalmazásba kerültek száma.
 Az egészségi állapotfelmérések száma, aránya a potenciális szükséglethez képest.
 Helyi szervezésű és működésű egészségfejlesztést célzó sportprogramok, sportnapok, egész-

ségnapok száma.
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 Megszervezett, időseket támogató önkéntes csoportok száma.

 Megszervezett és működtetett, képességet és kompetenciákat fejlesztő képzések száma.

 Időseket foglalkoztató munkahelyek száma.
 Az idősgondozást segítő asszisztált életviteli otthonok és bentlakók száma.
 A tranzitápolást megvalósító egészségügyi intézmények és résztvevők száma.

Indikátorok:
– Alap- és szakellátások igénybevétele.
– A lakossági alapállapot-szűrésen megjelentek száma, aránya.
– A funkcionális állapot és az egészséghez kapcsolt életminőség (generikus és speci)kus kérdőí-

vekkel mérve).
– Mortalitás, morbiditás (szív- és érrendszeri, daganatos betegségek, cukorbetegség, gyomor- és 

bélrendszeri megbetegedések, csontritkulás).
– A mozgásszervi betegek ellátásának költségtényezői.
– Alkalmazásban álló nyugdíjasok száma, aránya.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma
– Egészségügyért Felelős Államtitkárság
– Szociális, Család- és I0úságügyért Felelős Államtitkárság
– Oktatásért Felelős Államtitkárság
– Kultúráért Felelős Államtitkárság

 Innovációs és Technológiai Minisztérium
– Infokommunikációért Felelős Államtitkárság
– Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság

 Pénzügyminisztérium

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei

 Orvos-egészségtudományi képzést, valamint pedagógusképzést folytató egyetemek

 Agrárminisztérium 
– Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
– Környezetügyért Felelős Államtitkárság
– Élelmiszerbiztonságért Felelős Államtitkárság
– Közigazgatási Államtitkárság

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 Egészségfejlesztési irodák hálózata

 Önkormányzatok

 Magyar Vöröskereszt

 Civil szervezetek

 Idősügyi tanácsok
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Társadalmilag veszélyeztetett csoportokra irányuló célzott beavatkozások

Helyzetelemzés

Az elmúlt évtizedekben számos epidemiológiai vizsgálat támasztotta alá azt a meg%gyelést, hogy az egészsé-

gi egyenlőtlenségek társadalmi lejtőre illeszkednek, vagyis az iskolázottság, foglalkozás, jövedelem/anyagi 

helyzet alapján meghatározott társadalmi-gazdasági pozíció szerint legrosszabb helyzetű csoportok egészsé-

gi állapota a legkedvezőtlenebb. A társadalmi-gazdasági helyzetük alapján veszélyeztetett csoportok pontos 

meghatározását az Europe 2020 Stratégia célkitűzéseinek nyomon követésére megalkotott „szegénységi vagy 

társadalmi kirekesztettségi kockázat” fogalmához rendelt, az Eurostat által meghatározott mutatók segítik. 

Idetartozik a szegénységi küszöb alatt élők aránya, az anyagi deprivációban élők aránya, valamint az alacsony 

munkaintenzitású háztartások aránya. Az iskolázottságot a jövedelemtermelő képesség egyik alapvető meg-

határozójaként kell számba venni az egészségi állapot kirekesztettség szempontjából történő áttekintése 

során is. A társadalmilag veszélyeztetett csoportokon belül is fokozott egészségkockázatúnak tekintendők a szél-

ső életkori csoportokhoz tartozók (gyermekek és idősek), a kisebbségekhez tartozók, a fogyatékossággal élők, 

valamint a társadalmi kirekesztettség szempontjából magas kockázatúak (migránsok, pszichoaktív szert hasz-

nálók, hajléktalanok, fogvatartottak). 

Az egészségi egyenlőtlenségek, túl azon, hogy méltánytalanok és kihívást jelentenek az EU-nak a szolidaritás, 

emberi jogok és társadalmi kohézió iránti elkötelezettségével összhangban végzendő tevékenységére, bonyo-

lult mechanizmusokon keresztül veszélyeztetik a gazdasági és társadalmi fejlődést. Ennek okán az egészség-

gel foglalkozó nemzetközi szakmai és politikai szervezetek és intézmények kiemelt témaként foglalkoznak e kér-

déskörrel. Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodájának 2012-ben elfogadott egészségstraté-

giája (Health2020) prioritásként határozta meg az egészségi egyenlőtlenségek csökkentését. Az Európai Unió 

2010-ben megalkotott Europe2020 stratégiája innovatív, fenntartható és befogadó gazdasági fejlődést vizio-

nált, egyebek közt az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése révén. Az ehhez meghatározott öt cél közül 

három az egészségi egyenlőtlenségek szempontjából kiemelt fontosságú kockázati tényezők csökkentésére 

irányul (a 20–64 évesek foglalkoztatásának legalább 75%-ra emelése; a közoktatásból végzettség nélkül kilé-

pők arányának 10%-ra csökkentése; a szegénységi küszöb alatt élők arányának 25%-kal való csökkentése).

Amint a fentiek alapján megállapítható, a társadalmi kirekesztődés szempontjából magas kockázatú népesség 

problémáinak kezelését az általános gazdaságfejlesztési szempontok egyik prioritásaként kell tekinteni. 

Ugyanez érvényes a népegészségügy területére is, amelynek stratégiájában kiemelt kérdésként kell kezelni a tár-

sadalmilag veszélyeztetett, a kirekesztés szempontjából magas kockázatú népességet, mert az egészséget 

befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők komplex hatásai folytán e népességcsoportok egészségi állapota 

és egészségkockázati magatartásformái törvényszerűen kedvezőtlenebbek az átlaghoz képest. Ez többletter-

het ró a betegellátásra, miközben az egyenlőtlenségek csökkentését önmagában ez a szektor nem tudja elér-

ni. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításán kívül – ideértve a betegellátáson kívül a meg-

előző, népegészségügyi ellátásokat is – nélkülözhetetlen azon társadalmi és gazdasági tényezők kedvező vál-

toztatása is, amelyek az egészségi egyenlőtlenségeket közép- és hosszú távon jelentősen befolyásolják. 

A társadalmi kirekesztettség szempontjából kockázatnak kitett csoportok közül a roma nemzeti kisebbség 

magas társadalmi és egészségi veszélyeztetettségét felismerve, az EU 2011-ben külön keretrendszert alkotott 

tagállamai számára, nemzeti roma integrációs stratégiák kidolgozását javasolva. Erre épülve elfogadásra került 

a hazai stratégia, amely a romákon kívül a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett egyéb csoportok, tartós 

szegénységben élő felnőttek és gyermekek integrációját is célul tűzte ki.

Hazánkban 2011-ben a 25 éves korban várható élettartam az érettségivel nem rendelkező fér%ak körében 

közel 13 évvel, nők körében 5,6 évvel volt rövidebb a felsőfokú végzettségűek hasonló korban várható átlagos 

élettartamához képest. Ugyanez az iskolázottság szerinti különbség 65 éves korban fér%aknál 4,2 év, nőknél 
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1,5 év volt 2013-ban, nőknél 25%-kal, fér#aknál 50%-kal elmaradva az EU átlagaitól. Minden főbb krónikus 
betegség esetében jelentősek a társadalmi különbségek: a legfeljebb alapfokú végzettségűek körében a cukor-
betegség gyakorisága 50, a magas vérnyomásé 25, a légzőszervi panaszoké csaknem 100%-kal magasabb 
arányban fordul elő a felsőfokú végzettségűekhez képest. A leggyakoribb kockázati magatartásformák követ-
kezményei közül a túlsúly és az elhízás is összefüggést mutat az iskolázottsággal, habár Magyarországon a túl-
súlyosak és elhízottak aránya a középfokú (nem az alapfokú) végzettségűek körében a legmagasabb. Az 
egészségi állapot 2001 és 2012 közti alakulásának vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a legkevésbé iskolázottak 
egészség szempontjából történő leszakadása az iskolázottabbaktól már a 35–44 éves korosztályban megkez-
dődik. 
Az egészségi állapotban nagyon jelentős különbségek vannak jövedelmi helyzet szerint is: a legmagasabb 
jövedelmi ötödbe tartozó magyarok 68%-a jónak vagy nagyon jónak ítélte a szubjektív egészségi állapotát; 
ezzel ellentétben a legalacsonyabb jövedelműeknek csak 54%-a vélte ugyanígy; 10 (magas jövedelműek), illet-
ve 7%-kal (alacsony jövedelműek) elmaradva az EU átlagtól. A szülők alacsony jövedelme mint egészségkoc-
kázati tényező hazánkban elsősorban a gyermekkorosztály egészségi állapotát érinti, akiknek 36,1%-a él sze-
génységi kockázatnak kitett családokban (ellentétben a 65 éven felüliek 17,1%-ával). 
A társadalmi kirekesztődés területi egyenlőtlenségei az ország megyéi és régiói közt is jelentősek, például a fér#-
ak korai szív-érrendszeri halálozása szempontjából, amelynek a földrajzi deprivációval egybevágó mintázata 
északkeleti-délnyugati tengely mentén választja szét a jobb (nyugati) és rosszabb helyzetű (keleti) területeket. 
A területi egyenlőtlenségek Budapesten is kimutathatóak. A főváros ugyanazon kerületeiben a legmagasabb 
a 25–64 éves fér#ak halálozása, amelyekben legmagasabb az alacsony iskolázottságú és magas munkanélkü-
liséggel jellemzett felnőtt népesség aránya.
A szegénységi kockázatnak, materiális deprivációnak kitett, magas társadalmi kirekesztődési kockázattal jel-
lemzett népességnek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése is problémás, ami nemcsak ezen 
csoportok egészségének javítása, hanem az ellátás szervezése és hatékonysága szempontjából is fontos teen-
dőkkel szembesít. A kielégítetlen szükségletet tükrözi, hogy 2013-ban a legalsó jövedelmi ötödbe tartozók 14,3%-a 
(közel ötször többen, mint a legfelső jövedelmi ötödben) esetenként nem tudott igénybe venni egészségügyi 
szolgáltatást, bár szüksége lett volna rá. A legalacsonyabb jövedelműek számára az ellátás során további prob-
lémát okoz az összegészségügyi kiadáson belül a magánkiadások fedezése, amely az OECD országai közül Magyar-
országon a második legmagasabb (32%), több mint 40%-kal meghaladja az OECD-átlagot. Az ellátás minősé-
gét egyre kedvezőtlenebbül befolyásolja a tartósan betöltetlen háziorvosi és védőnői körzetek magas és egyre 
növekvő száma, amely a gazdaságilag leginkább elmaradott megyékben jelenti a legnagyobb problémát. 

Fő célkitűzés

A társadalmi kirekesztettség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférésének, valamint a társadalmi kirekesztettség háttértényezőinek, úgymint az életkörülmények-
nek, a kora gyermekkori fejlődés feltételeinek, az iskolázottságnak és a foglalkoztatásnak (jövedelemszerző 
képességnek) érdemi javítása. 

Konkrét célkitűzések

 Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést akadályozó, elsősorban a társadalmi kirekesztett-
ség kockázatának kitetteket sújtó ellátórendszeri problémák javítása.

 Életkörülmények javítása az abszolút szegénységben élő kisgyermekes családok, kiskorú gyer-
meket nevelő hajléktalan szülők, alkohol- és drogfüggők bentlakásos programját teljesített kli-
ensek számára.
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 A magasabb iskolai végzettséghez szükséges kognitív készségek kialakulását akadályozó testi 
és érzékszervi tényezők korai felismerése és elhárítása, különös tekintettel a kockázatnak kitett 
kisgyermekek körében. 

 Az iskolázottságban fennálló földrajzi-települési különbségek csökkentése a pedagóguskép-
zés és az iskola-egészségügyi szolgálat teljesítményének javítása révén.

Javasolt intervenciók

 Kirekesztettség szempontjából veszélyeztetett és egészségügyileg ellátatlan lakossági csopor-
tok azonosítása. 

 Tartósan betöltetlen háziorvosi és védőnői körzetek feltérképezése, működési és környezeti 
feltételek vizsgálata, e körzetek szükségletfelmérése.

 Egészségügyi ellátási szükségleti térkép létrehozása, a szükséglet tartalmi és térbeli változásá-
nak monitorozása; progresszív finanszírozási rendszer kidolgozása ilyen körzetekre. 

 Praxisközösségek létrejöttének támogatása és működésük kiemelt finanszírozása a deprivált 
földrajzi térségekben, egészségmediátorok alkalmazásával. 

 Ösztönzőrendszer kidolgozása és bevezetése a társadalmi kirekesztettség szempontjából koc-
kázatnak kitett lakosság számára az 51/1997. NM rendeletben foglalt szűrővizsgálatok igény-
bevételének javításához. 

 A szegénységi kockázattal, materiális deprivációval és alacsony munkaintenzitással egyaránt 
jellemezhető, legnagyobb kockázatú családok, valamint kiskorú gyermeket nevelő hajléktalan 
szülők és gyógyuló szerfüggők 
– lakáskörülményeinek javítása, 
– gyermekeinek iskoláztatási támogatása, 
– nyomonkövetési rendszer kidolgozása a fenti intézkedések hatékonyságának követésére.

 Újszülöttek hallás- és látásvizsgálatának kötelezővé tétele, ehhez szükséges képzés és eszközök 
biztosítása, magas kirekesztettségi kockázatú családok újszülöttjeinek ingyenes fejlesztése/
eszközök biztosítása.

 A védőnői ellátás keretében végzett vizsgálatok eredményeinek rendszeres elemzése és arra 
épített, célzott beavatkozások tervezése: 
– gyermekek körében végzett tapintásos golyvaszűrés: golyvás gyermekek további vizsgálata, 

szükség esetén jódpótlás,
– szomatikus fejlettségi vizsgálatok: alultáplált gyermekek további vizsgálata, számukra ingye-

nes óvodai/iskolai étkezés vagy családjuknak rendszeres élelmiszer-utalvány, fejlődésük rend-
szeres ellenőrzése, 

– pszichomotoros fejlettségi vizsgálatok keretében a korosztályukhoz képest elmaradt gyer-
mekek azonosítása, további vizsgálata, továbbirányítása ingyenes fejlesztő programba, 

– rendszeres adatgyűjtés és elemzések a pedagógusok képzettsége és a tanulók iskolai teljesít-
ménye közti összefüggésre,

– az iskola-egészségügyi ellátás teljesítményalapú 0nanszírozásának kidolgozása,
– a hátrányos helyzetű és kisebbségi társadalmi csoportok egészségfejlesztését szolgáló szak-

emberek képzése és szakemberhálózat kialakítása.



népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

29társadalmilag veszélyeztetett csoportokra irányuló célzott beavatkozások

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

Általában
 Egészségügyi alapellátási adatok rendszeres elemzése társadalmi-gazdasági státusz szerint 

a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program alapján. 
 Országos védőnői adatok rendszeres elemzése.
 A hazai népesség egészségi állapotának rendszeres nyomon követése (ELEF, HBSC), beleértve 

a társadalmi kirekesztettség szempontjából veszélyeztetett alcsoportokra vonatkozó adatok 
rétegzett bemutatását (társadalmi-gazdasági helyzet szerinti elemzés).

Folyamatindikátorok: 
 Részletes egészségügyi ellátási deprivációs/szükséglet térkép. 
 Szükségletalapú finanszírozási rendszer az egészségügyi alapellátásban.
 Teljesítményalapú finanszírozási rendszer az iskola-egészségügyi ellátásban.
 Elvégzett szűrővizsgálatok száma és aránya gyermek-korosztályonként, a szülők/család társa-

dalmi-gazdasági helyzete szerint.
 Vizsgálattal kiemeltek aránya, s a közülük fejlesztő programban részt vevők aránya a szülők/

család társadalmi-gazdasági helyzete szerint. 
 Iskolából kimaradók arányának változása évenként, a szülők/család társadalmi-gazdasági hely-

zete szerint.

Kimeneti indikátorok: 
 Iskolai tanulók készségeinek változása évenként (PISA) a szülők/család társadalmi-gazdasági 

helyzete szerint.
 Felnőttek készségeinek változása évenként (Survey of Adult Skills – PIAAC, Magyarország jelen-

leg nem vesz részt benne), társadalmi-gazdasági helyzet szerint.
 Leggyakoribb betegségek okozta morbiditás és halálozás kistérségi eloszlásának alakulása 

évenkénti nyomon követéssel, társadalmi-gazdasági helyzet szerint.
 18 éven felüli, túlsúlyos és elhízott személyek korra standardizált prevalenciája nem, kor és 

iskolázottság szerinti bontásban. 
 Általános iskolás korú, de nem beiskolázott gyermekek aránya. 
 Gini-együttható.
 Az alultápláltság prevalenciája.
 15–24 éves, nem tanuló fiatalok aránya.

Partnerségi kapcsolatok

A célok elérését szolgáló részletes program kidolgozásához szükséges a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkó-
zási Stratégiához történő kapcsolódás meghatározása. Az ágazati, illetve ágazatközi feladatok meghatározá-
sához kormányzati szintű egyeztetés és részletes cselekvési terv szükséges, legalább az alábbi szervezetek 
bevonásával: 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 
– minden államtitkárság
– Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
– Oktatási Hivatal 

 Pénzügyminisztérium 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 Agrárminisztérium 
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 Belügyminisztérium 

 Miniszterelnökség

 Orvos-egészségtudományi képzést, valamint pedagógusképzést folytató egyetemek

 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 

 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Egészségfejlesztési irodák hálózata

 Települési és kisebbségi önkormányzatok

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Civil szervezetek

 Média

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Fertőző betegségek megelőzése és kontrollja

Helyzetelemzés

Hazánk járványügyi biztonsága jónak mondható. Az elmúlt években a bejelentett fertőző betegségek száma 
az Országos Szakfelügyelet Információs Rendszer (OSZIR) adatai szerint évente 65 és 70 ezer között volt. A meg-
betegedések közül leggyakoribb a bárányhimlő és a skarlát. Az enterális fertőző betegségek terén az elmúlt 
években nem történt lényeges változás. Ezek kétharmada bakteriális eredetű (salmonellosis és campylobac-
teriosis). Az esetek egyharmada rotavírus-gastroenteritisnek bizonyult. A calicivírus nem bejelentendő, elő-
fordulására vonatkozóan nincs adat. A hepatitis A előfordulási gyakorisága az 1970-es évektől kezdődően, 
a higiénés viszonyok javulásának köszönhetően, nagyságrendileg csökkent. Az utóbbi években a lakosság 
átvészeltségének csökkenése következtében a fogékonyság nőtt, emiatt járványok alakultak ki. A heveny 
hepatitis B és C esetek száma az utóbbi öt évben stagnált, a hepatitis E esetek száma fokozatosan emelke-
dett.
A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek tekintetében a járványügyi helyzet kiváló, az életkorhoz kötött 
védőoltások terén az átoltottság 99,7–99,9%. A kötelező, illetve önkéntesen igénybe vehető védőoltások köre 
folyamatosan bővül, rendre kiegészítésre kerül. A gyermekbénulás hazánkban megszűnt, a WHO az Európai 
Régiót 2002-ben poliomyelitis-mentes övezetté nyilvánította, habár a szintén az Európai Régióba sorolt 
Közép-Ázsiai Tádzsikisztánban 2010-ben poliojárvány bontakozott ki, majd átterjedt a szomszédos államokra 
is. Egyes országok oltási fegyelmének hanyatlása miatt a betegség újra veszélyt jelent. A romániai oltásellenes 
kampányok eredményeként kialakult kanyarójárvány átterjedése miatt Makón és körzetében 2017-ben impor-
tált és hazai megbetegedések fordultak elő. Megerősítésre került a felügyeleti tevékenység, megtörtént az 
érintett egészségügyi dolgozók szeroepidemiológiai vizsgálata, valamint a fogékony személyek védőoltása. 
A légúti fertőző betegségek közül a nagy számban előforduló bárányhimlő és skarlát mellett számolni kell az 
évente előforduló in4uenzajárványokkal. A járványok megelőzése céljából a kormány évente térítésmentes 
oltóanyagot biztosít azok számára, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetet-
tek, illetve akik ezen csoportokat ápolják. A tuberkulózis elleni jól szervezett, kitartó munka eredményeként 
Magyarország 2014-ben bekerült az alacsonyan átfertőzött országok közé. 
A szexuális úton terjedő fertőző betegségek közül a szi:liszes esetek száma az elmúlt öt évben folyamatosan 
emelkedett. A bejelentett HIV-fertőzött esetek száma 2015-ig emelkedett, majd 2016-ban csökkent 228 eset/
évre. Az AIDS megbetegedések esetszáma az elmúlt 5 évben enyhén emelkedett, 2016-ban 53 esetet diag-
nosztizáltak. Hazánkban évente átlagosan 1500 új méhnyakrák megbetegedést diagnosztizálnak [amelyek 
99%-ában kimutathatóak a HPV magas rizikójú (HR) típusai], s a halálesetek száma 500 körüli. 2014 óta a 7. 
osztályos lányok esetében a szülőknek hazánkban is lehetőségük van ingyenes HPV-ellenes védőoltást kérni. 
A védőoltás hatása még nem érzékelhető a morbiditásban, de Ausztráliában és az USA-ban 3-5 évvel a beve-
zetést követően szigni:kánsan (48-92%) csökkent a humán papillomavírus (HPV-) asszociált betegségek elő-
fordulása. A nemi érintkezés útján vagy vérrel/váladékkal is terjedő fertőzések (pl. hepatitis B és HIV) felderíté-
sének akadálya, hogy jelenleg nincsenek megközelítő ismereteink sem az intravénás droghasználat elterjedt-
ségéről, ezáltal az ilyen módon terjedő fertőzések számáról és epidemiológiájáról sem.
Importált fertőző megbetegedések. Évről évre új fenyegetések, új kórokozók jelentek meg: 2009-2010 in4uen-
zapandémia, 2011-ben EHEC (enterohaemorrhagiás Escherichia coli), 2013-ban új coronavírus, 2014-ben 
Ebola, 2015-ben Zika. 2014 novembere és 2015 februárja között újabb magas patogenitású madárin4uen-
za-járványkitörések voltak a világ több pontján, több európai országban és hazánkban is. Ezek Magyarország-
ra történő behurcolásának lehetősége fennáll (2016. évben 2 Zika-láz, illetve 2014 óta minden évben 1-2 Chi-
kungunya-láz importált eset került bejelentésre). Illegális bevándorlók szűrővizsgálata során veszélyes kór-
okozók (pl. HIV, hepatitis B, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi) hordozását mutatták ki. Magyaror-
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szágon három új hastífuszos eset és négy paratífusz fordult elő 2012–2016-ban; a betegek magyar állampol-
gárok voltak, akik külföldön fertőződtek. 
Az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés miatt számítani kell arra, hogy eddig nem honos fertőző beteg-
ségek bukkanhatnak fel Magyarországon. Olyan meleg égövi fertőzések, mint a Zika-vírusfertőzés vagy Den-
gue-láz vektorai már jelen vannak hazánkban. 
Egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések. A WHO megállapítása szerint az egészségügyi ellátással össze-
függésben fellépő fertőzések (EÖF) a leggyakoribb nemkívánatos események. Jogos elvárás, hogy aki az ellá-
tórendszer bármelyik alrendszerében gyógyul, egészségét minél előbb visszanyerje, és közben ne szenvedjen 
el az ápolással kapcsolatban fellépő fertőzést. Ezek megakadályozásának fontosságát az is jelzi, hogy az egész-
ségügyi ellátás során bekövetkező egészségkárosodás (nemcsak a nosocomialis fertőzés) megelőzését a szak-
terület ma már mint negyedleges prevenciót különíti el. Nemzetközi összehasonlításban a világ fejlett egész-
ségüggyel rendelkező országaiban az EÖF aránya 4–11%. Magyarországon jelenleg a webalapú felügyeleti 
rendszer, a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) keretében bejelentésre kötelezettek a kórházi 
járványok; az egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzések; a multirezisztens kórokozó okozta, 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések; valamint a Clostridium di!cile okozta fertőzés (CDI). Kötelező-
en választható a műtéti sebfertőzések, valamint a felnőtt és perinatális intenzív részlegeken előforduló fertő-
zések jelentése. A véráramfertőzések bejelentett esetszáma minimális csökkenést mutat, a CDI száma az 
elmúlt 3 évben negyedével csökkent. A multirezisztens kórokozók okozta fertőzések száma 15%-kal nőtt, ami-
nek egyik oka, hogy 38%-kal nőtt a mikrobiológiai vizsgálatok száma, ezáltal javult a felderítés hatékonysága. 
A kórházi fertőzések előfordulására következtetni lehet az 5 évente végzett pillanatfelvételi vizsgálatok (Euró-
pai Pont Prevalencia Vizsgálat keretében) eredményéből, ami 2012-ben 4,89% volt. Ebben a részvétel 2017-től 
minden kórház számára kötelező.
Hiányzik a lakosság teljes körű és közérthető tájékoztatása, aminek következtében megrendült a bizalom a 
hivatalos orvoslásban és a járványügyi szervek munkájában. 

Fő célkitűzés 

Magyarország kedvező járványügyi helyzetének megőrzése, lehetőség szerinti további javítása a járványügyi 
felügyeleti rendszer fejlesztésével. 

Konkrét célkitűzések

 A fertőző betegségek és a kórházi fertőzések monitorozására szolgáló felügyeleti (surveillance) 
rendszerek kiterjesztése, hatékonyságának növelése.

 A bejelentésre kötelezett fertőzések körének bővítése.

 A kórházakban a magas színvonalú, szükség esetén betegágy melletti diagnosztika időkorláto-
zás nélküli biztosítása az intézményen belül.

 A betegbiztonság fokozása az EÖF kockázatának minimalizálásával. Ennek lépései
– az EÖF teljes számának megismerése minden egészségügyi intézmény minden ápolási nap-

ján minden betegre kiterjedően,
– a nem elkerülhető fertőzések korai felismerésének és a hatékony beavatkozások feltételeinek 

általánossá tétele,
– a megelőzhető fertőzések arányának csökkentése 3% alá,
– az összes EÖF 5% alá szorítása. 

 Az egészségügyi dolgozók biztonságának fokozása. 
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 Az importált fertőző betegségek elleni hatékony védekezés, valamint a terjedés megakadályo-
zása érdekében a hatóságok, illetve az egészségügyi szolgáltatók folyamatos készültségi álla-
potának biztosítása. 

 Folyamatosan fenn kell tartani a kiváló átoltottságot ahhoz, hogy az importált eseti fertőzések 
ne válhassanak járvány kiindulási pontjává, a világban előforduló kedvezőtlen járványügyi jelen-
ségek ne veszélyeztethessék eddig elért eredményeinket. 

 A kötelező és ajánlott védőoltások körének bővítése. 

 A kórházi fertőzések korai felismerése, szakszerű ellátásuk és kontrolljuk megvalósítása.

Javasolt intervenciók

 A megfelelő antibiotikum-politika kialakítása érdekében az Országos Infekciókontroll és Anti-
biotikum Bizottság (OIAB) által meghatározott célkitűzések megvalósítása fővárosi/megyei 
(MIAB) és intézményi (IIAB) szinten.

 A fekvőbeteg-ellátó intézményekben a hatékony infekciókontroll feltételeinek javítása. A kór-
házi fertőzések kötelező bejelentésének elmulasztása esetén szankcionálás, az elvárhatónál 
kevesebb kórházi fertőzést jelentő intézmények ellenőrzése.

 A széles körű, időben és térben elérhető mikrobiológiai diagnosztika megteremtése, a járványügyi 
mikrobiológiai hálózat visszaállítása legalább megyei szintű intézetek létrehozásával. 

 Konzultáló (klinikai) mikrobiológiai szolgáltatás kialakítása.

 Betegágy melletti, infektológus által vezetett infekciókontroll általánossá tétele.

 A szúrásos-vágásos balesetek kötelező bejelentésének bevezetése.

 Központilag szervezett felvilágosító kampányok a közmédia hangsúlyos részvételével a fertőző 
betegségekről, a járványokról, az antibiotikum-alkalmazásról, a rezisztencia terjedéséről rövid, 
közérthető megfogalmazásban, népszerű formában.

 Hatékony fellépés az oltásmegtagadásra biztatókkal szemben.

 Új védőoltások (pl. meningococcus, varicella elleni védőoltás) bevezetése, a HPV-oltás kiter-
jesztése a 12. évüket betöltött fiúkra is.

 Az influenzajárványok, illetve a szövődményes betegségek megelőzése érdekében a 65 éven 
felüliek körében elérni a WHO által ajánlott 75%-os átoltottsági arányt, illetve növelni az átol-
tottságot az egészségügyi dolgozók körében.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 A fertőző betegségek morbiditási adatai. Kiemelten: 1000 lakosra számított új HIV-fertőzöttek 
száma nem, kor és rizikócsoportok szerinti bontásban; tuberkulózisincidencia 100 000 lakosra 
vonatkoztatva; hepatitis B incidencia 100 000 lakosra számítva.

 A fertőző betegségek mortalitási adatai.
 Közösségi járványok előfordulása és kiterjedése.
 Az EÖF betegségek adatai (kezdetben, a bejelentési kötelezettség kiterjesztését és betartását 

követően jelentős emelkedés, majd a hatékony kontroll eredményeképpen a fertőzések szá-
mának csökkenése várható).

 A védőoltások adatai (átoltottság, oltást megtagadók száma). Kiemelten: kanyaró (egy adag 
kétéves korig), rubeola (egy adag kétéves korig), polio (három adag az első évben), HepB (a 
nemzeti oltási program szerint), HPV (a nemzeti oltási program szerint). 

 A nemzeti védőoltási programban szereplő valamennyi védőoltás esetében az átoltottság ará-
nya a célpopulációban. 
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 A hepatitis B-vírussal szembeni átoltottság a HepB oltóanyag harmadik dózisával (HepB3) is 
oltott gyerekek száma/aránya alapján.

 A mikrobiológiai (diagnosztikai és kontroll) vizsgálatok adatai.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Család- 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Szociális Ügyekért és 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 Kormányhivatalok Népegészségügyi főosztályai

 Önkormányzatok

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Nemzetközi oltóközpontok

 Fekvőbeteg-ellátó intézmények

 Háziorvosok szervezete

 Védőnői hálózat

 Releváns szakmai és tudományos társaságok

 Tudományos Ismeretterjesztő Társaság

 Ismeretterjesztő szervezetek

 Hajléktalanok, szenvedélybetegek számára ellátást nyújtó civil és egyházi szervezetek

 Média

 Köznevelési és felsőoktatási intézmények

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Hatékony fellépés a kockázati egészségmagatartás-formák 

gyakoriságának csökkentése érdekében

Helyzetelemzés

Közismert, hogy a kockázati egészségmagatartás-formák számos krónikus nem fertőző betegség (pl. szív-ér-
rendszeri betegségek, daganatos betegségek, cukorbetegség) kialakulásában meghatározó szerepet játsza-
nak, és a fertőző betegségek kialakulásához is hozzájárulnak. Az egészségtelen életmód összetevőinek pre-
valenciája a magyar populációban igen magas, ráadásul a kockázati tényezők társulása egyének/csoportok 
esetében általános jelenség.
A dohányzás a legfontosabb elkerülhető kockázati tényező és a korai halálozás első számú oka az Európai Uni-
óban, ahol évente mintegy 700 000 korai halálesetért tehető felelőssé, többségében keringési, daganatos és 
krónikus légzőrendszeri betegségek következtében. A dohányzás a magyar lakosság egészségveszteségének 
14%-áért (nőknél 10%, fér#aknál 18%) volt felelőssé tehető 2015-ben. A 2014-es Európai Lakossági Egészség-
felmérés (ELEF) szerint a hazai felnőtt lakosság 29%-a dohányzik, döntő többségük, a lakosság 28%-a (nőknél 
21%, fér#aknál 32%) rendszeres dohányzó. Fér#aknál a 18–34 éves korosztályban a dohányzás prevalenciája 
42% volt, középkorúaknál (35-64 év) 35%, idősebbeknél pedig 28% volt. Nők körében mindezek a következő-
képpen alakultak: 18–34 év: 29%, 35–64: 27%, 65+: 7%. A 2009 és 2014 közötti változások is kedvezőtlenek; 
a 2000-es évek elejének csökkenő tendenciájával szemben ebben az időszakban elsősorban a #atal korosz-
tályban kifejezett növekedés volt tapasztalható (a 18–34 évesek között fér#aknál 6%-os, nőknél 4%-os emel-
kedés az öt év alatt). Az OECD adatai szerint a napi szinten dohányzók teljes népességben mért 25,8%-os 
arányával az Európai Unió legrosszabb helyzetű országai között vagyunk. Igen nagy különbségek mutatkoz-
nak hazánkban az iskolai végzettség szerinti dohányzási gyakoriságokban, és jelentős regionális eltéréseket is 
találunk az ország északkeleti területeinek rovására.
További aggodalomra ad okot, hogy már serdülők körében is meglehetősen magas a dohányzás prevalenciá-
ja. A Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) vizsgálat szerint 2014-ben a 9. évfolyamos #úknak és 
lányoknak 45,2, illetve 46,4%-a már kipróbálta a dohányzást és 20,2%-uk dohányzott heti legalább egy alka-
lom rendszerességgel. Azoknak a 9. évfolyamosoknak, akik már kipróbálták a dohányzást, 31,1%-a 14 évesen 
tette ezt először, 17%-a 13 évesen, 12,7%-a 12 évesen és 10,1%-a már 11 évesen vagy még korábban. Ebben 
a korcsoportban a napi rendszerességgel dohányzók aránya (15%) kétszerese az európai átlagnak.
A környezeti dohányfüst-expozíció jelentősége a nemdohányzók védelméről szóló törvény hatására egyes 
területeken csökkent, de továbbra is jelentős probléma az otthoni, illetve a gépkocsiban elszenvedett expozí-
ció. A HBSC felmérés adatai szerint a megkérdezett gyerekek mintegy harmadának az édesanyja és hasonló 
arányban az édesapja dohányzik otthon naponta.
Közvetlen egészséghatásai mellett e káros szokás kedvezőtlenül befolyásolja a foglalkoztatást, növeli a mun-
kából való hiányzást és csökkenti a termelékenységet.
A túlzott alkoholfogyasztás az alkohollal szoros összefüggésben levő májbetegségeken (steatosis, májgyulla-
dás, májzsugor, májtumor) kívül más, a haláloki struktúrában jelentős részesedésű betegségeknek is erős koc-
kázati tényezője (pl. magas vérnyomás, koszorúér-betegség, szélütés, cukorbetegség, számos daganat), illetve 
a mentális betegségek (pl. demencia) kialakulásában is lényeges szerepet játszik. Az OECD adatai szerint a 2014-
es magyarországi 10,9 liter/fő/év alkoholfogyasztással (15 évesnél idősebbek körében) az Európai Unió közép-
mezőnyében helyezkedünk el. A korábbi időszak adataival összevetve kedvező irányú trend rajzolódik ki: 
1990: 13,9 liter/fő/év, 2000: 12 liter/fő /év, 2011: 11,4 liter/fő/év, bár a 2011-es és a korábbi adatok nem teljesen 
összehasonlíthatóak az alkoholtermékek előállításával és kereskedelmével kapcsolatos jogszabályok változá-
sa miatt. A 2014-es ELEF vizsgálat adatai alapján a nagyivók aránya 2,8% volt Magyarországon. A „WHO Global 
status report on alcohol and health 2014” alapján a 2008–2010 közötti időszakban hazánkban az egy főre jutó 
évi alkoholfogyasztás 13,3 liter volt (a 15 évnél idősebb lakosság körében), ami a fér#ak átlagosan 20,4 liter/fő 
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és a nők 7,1 liter/fő fogyasztásából tevődött össze. A súlyos, alkalomszerű ivás (legalább 60 g tömény szesznek 
megfelelő alkoholos ital elfogyasztása legalább egyszer a megelőző 30 napon) gyakorisága fér*aknál az alko-
holt fogyasztók 52,1%-ánál volt jelen, míg nők esetében 13,2%-uknál. Az alkoholbevitel 36%-a származott 
sörből, 30%-a borból és 34%-a tömény szeszes italokból, ami kifejezetten kedvezőtlen megoszlás (Olaszor-
szágban például ez rendre 23%, 66% és 11%). A megelőző 12 hónap alatt absztinensek aránya fér*aknál 14,6%, 
nőknél 22,2% volt.
Az alkoholos májbetegségek által okozott halálozás mértéke alapján feltételezhető, hogy a hazai alkoholfo-
gyasztás a hivatalos statisztikai adatok által mutatottnál számottevően magasabb lehet.
A HBSC 2014 vizsgálat adatai szerint a 9. évfolyamos *úk havi alkoholfogyasztási prevalenciája 59,6%, a lányo-
ké pedig 58%, a heti szintű alkoholfogyasztók gyakorisága körükben 36,9%, illetve 23,3% volt. Az alkoholt már 
kipróbált tanulók 12,3%-a 11 éves korában vagy ezt megelőzően fogyasztott először alkoholt. Az életükben már 
legalább kétszer részeg 9. évfolyamos tanulók aránya 39,6% volt. Az első részegség a már legalább egyszer 
lerészegedettek valamivel több mint 50%-a esetében 14 éves korban vagy annál *atalabb korban következett be.
A táplálkozás a nem fertőző betegségek több mint háromnegyedével szoros kapcsolatban van. Részben köz-
vetlenül, részben közvetetten (pl. az elhízáson keresztül) a daganatos betegségek legfontosabb kockázati 
tényezője, és ugyancsak a vezető rizikófaktorok között van a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában.
A magyar felnőtt lakosság táplálkozásáról a 2014-es ELEF, illetve az ennek keretében végzett Országos Táplál-
kozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) eredményei alapján alkothatunk képet, a gyermekek táplálkozá-
sát illetően pedig a HBSC felmérés szolgál adatokkal. A fér*ak energiabevitele átlagosan 2718 kcal/nap, a nőké 
pedig 2034 kcal/nap; és többek között a túlsúlyos és elhízott emberek aránya is mutatja, hogy ez meghaladja 
az energiafelhasználás alapján szükséges értéket. A makronutrienseket illetően a fehérjebevitel megfelelőnek 
tekinthető, a zsírbevitel viszont jelentősen meghaladja az ajánlottat (értelemszerűen a szénhidrátok részese-
dése – de nem a mennyisége – pedig kisebb az ajánlottnál). Fér*aknál az össz-energiabevitel 38,4%-a, míg 
nőknél 37,3%-a származott zsírokból. Az ajánlásnak megfelelő 30 energia% alatti részesedés mindössze a fér*-
ak 4%-ára, míg a nők 9%-ára volt jellemző. Ugyancsak kedvezőtlen volt a zsírsavösszetétel is; a telített zsírsavak 
túlzott bevitele, illetve az ω-3 sorozatú többszörösen telítetlen zsírsavak elégtelen fogyasztása volt jellemző. 
Az élelmi rostok bevitele a napi 25 g-os ajánlás alatt maradt (fér*ak esetében 24,7 g, nők esetében 21,1 g), a kolesz-
terinbevitel viszont magasabb volt a javasolt max. 300 mg-nál (454,8 mg, ill. 313,2 mg). Többszörösen megha-
ladta az ajánlott napi 5 g-ot a sóbevitel (fér*ak 15,9 g, nők 11,2 g). A helyzetet tovább rontotta, hogy a kálium-
bevitel viszont (3 g, ill. 2,6 g) számottevően alacsonyabb volt az ajánlottnál (3,5 g). Megállapítható volt még a kal-
ciumbevitel javasoltnál kisebb mennyisége, illetve nők esetében számos mikroelem – kiemelten a vas – elég-
telen bevitele. A vitaminok közül a D-vitamin-, folsav-, pantoténsav- és biotinbevitel volt különösen alacsony.
Ha nem tápanyagok, hanem az elfogyasztott élelmiszerek szintjén vizsgáljuk a táplálkozás jellegzetességeit, 
akkor mindenekelőtt a kelleténél alacsonyabb zöldség-gyümölcs fogyasztást kell kiemelni.
A gyerekek, serdülők táplálkozása is számos egészségtelen vonást mutatott. A gyümölcsöt naponta fogyasz-
tók aránya az 5. évfolyamtól a 11.-ig folyamatosan csökkent, az utóbbiak körében a *úk 22,6%-a, míg a lányok 
27,9%-a fogyasztott csak naponta gyümölcsöt. Hasonló tendencia és értékek jellemezték a zöldségfélék fogyasz-
tását is.
A  zikai inaktivitás részben az elhízás kialakulásán, részben közvetlen mechanizmusokon keresztül felelős szá-
mos betegség kockázatának jelentős emelkedéséért. A 2014-es ELEF felmérés szerint a munkatevékenység 
(beleértve a házimunkát, tanulást is) során a magyar fér*ak 42,1%-a, a nők 49,8%-a többnyire áll vagy ül. A sza-
badidős mozgás- vagy sporttevékenység messze elmarad az optimálisnak tekinthető szinttől; a lakosság 67%-a 
napi 10 percnél kevesebbet sportol, és mindössze 4,5% végez napi rendszerességgel szabadidős mozgás- vagy 
sporttevékenységet. Izomerősítő gyakorlatokat a lakosság 76%-a egyáltalán nem végez, napi rendszeresség-
gel pedig mindössze 3,2%-uk. A lakosság 15%-a egyáltalán nem, 53%-a pedig napi fél óránál kevesebbet gya-
logol. A felnőtt népesség 60%-a nem kerékpározik, s csak mintegy 10%-a teszi ezt napi rendszerességgel. Utób-
biak fele átlagban kevesebb mint 30 percet kerékpározik.
A 2014-es HBSC felmérés alapján a helyzet a gyerekeknél, serdülőknél is rossz, bár kevésbé, mint a felnőttek-
nél. A teljes hazai mintában (5., 7., 9. és 11. évfolyamosok) saját megítélésük szerint a *úk 25,8%-a, míg a lányok 
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13,5%-a fejtett ki elegendő #zikai aktivitást. Ugyanakkor egyáltalán nem vagy igen keveset mozgott a #úk 
34,2%-a és a lányok 21,7%-a. Az egyes évfolyamok értékeinek összehasonlítása rendkívül kedvezőtlen tenden-
ciát mutatott; folyamatosan csökkent az eleget (#úknál az 5. évfolyamon mért 34,6%-ról 20,2%-ra, lányoknál 
25%-ról 8,4%-ra), és nőtt (#úknál 18%-ról 27,6%-ra, lányoknál 22,1%-ról 46,5%-ra) az igen keveset mozgók 
aránya. Ugyanakkor kedvezőnek tekinthető, hogy a tanulók majdnem fele (49%-a) legalább heti két órát inten-
zíven edz.

Fő célkitűzés 

Az egészséges életmód elterjedésének támogatása a teljes népesség körében.

Konkrét célkitűzések

 A dohányzás prevalenciájának 10%-kal való csökkentése a felnőttek körében.

 A gyermekkori dohányzás prevalenciájának csökkentése legalább 15%-kal.

 A dohányzást 14 éves korban vagy fiatalabban kipróbálók arányának csökkentése legalább 15%-kal.

 Az otthon és gépkocsiban passzív dohányzást elszenvedők arányának és a passzív dohányzás 
időtartamának csökkentése.

 A sohasem dohányzott és a tartósan nem dohányzó (legalább 10 éve) lakosság arányának eme-
lése legalább 5%-kal.

 A dohányzás társadalmi elfogadottságának csökkentése.

 A felnőttkori alkoholfogyasztás prevalenciájának, mértékének csökkentése és összetételének 
megváltoztatása (9,5 liter/fő/év célérték, a tömény szeszes italok arányának 30% alá csökkenté-
se, súlyos alkalomszerű ivási epizódok számának 10%-kal való csökkentése).

 A gyermekkori alkoholfogyasztás prevalenciájának csökkentése és az első fogyasztáshoz ren-
delhető életkor emelése (a heti, ill. havi szintű fogyasztás prevalenciájának 10%-kal való csök-
kentése a tanulók körében).

 Az alkoholfogyasztással összefüggő balesetek számának csökkentése legalább 15%-kal.

 Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek terjesztése, az attitűdök megváltoztatása 
(minőségbiztosítás a programok végrehajtásánál).

 Az anyatejes táplálás fontosságának tudatosítása.

 A néptáplálkozási szokások kedvező irányú változtatása (energiabevitel 5%-os csökkentése, 
zsírbevitel 30 E% alá szorítása, a telített zsírokból származó energia 15%-os csökkentése, élelmi 
rostok bevitelének 10%-os növelése, koleszterinbevitel 10%-os csökkentése, zöldség-gyümölcs 
fogyasztás terén a 400 g/nap ajánlás elérése, a sófogyasztás csökkentése legalább 20%-kal, tej- 
és tejtermékek fogyasztásának 10%-os növelése, a 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel táplált 
csecsemők arányának 10%-os növelése).

 A közétkeztetésben az érvényes rendelet betartatása mellett az egészségmegőrzést segítő éte-
lek elfogadtatása, fogyasztásuk rendszeressé válásának elérése.

 Az egészséges táplálkozást elősegítő gazdasági környezet kialakítása (az agráripar, élelmiszer-
ipar és a kereskedelem terén; adók és támogatások rendszerével).

 A határérték feletti koleszterinszinttel élők arányának 15%-os csökkentése.

 A túlsúly/elhízás prevalenciájának 10%-kal való csökkentése felnőttek és gyermekek körében 
egyaránt.

 A fizikai aktivitás fokozása felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt, elsősorban a szabadidős és 
sporttevékenység fokozásával (felnőtteknél a napi legalább 10 percet sportolók és az izomerő-
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sítő gyakorlatokat végzők arányának emelése 10%-kal, az ajánlott heti legalább 150 perc köze-
pes fizikai aktivitást végzők arányának növelése legalább 10%-kal).

 Az élsport mellett a tömegsport feltételeinek, anyagi támogatásának jelentős javítása.

 Az iskolai mindennapos testnevelés gyakorlatának követése, feltételrendszerének fejlesztése 
(termek, pályák, mozgási lehetőségek fejlesztése, illetve a pedagógusok képzése).

Javasolt intervenciók

 A kockázati tényezők prevalenciájának csökkentésére irányuló preventív programok végrehaj-
tása különböző színtereken (közoktatási intézmények, lakóhely, munkahely, egyéb) és csopor-
tokban (pl. túlsúlyosak számára).

 Az egészség szempontjainak érvényesítése a településfejlesztésben.

 Komplex egészségfejlesztési programok különböző színtereken. 

 Az egészségműveltség fejlesztése. 

 A teljes körű intézményi/iskolai egészségfejlesztés (TIE) négy egészségfejlesztési alaptevé-
kenységének (az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés és egyéb testmozgás, a 
lelki egészséget elősegítő pedagógiai módszerek és a művészetek alkalmazása, valamint az 
egészségismeretek készséggé váló átadása) minél hatékonyabb segítése egészségfejlesztő 
szakemberek képzésével és alkalmazásával.

 A célcsoportokra szabott (sérülékeny társadalmi csoportok, fiatalok, közalkalmazottak), visel-
kedésorientált, a dohányzásra való rászokást megelőző és a leszokást segítő egészségnevelési 
tevékenység intenzívebbé tétele.

 Mozgásprogramok, rendezvények szervezése.

 Az e-health eszközeinek alkalmazása, különös tekintettel a félrevezető, hamis információk elle-
ni küzdelemre.

 Kortársoktatási programok támogatása.

 A WHO Dohányzásellenes Keretegyezményének megfelelően az MPOWER intézkedéscsomag 
cselekvési területeihez kapcsolódó intervenciók hatékonyságának erősítése nemzeti dohány-

zásellenes stratégia keretében.

 A dohányzásról való leszokás támogatásának erősítése az alapellátásban és a szakellátásban. 
A leszokástámogatás, minimális intervenció teljesítményértékelési kritériumként való figye-
lembevétele az alapellátásban és a járóbeteg-, valamint kórházi szakellátásban is.

 A dohányzásról való leszokást támogató intézményrendszer, leszokás támogató ambulanciák 
létrehozása.

 Az alapellátás nagyobb mértékű bevonása a prevenciós feladatokba (Alapellátási Modellprog-
ram tapasztalatai alapján), személyi feltételek javítása az alapellátásban.

 Az élelmezéssel kapcsolatos gazdasági ösztönzők áttekintése és felülvizsgálata hároméven-
ként.

 Dietetikai és életmód-tanácsadási programok, konzultációs lehetőségek biztosítása és a lakos-
sági igény felkeltése.

 A médiával való hatékony együttműködés és kommunikáció.

 A közétkeztetés anyagi feltételrendszerének javítása.

 Az egészséges életmód választására felkészítő életmód-tanácsadó szakemberek képzése.

 Önsegítő csoportok létrehozásának támogatása
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Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Dohányzók, alkoholfogyasztók aránya, táplálkozási szokások, elhízottak aránya, fizikai aktivitás 
(ELEF, OTÁP, HBSC, COSI). Kiemelten: a dohányzás prevalenciája 15 éves és annál idősebbek köré-
ben; egy főre jutó alkoholfogyasztás egy naptári éven belül a 15 éves és annál idősebb népes-
ség körében; az elégtelen, azaz napi 60 percnél kevesebb közepes és intenzív fizikai aktivitást 
végző serdülők prevalenciája; a túlsúly és elhízás prevalenciája nemenkénti és korcsoportos 
bontásban.

 A rizikófaktorokkal kapcsolatos prevenciós programok tartalma, száma (intézményi, szervezeti 
beszámolók).

 Egészségfejlesztési programok tartalma, száma (intézményi, szervezeti beszámolók).
 A dohányzásról való leszokást elősegítő intervenciók száma az alapellátásban és a szakellátásban.
 A dohányzásról való leszokást támogató intézményrendszer létrejötte.
 A nem dohányzók aránya a közvetlen betegellátásban és a köznevelésben dolgozók körében.
 Dietetikusi szolgáltatások száma és azok igénybevétele. 
 Életmód-tanácsadói szolgáltatások száma és azok igénybevétele. 
 Közlekedési baleseti és szabálysértési statisztikák.
 Alkohollal és dohányzással kapcsolatos betegségek morbiditása, mortalitása. 
 Közétkeztetés: célzott, reprezentatív vizsgálatok (igénybevétel, elégedettség).
 Kerékpárutak hosszúsága, uszodák száma, sportolásra alkalmas szabadon hozzáférhető eszkö-

zök és pályák száma.
 Laboratóriumi markerek (koleszterinszint, lipidparaméterek) változása.
 Médiafigyelés: az egészséges életmóddal foglalkozó, tartalmában megfelelő cikkek, műsorok 

száma, időtartama.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Család- 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Szociális Ügyekért és 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)

 Pénzügyminisztérium

 Innovációs és Technológiai Minisztérium

 Agrárminisztérium

 Igazságügyi Minisztérium

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Egyetemek általános orvostudományi karai, egészségtudományi, illetve népegészségügyi 
karai, intézetei

 Sporttudományi képzést (is) folytató felsőoktatási intézmények érintett karai

 Országos intézetek, intézmények (pl. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet, Országos Gerincgyógyászati Központ)

 Háziorvosok

 Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai, tanácsai

 Szakmai társaságok (pl. Magyar Elhízástudományi Társaság, Népegészségügyi Képző- és Kuta-
tóhelyek Országos Egyesülete)
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 Egészségfejlesztési Irodák

 Önkormányzatok

 Civil szervezetek

 Élelmiszergyártók és -kereskedők

 Vendéglátásban, közétkeztetésben részt vevők, illetve közreműködők

 Közösségi média

 Hírközlő média
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Prevenció a fogászati ellátás területén

Helyzetelemzés

A legismertebb, fogászati prevencióval befolyásolható betegségek a fogszuvasodás, az ínygyulladás és fogágy-
betegség, valamint a szájüregi rák. A fogszuvasodás és a fogágybetegség következtében kialakuló fájdalom, 
illetve fogvesztés alapvetően befolyásolja az életminőséget. A hazai lakosságra reprezentatív mintán megis-
mételt vizsgálat (1989-ben 9856 fő, 2005-ben 5423 fő részvételével) alapján ismert, hogy a felnőtt lakosság 28 
fogából (a bölcsességfogakat #gyelmen kívül hagyva) átlagosan 14 fog hiányzik, és mindössze csak a fele (az 
is általában csak nagykiterjedésű foghiányok esetén) kerül pótlásra. A maradékfogak 15–20%-a szuvas vagy 
töméssel ellátott. Parodontológiai státusz tekintetében sem kedvezőbb a helyzet; a lakosság 80%-a szorul olyan 
problémák miatt kezelésre, amelyek 70%-a jó szájhigiénével megelőzhető lenne. A vizsgálatból az is kitűnt, 
hogy a megkérdezettek több mint 70%-a csak panasz esetén fordul fogorvoshoz (a rendszeresen kontrollra 
járók a 20–32 éves korcsoportból tevődnek ki). A kereskedelmi adatok alapján évente egy lakosra fél fogkefe és 
2,4 tubus fogkrém jut. Az OECD legfrissebb adatai szerint a 12 éves gyermekek körében észlelt foghiány/tömött 
fog/szuvas fog tekintetében a magyar adatoknál csak Lettország és Mexikó adatai kedvezőtlenebbek.
A szájüregi rák következménye ennél súlyosabb, a betegség az életet is veszélyezteti. Közismert, hogy a szájü-
regi rosszindulatú daganatok tekintetében mind előfordulását, mind mortalitását tekintve hazánk „élen jár”, 
2016-ban a szájüregi daganatok okozta halálozás gyakoriságát tekintve csak Új-Guinea és Banglades adatai 
voltak a magyar halálozási mutatónál (10,81/100 000) is kedvezőtlenebbek.
Még mindig nem eléggé közismert, pedig a szakirodalomban számos közlemény tanúsítja, hogy a szájban 
zajló gyulladás, a beteg fogágy az egész szervezetre káros hatást is kifejt. Kimutatható, hogy az agyvérzés, a szív-
infarktus, a cukorbetegség, de még a koraszülés és az alacsony születési súly kockázatát is lényegesen növeli 
a fogágybetegség. Megfelelő prevenciós és terápiás beavatkozásokkal életeket lehetne megmenteni jelentős 
költségmegtakarítás mellett. A hatásos fogínykezelés csökkenti a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát, elő-
nyösen befolyásolja általában a daganatos betegségek kialakulását, különösen a hasnyálmirigy-, nyelőcső-, 
gyomor- és tüdődaganatokét. A folyamatos parodontális prevencióval, gondozással csökkenthető a II. típusú 
cukorbetegségben szenvedők kórházi kezeléseinek száma, ezzel együtt annak költsége. Statisztikailag bizonyít-
ható a fogágybetegség hátrányos hatása a koraszülések kockázatának és számának alakulására is. Az idős bete-
gek esetén az egyik vezető halálok a félrenyelés okozta tüdőgyulladás, mely szoros összefüggést mutat a száj-
higiénével, a szájfertőtlenítés elmaradásával.
A fogászati prevenció során több mint egymilliárd forintot költünk évente a biztosított betegekre, de ez az 
összeg a jelenleginél sokkal hatékonyabb lenne, ha a fogászati tevékenység ellenőrzötten és átgondoltabban 
folyna. Súlyos probléma, hogy nemhogy a prevencióhoz, hanem a de#nitív fogászati ellátáshoz sem megfele-
lő a hozzáférés egyes területeken. Az üresen álló rendelőkbe fektetett jelentős összegek kárba vesznek a lakos-
ság ellátása szempontjából (jelenleg 299 alapellátó praxis betöltetlen). 

Fő célkitűzés

Hatékony fogászati prevenció megvalósítása, az ahhoz szükséges szervezeti és #nanszírozási háttér kialakítá-
sa, egészségtudatosságra való nevelés.
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Javasolt intervenciók

 Hatékony fogászati prevenció minden életkorban szükséges, ezért a védőnőkhöz hasonló szer-

vezet kialakítása lenne célszerű, amelyben dentálhigiénikusok végeznék a prevenciós munkát 
orvosi/fogorvosi irányítás alatt. Ennek fedezetét jelentős részben a fogászati kassza nem jól 
felhasznált prevenciós kiadásai adhatnák. Munkájukat nemcsak a gyermekfogászati és iskola-
fogászati rendeléseket segítve, hanem akár a gyermekgyógyászati rendeléseken is végezhet-
nék, részidőben pedig a háziorvosok, a diabetológiai rendelések, kórházak (különösen az inten-
zív osztályok), az idősotthonok, valamint a terhesgondozás munkájába kapcsolódhatnának be. 
Megfelelően képzett és magas szinten motivált szájhigiénikusok rendelkezésre állnak, de ritka-
ságszámba mennek az olyan munkahelyek, ahol hasznos tevékenységüket hatékonyan ki is 
tudnák fejteni. Ezzel párhuzamosan a fogászati rendelőkben végzett prevenciót is lényegesen 
magasabb szinten kellene támogatni az elvégzett munka szigorú kontrollja mellett, mert a fogágy-
betegségben szenvedők akár 80%-ának állapotát is karban lehetne tartani a fogászati alapellá-
tás keretein belül, ha a rendszeres fogkőeltávolítás úgy lenne támogatva, hogy az motiválná a fog-
orvosokat annak rendszeres elvégzésére.

 A prevenciót mindenki számára elérhetővé kell tenni, ennek megvalósítására külföldön már jól 
bevált, és itthon is ismert módszer a speciálisan e feladatra felszerelt buszok alkalmazása. Ilye-
nek rendszerbe állításával az ország legtávolabbi részére is el lehetne jutni. 

A szájüregi rákos betegségek okozta halálozás különösen drámai mértéke indokolja a szájüregi daganatszűrés 
0nanszírozásának újragondolását. A legveszélyeztetettebbek a társadalom perifériájára szorult hajléktalanok, 
akik még az átlaglakosságnál is kevésbé jutnak megfelelő fogászati ellátáshoz, így esetükben szinte mindig 
késői a diagnózis. A korán felismert és időben a megfelelő ellátócentrumba küldött eseteknél a beküldő fog-
orvos premizálásával lehetne a jelenlegi állapoton javítani.
Szükséges egy országos fogászati prevenciós program beindítása előzetesen elvégzett pilot projektek adatai-
ra és a nemzetközi jó gyakorlatra támaszkodva, amely alapvetően három részből tevődik össze:

 lakosság közeli szűrővizsgálatok, 

 ismeretterjesztő előadások gyermekek és felnőttek számára,

 továbbképzés fogorvosok számára.

A szűrővizsgálatok alatt értendő:

 sztomatoonkológiai szűrés,

 DMFT- (szuvas, hiányzó, tömött fogak) szám meghatározása, és annak eldöntése, hogy orális 
betegségek szempontjából fokozott kockázatú betegről van-e szó,

 parodontális vizsgálat és kezelési szükségletek felmérése [periodontal screening and recording 
(PSR-) index felvételével],

 kockázati korcsoportokba tartozóknál és kismamáknál S. mutans teszt, nyál–pH- és pufferkapa-
citás-mérés,

 temporomandibularis ízületi (TMI) szűrés,

 fogászati rendellenességek felismerése, Angle-osztály meghatározása.

Az ismeretterjesztés a megelőző módszerek individuális közvetítésétől a legszélesebb körben ható médiáig 
terjedne, lefedve az iskolai egészségfejlesztést és a felnőtteket megcélzó egészségkommunikációt egyaránt. 

A szakorvosi továbbképzések tematikája:

 sztomatoonkológiai szűrés,

 modern cariesdiagnosztika,

 kockázatmeghatározás,
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 prevenciós beavatkozások,

 TMI-diagnosztika,

 fogszabályozás – diagnosztikai alapismeretek.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 DMFT-szám változása korcsoportos bontásban.
 Sztomatoonkológiai szűrések száma.
 Szájüregi szűrés gyakoriságának változása a várandósok körében.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Család- 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Szociális Ügyekért és 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság) 

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 Országos Onkológiai Intézet

 Orvos-egészségtudományi képzést, valamint pedagógusképzést folytató egyetemek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei

 Egészségügyi Szakmai Kollégium

 Szakmai és civil szervezetek

 Hajléktalan, szociális ellátó rendszerek 

 Önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok

 Köznevelési és felsőoktatási intézmények

 Média
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Szív-érrendszeri betegségek megelőzése

Helyzetelemzés

Napjainkban a szív-érrendszeri betegségek elsődleges meghatározói mind a morbiditási, mind a mortalitási 
viszonyoknak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2015-ben globálisan a halálozás 70%-a, 
39,5 millió haláleset szív-érrendszeri betegségek miatt következett be. A WHO 2015-ös rangsora szerint az 
ischaemiás szívbetegség a leggyakoribb halálok világszerte (15,5%), ami 8,76 millió ember halálát okozta, míg 
második a haláloki rangsorban a stroke (11,1%), ami 6,24 millió ember haláláért volt felelős.
Magyarországon 2015-ben mindkét nem esetében az összhalálozás legnagyobb részét a keringési rendszer 
betegségei tették ki (nők: 55%; fér#ak: 45%). 2013-ban – a legutolsó évben, amikor az EU15 adatai összevethe-
tők a magyar adatokkal – a keringési rendszer betegségei okozta korai hazai halálozás több mint háromszoro-
sa, a daganatoké közel kétszerese volt az EU15-országok lakossága korai halálozás átlagának. A szív-érrendsze-
ri betegségeknek meghatározó szerepe van az elvesztett egészséges életévek (Disability-Adjusted Life Years, 
DALY) alakulásában. A fejlett országokban a DALY 83%-áért a krónikus nem fertőző betegségek – 21% kardio-
vaszkuláris betegségek, 17% daganatok és 12% mentális problémák – tehetők felelőssé. 2015-ben Magyaror-
szágon az elvesztett egészséges életévek (ELÉV) száma 3 305 185 volt, amely érték még mindig jelentősen, 
22%-kal meghaladja az EU-ban meg#gyelhető értéket. A keringési rendszer betegségei felelősek az elvesztett 
egészséges életévek 21%-áért, ezen belül az egészségveszteségek több mint feléért az ischaemiás szívbeteg-
ségek, míg egynegyedéért az agyérbetegségek (stroke) felelnek. A „Global Burden of Disease Study 2016” 
(GBD 2016) eredményei szerint Magyarországon a korai halálozás legfőbb okai az ischaemiás szívbetegség, 
a stroke, egyes daganatok (tüdő, vastagbél-végbél, emlő), a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), az 
öngyilkosság és az alkoholos májzsugor.
Hazánkban a 65 éves kor előtt bekövetkező halálozások kétharmadát a daganatos betegségek és a keringési 
rendszer betegségei okozták. 2015-ben a nők összes halálozásának 16%-át kitevő korai halálozás tekintetében 
az első helyen a daganatok (45%), második helyen a keringési rendszer betegségei (24%) álltak, ezzel párhu-
zamban a fér#ak összes halálozásának 33%-át tette ki a korai halálozás, mely a haláloki megoszlás sorrendjé-
ben nem, de arányaiban jelentősen eltért a nőknél meg#gyelttől (daganatok 33%, keringési rendszer betegségei 
32%). 2014-ben az ischaemiás szívbetegségek okozta korai halálozás gyakorisága közel 4,5-szerese, míg az agyér-
betegségek okozta korai halálozás gyakorisága több mint 2,5-szerese volt az EU15-országok átlagának.
A krónikus nem fertőző betegségek hátterében több, jól ismert életmódbeli (dohányzás, #zikai inaktivitás, egész-
ségtelen táplálkozás, túlzott alkoholfogyasztás, túlsúly-elhízás) és biológiai [vérzsírszint-eltérés (dyslipidaemia), 
magas vérnyomás, inzulinrezisztencia] tényező, befolyásolható rizikófaktor azonosítható. A felnőtt lakosság 
körében az egészséges életév veszteség döntő többségét, világszerte több mint 6 millió halálozást, az aktív dohány-
zás okozza. A WHO adatai szerint a #zikai inaktivitás évente 3,2 millió, az egészségtelen táplálkozás (ezen belül 
a túlzott sófogyasztás) pedig 1,7 millió ember haláláért (az összes halálozás 2,8%-a) tehető felelőssé a világon. 
A GBD 2015 adatai szerint Magyarországon a legnagyobb egészségveszteséget okozó tényező a magas vér-
nyomás, ezt követi a dohányzás, a magas testtömegindex, az emelkedett koleszterin- és vércukorszintekben meg-
nyilvánuló zsír- és szénhidrátanyagcsere-zavar, a túlzott alkoholfogyasztás, az elégtelen teljes kiőrlésű gabona 
és zöldség/gyümölcs fogyasztás, valamint a túlzott sóbevitel.
A kardiometabolikus betegségek szűrése Magyarországon nem kellő rendszerességgel történik, annak ellené-
re, hogy a megfelelő gyakorisággal végzett hipertónia-, cukorbetegség- és zsíranyagcsere-szűrés bizonyítot-
tan hatékony beavatkozások. Magyarországon évente 2,1 millió vérnyomásszűrés, 1,6 millió cukorbetegség-
szűrés és 2,7 millió zsíranyagcsere-szűrés marad el. A szűrések elmaradása, illetve a lehetségesnél későbbi 
stádiumban megkezdett gondozási tevékenység biztosan és jelentős mértékben járul hozzá a rendkívül ked-
vezőtlen hazai szív-érrendszeri halálozási helyzethez. A The European Society of Cardiology (ESC) ajánlása 
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szerint a szívizominfarktus korai diagnózisa, a prehospitális ellátás és a revaszkularizációs kezelés között eltelt 
idő jelentősen befolyásolja a betegség mortalitását. Az ajánlásnak megfelelően 2014 óta 60 percen belül elér-
hető egy szívkatéteres labor Magyarország bármely pontjáról. Az akut szívizominfarktust követő 30, 90 és 365 
napon belüli halálozási arányok országos csökkenő trendje ellenére lényeges területi különbségek tapasztal-
hatók. A területi egyenlőtlenségek a betegpopuláció társadalmi-gazdasági helyzetével, a beteg-együttműkö-
dés eltérő mértékével, valamint a kórházi ellátást követő további ellátáshoz való hozzáférés különbségeivel 
magyarázható. A kardiológiai rehabilitációnak meghatározó szerepe van a szívizominfarktuson átesett bete-
gek jövőbeli életminőségének javításában és társadalmi, gazdasági aktivitásának visszaállításában. Nemzet-
közileg és Magyarországon is tapasztalható, hogy akut szívizominfarktust követően a rehabilitáción résztve-
vők aránya nagyon alacsony, 2014-ben alig 31% volt. A kardiológiai rehabilitációra kerülő betegek aránya, az 
aktív szívizominfarktusos eseményt követően 90 napon belül rehabilitált betegeknél az akut esemény (akut 
ellátás vége) és a rehabilitáció kezdete között átlagosan eltelt idő, valamint a fekvőbeteg-rehabilitáció ágyszá-
ma tekintetében jelentős területi egyenlőtlenségek 0gyelhetőek meg. A területi különbségek valószínűsíthe-
tő okai lehetnek: a beutalási gyakorlat, a megfelelő protokollok vagy a kezelőorvos prevenciós szemléletének 
hiányosságai, ugyanakkor itt is fontos tényező a betegpopuláció társadalmi-gazdasági státusza, a beteg-együtt-
működés kifogásolható volta és a kardiológiai rehabilitációhoz való hozzáférés korlátozottsága. 

Fő célkitűzés

A népegészségügyi rendszer fejlesztésével, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére irányuló szűrővizs-
gálatok rendszeres, hatékony alkalmazásával a szív-érrendszeri betegségek okozta korai halálozással járó egész-
ségveszteségek jelentős mértékű csökkentése, ezáltal a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöl-
tött évek számának növelése, a lakosság egészségi állapotának javítása.

Konkrét célkitűzések

A célkitűzések a rizikóállapotok és a kedvezőtlen betegségkimenetel gyakoriságának csökkentésére irányulnak.

 Koszorúér-betegség okozta korai halálozás csökkentése 20%-kal.

 Stroke okozta korai halálozás csökkentése 10%-kal.

 Szélütések miatti maradandó károsodások gyakoriságának csökkentése 15%-kal.

 Cukorbetegség és elhízás növekvő gyakoriságának megállítása.

 Akut szívizominfarktust követő 30/90/365 napon belüli halálozás mértékének csökkentése.

 Akut szív-érrendszeri betegségek ellátásának mielőbbi megkezdése, az akut ellátás vége és a reha-
bilitáció megkezdése között eltelt idő csökkentése.

 Egészséges táplálkozás elősegítése.

 Rendszeres testmozgást végzők számának és a fizikai aktivitással töltött időtartam növelése 10%-kal.

 A dohányzás gyakoriságának 30%-kal, a túlzott alkoholfogyasztás gyakoriságának 10%-kal való 
csökkentése. 

 Cukorbetegség szűrésének és kezelésének javítása.

 Emelkedett koleszterin- és trigliceridszint, csökkent HDL-koleszterin-szint szűrésének és kezelé-
sének javítása.

 Magas vérnyomás prevalenciájának 25%-os csökkentése, a betegség szűrésének és kezelésé-
nek javítása.

 Preventív gyógyszeres kezelésben részesülők számának növelése.
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Javasolt intervenciók

 A kockázati tényezők időben történő felismerése, előfordulási gyakoriságuk hatékony csökken-
tése, esetleg eliminálásuk érdekében rendszeres szűrővizsgálatok végzése.

 Az alapellátás szintjén végzett egészségi állapot felmérések, kardiometabolikus szűrések, rizi-
kóbecslések, a preventív jellegű szolgáltatások hatékony megszervezése, biztosítása, „kapuőri” 
szerepének megerősítése, valamint a szakellátással történő optimális együttműködés kialakí-
tása, amely kiterjed a kockázati tényezők/állapotok szűrésére, a hazai és nemzetközi irányelvek 
szerinti optimális gyógyszeres kezelésre, életmód-változtatásra és a rehabilitációra egyaránt. 
Az eseti/alkalmi jellegű primer és szekunder prevenciós tevékenység hatékonyságának javítá-
sa.

 A szűrővizsgálatok célzott, motiváló finanszírozása. 

 A szűrések dokumentációjának, jelentési és monitoring rendszerének kiépítése. 

 Népegészségügyi szakemberek bevonása az alapellátásba az átszűrtség mértékének növelése 
érdekében. 

 A meglévő betegségspecifikus regiszterek (Magyar Hipertónia Regiszter, Nemzeti Szívinfarktus 
Regiszter) fejlesztése a kezelést és a túlélést befolyásoló tényezőkre fókuszálva. 

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

A hazai gyakorlatban korábban is alkalmazott háziorvosi törzskarton népegészségügyi szemléletű továbbfej-
lesztésével olyan korszerű eszközként szolgálhat, amely segíti a lakosság egészségi állapotának monitorozá-
sát, a prevenciós szolgáltatások igénybevételének és a háziorvosi preventív szolgáltatások eredményességé-
nek értékelését, valamint az alapellátás szintjén történő beavatkozások hatékonyságának mérését.
A 28/2017 (X. 25) EMMI rendeletbe foglaltak szerint a háromévente frissített törzskarton adataiból származta-
tott folyamatindikátorokkal jellemezhető:

 A lakosság kardiometabolikus veszélyeztetettségének mértéke és a megelőzést célzó interven-
ciók gyakorisága (átszűrtek aránya, túlsúlyosak és elhízottak aránya, preventív gyógyszeres 
terápiában részesülők aránya, magasvérnyomás- és cukorbetegség-szűrésen részt vettek ará-
nya, dohányzásról való leszokást támogató minimális intervencióban részesültek aránya).

 Az optimalizált szakellátással történő együttműködés eredményessége (a koszorúér-betegség, 
a stroke okozta korai halálozás aránya, az akut szívizominfarktust követő 30/90/365 napon 
belüli halálozási arány, az akut ellátás vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt időtar-
tam). 

A beavatkozások hatékonyságának értékelésére alkalmas indikátorok

 Koszorúér-betegség okozta korai halálozás arányszáma.
 Stroke okozta korai halálozás arányszáma.
 Akut szívizominfarktust követő 30/90/365 napon belüli halálozási arány. 
 Akut szív-érrendszeri betegség ellátásának vége és a rehabilitáció megkezdése között eltelt 

időtartam.
 SCORE-érték számításához szükséges adatok közül meglévők aránya.
 Átszűrtek aránya (magas vérnyomás, cukorbetegség, magas vérzsírszint).
 A gondozott betegeknél a különböző rizikófaktorok (összkoleszterin-, HDL-koleszterin-, LDL-ko-

leszterin-, triglicerid- és éhomi vércukorszint, vérnyomás, BMI) esetében a célértékek elérésé-
nek aránya.
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Az életmód-változtatást célzó beavatkozások eredményességét jelző indikátorok

 Túlsúlyosak/elhízottak aránya.
 Napi rendszerességgel dohányzók aránya.
 Dohányzásleszokást támogató minimálintervencióban részesültek aránya.
 WHO által ajánlott mértékű testmozgást végzők aránya. 
 Túlzott mértékben alkoholt fogyasztók aránya.
 Kóros koleszterin-, vérnyomás- és éhomi vércukorszinttel élők aránya.
 Preventív gyógyszeres kezelésben részesülők aránya.
 Cukorbetegség szűrésének és kezelésének aránya.

Partnerségi kapcsolatok

 Érintett szakmai háttérintézmények és területi szerveik

 Önkormányzatok

 Közoktatási intézmények

 Iskola-egészségügyi szolgálat

 Védőnők

 Munkahelyek

 Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok

 Egészségfejlesztési irodák

 Egészségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek

 Média

 Alapellátáson belüli, illetve a szakellátással történő együttműködés

 Praxisközösségek

 Csoportpraxisok

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Daganatos betegségek megelőzése

Helyzetelemzés

A fejlett országok többségében – így Magyarországon is – a daganatok képezik a második leggyakoribb halál-
okot. Az idő előtti halálozás és az ennek következtében elvesztett egészséges életévek tekintetében azonban 
a daganatos betegségek a vezető helyen állnak hazánkban.
Magyarországon évente közel 100 000 új daganatos megbetegedéssel számolhatunk, a halálozások száma pedig 
32 000–33 000 körül van. Az Európai Unió (EU) tagállamai közül mind fér#aknál, mind nőknél hazánkban volt 
a legmagasabb a daganatos betegségek okozta halálozás az Eurostat adatai szerint. A vastag- és végbéldaga-
natok okozta halálozás terén 2014-ben mind fér#aknál, mind nőknél az első helyen álltunk az Unióban, a tüdőrák 
okozta halálozás esetében pedig fér#aknál az első, nőknél a második helyen. A női emlőrák okozta halálozást 
tekintve Magyarország a negyedik legrosszabb helyzetben van az EU-n belül. A WHO 2014-es, minden tagor-
szágra kiterjedő adatai alapján a daganatos betegségek okozta halálozás tekintetében Magyarország – Örmény-
ország és Zimbabwe után – a világ harmadik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő országa. Hazánkban a leg-
magasabb a tüdőrák, valamint a vastag- és végbélrák okozta halálozás, második helyen áll Magyarország a has-
nyálmirigyrák, s harmadik helyen a szájüregi daganatos betegségek okozta halálozási sorrendben. 
A tüdőrák incidenciáját tekintve hazánk helyzete európai uniós viszonylatban a mortalitáshoz hasonló; fér#ak-
nál az első, nőknél a második helyen állunk. Vastag- és végbélrák terén a fér#ak második, a nők pedig a negye-
dik legmagasabb incidenciával jellemezhetők, míg az új emlőrákos esetek előfordulását tekintve Magyaror-
szág az alacsonyabb incidenciájú EU-tagországok közé tartozik.
A vezető daganatos halálokokat illetően a hazai mortalitási trendek kedvezőtlenek. Öt-tíz éves távlatban a halá-
lozási mutatók lényegében stagnálnak (illetve a női tüdőrákos halálozás jelentősen emelkedik), egyedül a fér#-
ak tüdőrák okozta halálozása csökkent számottevően.
A korai daganatos halálozás relatív kockázata a legfejlettebb (EU15) EU-tagországok átlagához viszonyítva az 
elmúlt évtizedekben (gyakorlatilag 1980 óta) szinte minden daganatos betegség esetében tovább emelkedett. 
Napjainkban a daganatos betegségek okozta korai halálozás kockázata az EU15-országokban élők kockázatá-
nak kétszerese. 
A daganatok kialakulásában szerepet játszó legfontosabb kockázati tényezők a dohányzás, a túlzott alkohol-
fogyasztás, az egészségtelen táplálkozás, az elégtelen #zikai aktivitás és egyes fertőzések. Az elemzések sze-
rint a daganatos megbetegedések 42%-a, míg a daganatos halálozások 45,1%-a tudható be az alábbi kocká-
zati tényezők valamelyikének, de még inkább kombinációjának: dohányzás (aktív és passzív), túlzott alkohol-
fogyasztás, túlsúly/elhízás, #zikai inaktivitás, elégtelen zöldség-gyümölcs fogyasztás, alacsony élelmirost-bevi-
tel, feldolgozott húskészítmények fogyasztása, vörös húsok fogyasztása, elégtelen kalciumbevitel, UV-su-
gár-expozíció, illetve Helicobacter pylori-, HPV-, HBV-, HCV-, HIV- és HHV8-fertőzések. Becslések szerint a fel-
nőtt magyar lakosság 60–65%-a Helicobacter pylori fertőzött.
Magyarország a daganatos betegségek okozta halálozások tekintetében a világranglistán, valamint az EU- és 
az OECD-statisztikák alapján is rosszabb helyzetben van, mint azt az új daganatos megbetegedések előfordu-
lási gyakorisága indokolná. A Nemzeti Népegészségügyi Program legfontosabb prioritása – többek között a fenn-
tarthatóság okán is – a daganatos betegségek prevenciója, valamint a magas halálozási mutatók mögött 
kimutatható méltánytalan térségi és társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése.
Az onkológiai ellátást illetően az intézményi és személyi feltételek alapvetően rendelkezésre állnak, de ezek 
folyamatos fejlesztése szükséges az Országos Onkológiai Intézet szakmai iránymutatása alapján. A vastag- és 
végbélrákszűrés bevezetése kapcsán pontosan tisztázni kell a betegutakat, és megfelelő anyagi, tárgyi és sze-
mélyi feltételeket kell biztosítani a szűrővizsgálattal pozitívnak bizonyult személyek további ellátásához. A daga-
natmegelőzés intézményi és személyi feltételei jelentős fejlesztésre szorulnak. A fő kockázati tényezőkre fóku-
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száló prevenciós programok, illetve komplex egészségfejlesztési programok széles körű végrehajtásának nin-
csenek meg a feltételei. Egyelőre a korlátozott kapacitások miatt a gyógyító ellátás keretében néhány kivétel-
től (pl. dohányzással kapcsolatos minimálintervenció) eltekintve nincs lehetőség igazán hatékony primer 
prevenciós tevékenységre, illetve a hazai kórházak esetében a külföldön nem ritka közösségépítési tevékeny-
ségek lényegében nincsenek. Intézményes, szisztematikus prevencióra, egészségfejlesztésre széles körben az 
Egészségfejlesztési Irodák (EFI), illetve a Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai által kerülhet sor. Az 
EFI-k esetében a szakmai kontroll és koordináció erősítése, a népegészségügyi főosztályok esetében az anyagi 
és személyi feltételek lényeges fejlesztése szükséges a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében.

Fő célkitűzés

A magyar lakosság legfőbb korai halálozási terhét jelentő daganatos betegségek incidenciájának és mortali-
tásának számottevő csökkentése.

Konkrét célkitűzések

 A daganatos betegségekkel összefüggő kockázati tényezők prevalenciájának jelentős csök-
kentése.

 A daganatokkal kapcsolatos szervezett népegészségügyi szűrővizsgálatok mindegyikén (emlőrák, 
vastagbélrák, méhnyakrák) legalább 70%-os részvételi arány elérése. Az alapellátás monitoring 
tevékenységének erősítése a szűrésen való részvétel és a kiemeltek esetében az ellátás (diag-
nosztikus és terápiás) követése érdekében.

 A szűrési korosztályokban az emlőrák, vastagbélrák és méhnyakrák okozta halálozás érdemi 
csökkentése.

 A daganatos halálozásban mutatkozó területi különbségek csökkentése érdekében (tekintettel 
az incidencia/mortalitás eltérések egyenlőtlenségeire is) az országos átlagnál magasabb halá-
lozási arányszámmal jellemezhető térségekben a szűrési és a gyógyító ellátás kiemelt fejlesztése. 

 A HPV elleni átoltottsági arány további növelése a fiatal lányok körében (célérték: 95%).

Javasolt intervenciók

 A daganatmegelőzéssel kapcsolatos információk minél szélesebb körhöz való eljuttatása, daga-
natprevenciós programok végrehajtása különböző színtereken (iskola, lakóhely, munkahely, 
tömegtájékoztatás).

 Az ismeretátadás mellett a kockázati attitűdök és az egészségmagatartás megváltoztatása. 

 Az e-health lehetőségeinek kiaknázása az egészségfejlesztésben, daganatprevencióban.

 A KSH halálozási adatok és a Nemzeti Rákregiszter adatainak összekapcsolása, a szűrési és/vagy 
ellátási hiányosságra utaló morbiditás/mortalitás mutatók alapján a kiemelt intervenciós terü-
letek azonosítása.

 A daganatos betegségek szűrési rendszerének korszerűsítése.

 Az onkológiai gyógyító ellátás színvonalának és feltételrendszerének egységesítése, fejlesztése 
a Nemzeti Rákellenes Program elvei alapján.

 Az egyes daganatos betegségek ellátását végző intézmények ésszerű körének meghatározása 
az ellátás hatékonyságának elemzése alapján.

 A HPV elleni védőoltás bevezetése fiúk részére önkéntes alapon.
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 A tüdőrák korai kimutatására alkalmas alacsony dózisú CT-vizsgálat szűrési bevezetéséhez szük-
séges pilot és költséghatékonyság-vizsgálatok elvégzése, hazai szűrési ajánlások készítése és a szű-
rés bevezetése.

 A melanoma-, prosztata- és szájüregi daganatszűrésre vonatkozóan az újabb eredmények nyo-
mon követése, és amennyiben megfelelő szintű evidencia áll rendelkezésre, a szervezett szűrő-
vizsgálatok alapjául szolgáló szakmai irányelvek kidolgozása, a szervezett szűrések előkészíté-
se; a szervezett szűrés bevezetését indokló evidenciák híján az alkalmi és magas kockázatú cso-
portokban végzett szűrések következetes megvalósítása. 

 A védőnői méhnyakszűrési tevékenység további fejlesztése, a méhnyakszűréssel kapcsolatos 
nyilvántartások egységesítése.

 A Svájci-Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram eredményei alapján az alapellátásban 
végzett prevenciós tevékenység kiterjesztése, fejlesztése.

 Onkológiai betegútszervezés, OnkoNetwork modell megyei onkológiai központokba való kiter-
jesztése.

 A szűréssel és primer prevencióval kapcsolatos alapellátási tevékenység teljesítményértékelési 
rendszerének fejlesztése, a prevenciós tevékenységhez, kiemelten a szűrésmonitoringhoz tel-
jesítményalapú finanszírozás rendelése.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Szűrővizsgálati részvétel adatai. Kiemelten: méhnyakszűrésen legalább egyszer részt vevők ará-
nya a 30–49 éves korú nők körében. 

 A rizikófaktorok prevalenciája.
 Prevenciós célú programok tartalmának és számának elemzése az érintett szervezetek, intéz-

mények által évente továbbított adatok és jelentések alapján.
 Védőoltások nyilvántartási adatainak elemzése évente.
 Háziorvosi indikátorok elemzése.
 Daganatos halálozás területi alapú nyomon követése (Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Egész-

ségbiztosítási Alapkezelő)
 Daganatincidencia (Nemzeti Rákregiszter) és mortalitás (Központi Statisztikai Hivatal) daga-

nattípusonként, 100 000 főre vonatkoztatva, valamint ezek viszonyának nyomon követése tér-
informatikai rendszer segítségével.

 Az onkológiai ellátás indikátorainak nyomon követése.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárságai (kiemelten az Egészségügyért Felelős Állam-
titkárság)

 Pénzügyminisztérium

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Országos Onkológiai Intézet

 Egyetemek orvostudományi, egészségtudományi, népegészségügyi és fogorvos-tudományi 
karai, intézetei

 Háziorvosok
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 Fogorvosi alapellátásban részt vevő fogorvosok

 Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai/tanácsai

 Szakmai társaságok 

 Egészségfejlesztési Irodák

 Daganatmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetek

 Betegszervezetek, betegklubok

 Önkormányzatok

 Média

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Anyagcsere-betegségek megelőzése

Helyzetelemzés

A különböző anyagcsere-kórképek komoly betegségterhet jelentenek a magyar populációban. Kezelésük 
jelentősen terheli az egészségügyi ellátórendszert, annak kapacitását és pénzügyi forrásait. 
Egyes idetartozó betegségek, pontosabban szövődményeik nagyfokban rontják az életminőséget, növelik a keze-
lés költségeit, s a korai halálozás alakulásában is szerepet játszanak. Ezen kórképek közül a legfontosabb a cukor-
betegség, annak is a 2. típusa. Bár egyre több ismerettel rendelkezünk az ún. 1. típus kialakulásáról, sokkal ered-
ményesebben kezeljük, mint korábban, de megelőzésére, korai felderítésére megbízható, populációs szinten 
alkalmazható szűrési lehetőséggel nem rendelkezünk. 
Számos irodalmi adat, epidemiológiai vizsgálat támasztja alá viszont, hogy a 2-es típusú cukorbetegség kialaku-
lása megelőzhető, de legalábbis jelentősen késleltethető. A megelőzés ma ismert leghatékonyabb módja a rend-
szeres és aktív testmozgás, természetesen az életkori sajátosságok *gyelembevételével. Mindezek mellett lénye-
ges a normális testtömegindex megtartása. Azt is igazolták vizsgálatok, hogy elhízott személyeknél a már kiala-
kult cukorbetegséget a hatékony testsúlycsökkentés meg tudja állítani (akár az elhízás kezelésére végzett 
sebészi beavatkozással is), a vércukorszint a normális értékre is csökkenthető, a szokásos antidiabetikus terá-
pia elhagyható. A diabétesz fő egészségkockázatát a szövődmények jelentik, a verőérrendszer fokozott és 
gyorsabb elmeszesedése következtében kialakuló agyvérzés, szívizominfarktus, vakság, veseelégtelenség, a vég-
tagi keringészavar következtében kialakuló diabéteszes láb.
A cukorbetegség korai felismerését a háziorvosok rendszeres szűrési tevékenysége nagyfokban segítheti, ennek 
jogszabályi feltételei és módszertani leírásai adottak. Ez a szekunder prevenciós forma sokkal hatékonyabb, 
mint a közösségi színtereken, esetenként látványos médianyilvánosság mellett végzett szűrési kampányok. 
Eredményességét fokozhatja a foglalkozás-egészségügyi rendszerben végzett szűrés, ugyanakkor megoldan-
dó a két alapellátási rendszer közötti szabályozott információáramlás. A jelenlegi hazai ellátórendszerben nincs 
(és nem is szükséges) diabéteszre fókuszáló intézmény, ugyanakkor viszonylag jól kiépített diabetológiai háló-
zat működik, országosan jelentősen eltérő kapacitással és szakmai színvonalon. Létezik „diabetológiai licenc”, 
az ehhez szükséges képzésben főleg belgyógyászok, újabban egyre több háziorvos vesz részt.
Az anyagcsere-betegségek körébe tartoznak egyes endokrin betegségek, különösen a pajzsmirigy működésza-
varai, a mellékvese endokrin tünetekkel járó betegségei, a petefészkek, az agyalapi mirigy működésének zavarai. 
Egyre gyakoribb a populációban a laktózintolerancia, még ma is előfordulnak hazánkban táplálkozási hiánybe-
tegségek (fehérje-energia hiányos alultápláltság és egyes vitaminok hiánya). Nagyarányú előfordulásuk miatt 
lényegesek a lipid- és a purinanyagcsere zavarai, endémiás jódhiányos területeken a golyva.
Az endokrin betegek ellátását országosan igen eltérő – de általában szűk – kapacitású szakrendelések segítik.
Népegészségügyi szempontból azonban kétségkívül az elhízás a legjelentősebb kórkép. Az elhízás ugyan lehet 
része, illetve következménye több endokrin kórképnek, lehet gyógyszeres kezelés mellékhatása is, de az ese-
tek túlnyomó többségében egyszerű energetikai oka van, azaz a táplálékkal bevitt energia (lényegesen és tar-
tósan) meghaladja a felhasznált energia mennyiségét.
Közismert, hogy főleg a városlakó emberek energiafelhasználása lényegesen kevesebb, mint elődeinké volt, de 
táplálkozási szokásaink nem igazodtak a csökkent igényhez. A többletenergia-bevitel elsősorban bőségesebb 
élelmiszeradagok, energiadúsabb ételek, magas energiatartalmú italok fogyasztásának következménye. Ma a fel-
nőttkorú magyar lakosság körülbelül kétharmadának testtömegindexe kóros (egyharmaduk túlsúlyosnak, továb-
bi egyharmaduk elhízottnak tekinthető). 
Az elhízás gyakran az ún. metabolikus betegség (korábban metabolikus szindróma) tünetegyüttese keretében 
jelenik meg. A következmények közé tartozik elsősorban a cukorbetegség, a zsíranyagcsere zavarai és szövőd-
ményeik, a magasvérnyomás-betegség, az artériás rendszer fokozott elmeszesedéséhez köthető koszorúér- és 
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agyérbetegségek, az alsó végtag verőereinek szűkülete, az ún. mikrovaszkuláris betegségek (a vese és a retina 
erein), a szövődményes idegrendszeri károsodás (neuropathia), de a visszérbetegség (varicositas) is. Elhízott 
embereknél nagyobb arányban és korábban használódnak el az alsó végtag nagy ízületei (térd, csípő), gyako-
ribbak más mozgásszervi betegségek is, és körükben gyakoribb bizonyos daganatos betegségek (az emlő és 
a méhnyak, fér*aknál a prosztata, mindkét nemben a vastagbél tumorai) előfordulása. Több elhízott ember az 
alvási apnoe, sőt a vizeletinkontinencia tüneteitől is szenved. A felsorolt összefüggések csak a legközismer-
tebb, orvosilag egyértelmű kapcsolatokat jelentik, de nem merítik ki az elhízás káros következményeinek tel-
jes körét. Az elhízott ember szociálisan és gazdasági értelemben is hátrányosabb helyzetbe kerülhet csökkent mo- 
bilitása, költségesebb ruházati igénye, gyakoribb orvosi kezelése következtében, sőt stigmatizálva lehet a mun-
kaerőpiacon is.
Az elhízás kezelése bizonyos mértéken túl már orvosi közreműködést igényel; szövődményei szinte mindig, a meg-
előzés azonban sohasem. A gyógyszeres kezelés nem kockázatmentes, többnyire nem tartós és az érintettek 
számára költséges. Az elhízás megelőzése társadalmi igény, ami jelentős ismeretterjesztési, oktatási, nevelési 
feladatokat generál. 
A jelenlegi hazai ellátórendszerben nincs erre fókuszáló intézmény vagy hálózat. A korábbi országos centru-
mokat bezárták vagy más pro*lt kaptak. Létezik ugyan „obezitológiai licenc”, de a képzésen részt vevők köré-
ből a háziorvosok – szakmailag nem magyarázható módon – kimaradtak.

Fő célkitűzés

A magyarországi cukorbetegség- és elhízásprevalencia növekedésének megállítása.

Konkrét célkitűzések

 Egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek és készségek javítása.

 A szabadidősport lehetőségének javítása.

 Az egészségkárosító élelmiszerek forgalmazásának jogi korlátozása.

 Az elhízottak lefogyását és testtömegkontrollt szervezetten támogató, szakmai bizonyítékokon 
alapuló szolgáltatások fejlesztése az egészségügyön belül és kívül.

Javasolt intervenciók

Az ismeretátadás és készségkialakítás színterei szerint: 

 Iskolai színterek: Az iskolai tananyagban nagyobb teret, óraszámot kell szentelni az egészséges 
táplálkozással kapcsolatos ismeretek átadására, készségek kialakítására. A tanulók kapjanak tár-
gyi ismereteket az élelmiszerek összetevőiről, az egészségesnek tekintett konyhatechnika sajá-
tosságairól, az élelmiszer-biztonság alapfogalmairól, a kerülendő (vagy csak minimálisan fogyaszt-
ható) ételekről, italokról, megmagyarázva ennek okát is. Az oktatott ismeretekhez kell igazítani 
az iskolai büfék, menzák kínálatát, és biztosítani kell a kulturált vízfogyasztási körülményeket. 
Az oktatható ismeretek újabb, innovatív forrása a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
által kidolgozott OKOSTÁNYÉR® program, amelynek ételválasztéka teljesen a hazai viszonyok-
hoz adaptált és már van gyermekek számára készült verziója is. 
Az iskolai tananyagnak tartalmaznia kell a folyamatos, aktív *zikai tevékenység előnyeiről szóló 
információkat is. Az utóbbi évek jelentős pedagógiai előrelépése a mindennapos testnevelés 
órarendbe iktatása. Ezt nem mindenhol sikerült még egységesen megvalósítani, de az iskolák 
folyamatos személyi és infrastrukturális fejlesztése segíti majd a hosszú távú fenntartást és fej-
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lesztést. Ma is létezik még az a túlhaladott pedagógiai gyakorlat, hogy az alsó osztályos gyere-
kektől is elvárják a tanóra „végigülését”. A gyermekek élettani igénye a mozgás, ennek teret kell 
engedni, és nem korlátozni azt, mert ha ez az igény elvész, a későbbiekben már nehezebben 
állítható helyre. 

 Települési önkormányzatok: A szabadidősport kulturált feltételeinek, infrastruktúrájának 
kialakítása, elsősorban (de nem kizárólag) az iskolák bázisán, a települési önkormányzatok köz-
reműködésével, alkalmazkodva a helyi lehetőségekhez, igényekhez. 

 Élelmiszeripar és -kereskedelem: Az élelmiszergyártók és -forgalmazók ösztönzése (a partner-
ség erősítésével, de a jogalkotás eszközeivel is) az egészséges összetételű termékek gyártására 
és forgalmazására.

 Média: A magyar lakosság számára az országosan elérhető TV- és rádiócsatornák fontos információ-
forrást jelentenek. A műsoridőben sugározható (egészséggel, betegségmegelőzéssel kapcsola-
tos) hirdetések költségesek lehetnek a kereskedelmi médiában, de a közmédiában még bőven 
vannak kihasználható, információtovábbító kapacitások, műsorhelyek, vagy azok kialakíthatók 
megfelelő kormányzati támogatással. Célszerű ezeknek ugyanazt az üzenetet hordozni, szezoná-
lisan aktualizálva. Hangsúlyos üzenetek a só- és a finomított cukor fogyasztás csökkentése, keve-
sebb zsír fogyasztása, az étkezések megfelelő ütemezése és aránya, az élelmiszer-biztonság javí-
tása, a cukrozott üdítők helyett víz fogyasztása, a megfelelő fizikai aktivitás előnyei, elérhető 
formái. A gyermekcélcsoportra irányuló élelmiszerreklámok szabályozása.

 Jogalkotás: Az eredményes médiamegjelenések feltételeit jogalkotással lehet kialakítani, elvá-
rásként megfogalmazva a műsoridő vagy a nyomtatott felület meghatározott hányadának elkü-
lönítését egészségnevelésre.
A közismerten egészségkárosító ételek/italok egy részének forgalmazása/fogyasztása jogsza-
bályi korlátozás alá esett már az elmúlt években. A WHO Noncommunicable Diseases Progress 
Monitor 2017 szerint hazánknak az egészségtelen táplálkozás visszaszorítása érdekében teen-
dői vannak a sófogyasztás csökkentése és az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjé-
nek nemzetközi kódexében már több mint harminc éve megfogalmazott és valamennyi WHO-tag-
állam által elfogadott elvárások teljesítése terén is.

 Intézkedések az elhízottak támogatására: A megelőzés népegészségügyi jelentősége vitat-
hatatlan, ugyanakkor az elhízottak támogatása (részben ösztönzése a normális testsúly eléré-
sére, részben támogatásuk ebbéli törekvésük elérésében) szintén társadalmi érdek. Az egész-
séges táplálkozást támogató és célzott diétás programok, magatartásterápia, szükség esetén 
gyógyszeres és sebészi terápia megfelelő alkalmazását a nemzetközi jó gyakorlatok hazai 
adaptálásával meg kell oldani.  
A médiatámogatás célja nem pusztán a testsúlykontroll-programok (kiemelten a közös moz-
gásprogramok) megismertetése és támogatása, de a negatív testképérzékelés keltette szoron-
gás oldása is.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Egészséges táplálkozást megvalósító programban részt vevő iskolák számának változása.
 Testmagasság, testsúly és haskörfogat változása.
 Az elhízás és hasi elhízás gyakoriságának alakulása szociodemográfiai rétegenként, nemenként 

és korcsoportokként. 
 Elhízás következtében kialakuló, újonnan felismert és az ellátórendszerben kódolt betegségek 

(hipertónia, stroke, ischaemiás szívbetegség, akut szívinfarktus, diabétesz, epehólyag betegsé-
gei, policisztás ovárium szindróma, elhízással összefüggő daganatos betegségek, nem alkoho-
los zsírmáj, köszvény, térd-, csípőízületi kopás, gerincbetegségek) incidenciájának változása.
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Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárságai (kiemelten az Egészségügyért Felelős Állam-
titkárság)

 Agrárminisztérium

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 Pénzügyminisztérium

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Országos Onkológiai Intézet

 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

 Egyetemek orvostudományi, egészségtudományi és népegészségügyi karai, intézetei

 Háziorvosok

 Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai/tanácsai

 Magyar Táplálkozástudományi Társaság

 Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

 Magyar Elhízástudományi Társaság 

 Egészségfejlesztési Irodák

 Élelmiszergyártók és szakmai szervezeteik

 Közétkeztetés szervezői, szereplői

 Betegszervezetek, betegklubok

 Önkormányzatok

 Média

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Légzőrendszeri betegségek megelőzése

Helyzetelemzés

A krónikus légzőrendszeri betegségek jelentik a harmadik leggyakoribb halálokot világszerte, az Európai Unió-
ban (EU) és hazánkban egyaránt; Magyarországon a nők összes halálozásának 6%-át, a fér'akénak 7%-át okoz-
ták 2015-ben. A hazai korai halálozás negyedik legfontosabb haláloki tényezője (részesedésük 7% nők és 6% fér'-
ak esetében). A légzőrendszeri betegségek okozta halálozás jelentős részéért (>40%-áért) a krónikus obstruk-
tív tüdőbetegségek (COPD) felelősek Európa-szerte, megelőzve a tüdőgyulladás, asztma és in/uenza haláloki 
súlyát. A COPD okozta halálozási arány Dánia után Magyarországon volt a legmagasabb 2013-ban az EU-tagor-
szágok között. A légzőrendszeri betegségek okozta korai halálozás tekintetében Románia után a második legked-
vezőtlenebb helyzetben volt Magyarország 2014-ben az EU-n belül. Az EU-országoktól való lemaradásunk 2000 
óta növekedett a krónikus légzőrendszeri betegségek okozta össz- és korai halálozás tekintetében egyaránt, mind-
két nem esetében. A krónikus légzőrendszeri betegségek egyike annak a négy betegségcsoportnak, amelyek 
a megelőzhető halálozás túlnyomó részéért felelősek.
Az asztma nélkül számított krónikus alsó légúti betegségek gyakorisága felnőttek között átlagosan 4% az EU orszá-
gaiban a 2014-es Health Interview Survey eredményei alapján, mellyel megegyezik a magyar érték (4,1%). A fel-
nőttek átlagosan 6%-ánál fordul elő asztma az EU-ban, melynek gyakorisága hazánkban 4,9%. A gyermekek 
körében az asztma a legfontosabb önálló krónikus megbetegedés. A krónikus légzőrendszeri betegségekhez kap-
csolódó egészségveszteség az elveszített egészséges életévek 3%-át tette ki mindkét nem esetében 2015-ben 
Magyarországon, melynek jelentős hányadát a krónikus obstruktív tüdőbetegségek okozták, az asztma és egyéb 
krónikus légzőrendszeri betegségek előtt. Míg a tüdődaganatokhoz kapcsolódó egészségveszteségben csök-
kenés tapasztalható 2000 óta, addig a krónikus obstruktív tüdőbetegségek okozta egészséges életév veszte-
ség emelkedés után tért vissza a kiindulási szintre.
A kórházi felvételek egyik leggyakoribb okát a krónikus légzőrendszeri betegségek adták 2014-ben az EU-ban; 
a COPD és asztma miatti kórházi felvételek korra és nemre standardizált gyakorisága felnőttek körében Íror-
szág után Magyarországon volt ekkor a legmagasabb. A potenciálisan elkerülhető kórházi felvételekhez, a cukor-
betegség és a pangásos szívelégtelenség mellett, a krónikus obstruktív tüdőbetegségek és az asztma járultak 
hozzá legnagyobb mértékben.
A krónikus légzőrendszeri betegségek legfontosabb kóroki tényezői a dohányzás, az általános kültéri és a bel-
téri légszennyezés, a munkahelyek légtereinek szennyezői, valamint a gyermekkori alsó légúti fertőző beteg-
ségek. A legfontosabb elkerülhető kockázati tényezőnek tekinthető dohányzás a korai halálozás első számú 
oka az Európai Unióban. Hazánkban a dohányzók aránya és a dohányzáshoz kapcsolódó betegségteher is magas-
nak számít az EU-tagországok között. (A dohányzás hazai helyzetének részletes jellemzése „A legfőbb egész-
ségkockázati életmódtényezők kedvező befolyásolása” című fejezetben található.) A légszennyezés a krónikus 
légzőrendszeri betegségek másik jelentős kockázati tényezője. Az általános szervetlen légszennyezők (köztük 
a 'nom szálló por, PM2,5), valamint többek között a növényi pollenek alkotta kültéri és az épületek levegőjé-
ben található, sok esetben penészesedéshez köthető, beltéri szerves szennyezők a krónikus obstruktív tüdő-
betegségek és asztma kialakulásához nagymértékben járulnak hozzá. A kül- és beltéri légszennyezés részletes 
jellemzése a „Lakó- és települési környezet fejlesztése” című fejezetben található.

Fő célkitűzés

A krónikus légzőrendszeri megbetegedésekhez kapcsolódó betegségteher csökkentése az elsődleges meg-
előzés, korai felismerés és gondozás javításával.
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Konkrét célkitűzések

 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek miatti korai halálozás csökkentése 20%-kal.

 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek gyakoriságának csökkentése 8%-kal.

 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek miatti hospitalizáció és sürgősségi kórházi felvételek 
számának csökkentése 20%-kal.

 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek miatt bekövetkező funkcióromlás mérséklése.

 Az asztma miatti korai halálozás csökkentése 20%-kal.

 Az asztmagyakoriság növekedésének mérséklése.

 Az asztma miatti hospitalizáció és sürgősségi kórházi felvételek számának csökkentése 8%-kal.

 Az asztma miatt iskolából vagy munkahelyről hiányzók arányának csökkentése.

Javasolt intervenciók

 A dohányzásról való leszokás támogatásának erősítése a pulmonológiai szakellátásban. Továb-
bi dohányzásellenes intézkedések megtalálhatók „A legfőbb egészségkockázati életmódténye-
zők kedvező befolyásolása” című fejezetben.

 Kül- és beltéri légszennyezés mértékének csökkentését célzó intézkedések – megtalálhatók a „Lakó- 
és települési környezet fejlesztése” című fejezetben.

 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek korai diagnózisának biztosítása az egészségügyi ellátó-
rendszer különböző szintjeinek (háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi, tüdőgyógyászati) bevo-
násával.

 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek adekvát gondozása a szakmai irányelvek korszerűsíté-
sével, a háziorvosi kompetencia megerősítésével, oktatással, a betegek szakszerű követésével és 
a betegek együttműködésének fokozásával.

 A gyermekkori asztma minél korábbi felfedezése az egészségügyi ellátórendszer különböző 
szintjeinek (háziorvosi, iskolaorvosi, tüdőgyógyászati) bevonásával.

 A gyermekkori és felnőttkori asztma adekvát gondozása a szakmai irányelvek korszerűsítésé-
vel, a háziorvosi kompetencia megerősítésével, oktatással, a betegek szakszerű követésével, a bete-
gek együttműködésének fokozásával.

 Kutatási tevékenység támogatása a dohányzás és a légszennyezés betegségterhe, a dohány-
zásellenes intézkedések (elsősorban a célcsoport-specifikus, rászokást megelőző és a leszokást 
segítő egészségnevelési tevékenység), a légszennyezés (elsősorban a gyermekeket érintő bel-
téri légszennyezés), a COPD és az asztma korai felfedezése és hatékony gondozása, valamint a lég-
zőrendszeri betegségek által okozott egészségi egyenlőtlenségek csökkentése tématerületeken.

 Tüdőszűrő-gondozó hálózat újraszervezése és megújítása, fókuszcsoportok kijelölése.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Krónikus légzőrendszeri betegségek miatti összes és korai halálozási arányszám változása.
 Krónikus obstruktív tüdőbetegségek és asztma miatti összes és korai halálozási arányszám vál-

tozása.
 Krónikus obstruktív tüdőbetegségek és asztma megbetegedési arányszám változása.
 Krónikus obstruktív tüdőbetegségek és asztma miatti hospitalizáció és sürgősségi kórházi fel-

vételek száma.
 Krónikus obstruktív tüdőbetegségek miatt megváltozott munkaképesség gyakorisága.
 Asztma miatt iskolából hiányzók és munkahelyről betegszabadságon lévők száma.
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 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek és az asztma korai diagnózisába és korszerű gondozásá-
ba bevont egészségügyi szolgáltatók.

 Kidolgozott szakmai protokollok.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten az Egészségügyért Felelős Államtitkárság és az 
Oktatásért Felelős Államtitkárság)

 Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság

 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Önkormányzatok

 Egészségügyi Szakmai Kollégium tüdőgyógyászati, háziorvostani, foglalkozás-orvostani, meg-
előző orvostani tagozatai

 Egyetemek orvostudományi, egészségtudományi és népegészségügyi karai, intézetei

 Hazai és nemzetközi szakmai szervezetek

 Média

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Mozgászervi betegségek megelőzése

Helyzetelemzés

2015-ben Magyarországon az összes elvesztett egészséges életév (ELÉV) 3 305 185 év volt. Bár az utóbbi évek-
ben csökkenő tendencia volt meg'gyelhető a magyar egészségveszteség alakulásában, a hazai érték még 
mindig jelentősen, 22%-kal meghaladja az EU-országok átlagát. Az ELÉV okai közt első helyen a keringési 
betegségek állnak (21%), ezt követik a daganatos betegségek (közel 20%), harmadik legfontosabb ok pedig a moz-
gásszervi betegségek csoportja (10%). Ebben a betegségcsoportban a nyaki és háti gerincfájdalmak okozta vesz-
teségek állnak az élen, a nők körében több veszteséget (9%) okozva, mint a fér'akéban (6%). Az ELEF 2014 adatai 
szerint a mozgásszervi betegségek, különösen a hát- és derékfájdalom a felnőtt lakosság 21%-át, a nyaki fáj-
dalom, illetve egyéb nyaki eredetű panasz a felnőtt lakosság 11%-át, az ízületi kopás pedig 17%-át érinti, míg 
az 55 éven felüli nők negyede csontritkulásban szenved. A fér'ak 6,4%-a, a nők 9,9%-a nagy nehézséggel vagy 
egyáltalán nem képes 500 métert gyalog, sík terepen, segédeszköz nélkül megtenni. Az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár kimutatása szerint 2003 és 2015 között az esetek 24–28%-ában valamilyen csont-izom rend-
szeri betegség miatt kerültek táppénzes állományba a munkavállalók. 2003-ban a derékfájás okozta 6,5 millió 
keresőképtelen napra ki'zetett táppénz összege 14,2 milliárd Ft volt.
A mozgásszervi betegségek, köztük is elsősorban a degeneratív gerinc- és ízületi betegségek, valamint az osteo-
porosis civilizációs népbetegséggé válását az ülő, mozgásszegény életmód, illetve többféle munkahelyi árta-
lom magyarázza. 
Jelentős beavatkozások történtek az elmúlt két évtizedben Magyarországon a mozgásszervi betegségek meg-
előzése és hatékonyabb kezelése érdekében:

– 1995 óta működik az Osteoporosis Centrum Hálózat. Ez a korszerű diagnosztika és gyógyszeres 
kezelés megszervezése mellett tájékoztatási kampányokat és a rendszeres gyógytorna kereteit 
biztosító osteoporosis klubokat szervez. Részben ennek köszönhető, hogy a proximalis femur-
törések száma harmadával csökkent.

– 1995-ben indult a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programja. Ennek jelentős 
szerepe volt a mindennapos testnevelés törvénnyel támogatott bevezetésében, valamint hoz-
zájárult ahhoz, hogy ma már minden tanuló számára biztosítani kell a tartáskorrekciós gyakor-
latok végzését a testnevelés órák keretében. A leendő testnevelők képzésében azonban csak 
esetlegesen oktatják a tartáskorrekciót, ezért a testnevelők képzése, valamint szakmai segítése 
és ellenőrzési rendszere megerősítésre szorul.

– 2004 óta működik az Arthritis Centrum Hálózat, melynek eredményeképpen a korai arthritisek, 
illetve spondylarthritisek indokolt eseteiben hazánkban is alkalmazni tudják a betegséglefo-
lyást enyhítő biológiai terápiát.

– A mozgásszervi műtétek várólistái az elmúlt 1-2 év kormányzati beavatkozásai eredményekép-
pen csökkentek.

– A betegoktatás és betegtájékoztatás fontosságát egyre többen ismerik fel. A legjobban bevált 
módszerek elterjesztése azonban még előttünk álló feladat.

– A mozgásszervi betegségek gyógyításában, másodlagos és harmadlagos megelőzésében a gyógy- 
tornásznak kulcsszerepe van, mégis a gyógytornához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkeze-
lő (NEAK) által támogatott hozzáférés messze elmarad a szükségletektől. Ezt a problémát 
ismerte fel és megoldását modellezte a praxisközösségek szervezésén alapuló Alapellátás-fej-
lesztési Modellprogram, aminek tapasztalatai alapján az alapellátásban elérhető gyógytornász 
szolgáltatás megszervezése és 'nanszírozása még az egészségpolitika megoldandó feladata.
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– A mozgásszervi betegségek másodlagos és harmadlagos megelőzésében a dietetikusnak és a pszi-
chológusnak is fontos szerepe van. Ennek megoldását is tartalmazta a praxisközösségek szervezésén 
alapuló alapellátási modellprogram. A dietetikusok és egészségpszichológusok alapellátásban törté-
nő elérhetőségének megszervezése és 'nanszírozása még az egészségpolitika megoldandó feladata.

Fő célkitűzés

A mozgásszervi betegségek okozta egyéni és társadalmi terhek mérséklése.

Konkrét célkitűzések

 A prevenciós tevékenységek hatékonyságának javítása:
– a lakosság és a betegek egészségértését javító képzési programok továbbfejlesztése,
– az óvodai és iskolai testnevelés preventív hatásának javítása,
– az edzők képzésének javítása a sportolók mozgásszervi védelme érdekében,
– munkahelyi egészségfejlesztés hatékonyságának javítása.

 Az egészségügyi ellátás hatékonyságának javítása:
– háziorvosi képzés továbbfejlesztése,
– lakosságközeli gondozás feltételeinek javítása,
– szakellátó centrumok továbbfejlesztése.

Javasolt intervenciók

 A mozgásszervi egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudás, egészségműveltség és egészségértés 
javítása a lakosság körében.

 A betegek saját betegségükkel kapcsolatos ismereteinek és készségeinek javítása.

 A betegek támogatása ún. „öngyógyító” tennivalóik rendszeres végzésében, az ehhez szüksé-
ges egészségügyi szakdolgozók (gyógytornász-fizioterapeuta, dietetikus, pszichológus) lakos-
ságközeli működésének biztosítása.

 A túlsúlyos és a mozgásszervi panaszos lakosság részére rendszeres gerinc- és ízületkímélő test-
mozgás lehetőségének biztosítása gyógytornász által vezetett programokkal.

 A sportolók túlterheléses mozgásszervi betegségeinek megelőzése az edzők megfelelő tovább-
képzésével.

 A felnőttkori porckopásos gerincbetegségek megelőzése érdekében a speciális tartáskorrekció 
oktatása a testnevelő-képzésben, valamint az óvó- és tanítóképzésben; a testnevelő pedagó-
gusok által minden gyermekkel, tanulóval végzendő hatékony, speciális tartásjavítás szakmai 
segítése az alapellátásban elérhető gyógytornász segítségével.

 Munkahelyi egészségfejlesztés keretében a gerinc- és ízületvédelem módszereinek terjesztése 
és szakmai támogatása.

 A mozgásszervi betegségek megelőzésének és ellátásának oktatása a háziorvos-képzésben, 
illetve annak javítása.

 A gyulladásos mozgásszervi kórképek korszerű, hatékony gyógyszeres kezelésének megfelelő 
finanszírozása; a meglévő rendszer fenntartása, fejlesztése.

 A jól működő arthritiscentrum-hálózat további fenntartása és működtetése.

 Az osteoporosis kezelésének eredményességét javító centrumhálózat további fejlesztése, működ-
tetése.
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 A mozgásszervi betegellátás várakozási idejének további csökkentése műtéti és nem műtéti 

területeken egyaránt

– szakorvosi és képalkotó vizsgálatok esetén a fölösleges igénybevétel csökkentése a betegek, 

illetve a lakosság mozgásszervi betegségekkel kapcsolatos egészségértésének fokozásával,

– mozgásszervi sebészeti műtét utáni kórházi-szanatóriumi rehabilitáció kapacitásainak növe-

lése. 

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Elvesztett egészséges életévek száma.

 Nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek fogyasztásának és az általuk okozott súlyos mel-

lékhatások számának alakulása.

 Táppénzes napok száma.

 Csigolya- és csípőtáji törések gyakorisága.

 Mozgásszervi szakellátási várakozási idő hossza.

Partnerségi kapcsolatok

 Egészségügyi Szakmai Kollégium megfelelő tagozatai

 Releváns szakmai társaságok

 Orvostudományi, egészségtudományi, népegészségügyi és sporttudományi karok, intézetek

 A megfelelő országos intézetek

 Alapellátás

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Egészségfejlesztési irodák

 Országos Sportegészségügyi Intézet 

 Edzők szakmai szervezetei

 Testnevelők szakmai szervezetei

 Munkáltatói szervezetek

 Köznevelési intézmények

 Pedagógusképző felsőoktatási intézmények

 Civil szervezetek

 Média

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Mentális zavarok megelőzése

Helyzetelemzés

A mentális egészségnek kiemelt szerepe van mind az egyén, mind a társadalom általános jólléte szempontjából, 
ezért a mentális egészség védelmét és fejlesztését kiemelt népegészségügyi prioritásként kell kezelni. Rámu-
tatva, hogy 2015-ben közel 800 000 ember halt meg a világon öngyilkosság következtében, a Sustainable 
Development Agenda 3. fenntartható fejlődési céljának teljesüléséhez a mentális egészség problémák meg-
előzését és kezelését kiemelt beavatkozási területként jelöli meg.
2016-ban a közép-európai régió országai között Magyarországon volt a negyedik legmagasabb a mentális beteg-
ségek, alkohol, illetve illegális drogok használata miatti, rokkantsággal korrigált elveszített életévek arányszáma 
(DALY; 2154/100 000). Ennek hátterében vezető helyen a depresszió okozta hazai életévveszteség (605/100 000) 
állt, mely esetében Szlovéniát és Horvátországot követjük a régiós rangsorban. A szorongásos zavarok minden 
országban hasonló értéket mutattak, nálunk 348/100 000 az általuk okozott DALY. Az alkohollal kapcsolatos 
életévveszteség (334/100 000) szempontjából átlagos régiós országgá váltunk, pedig a 90-es évek közepén 
nálunk voltak a legmagasabbak az életévveszteség-értékek, a droghasználat miatti életévveszteség pedig 
viszonylag alacsony (156/100 000) volt. Szkizofrénia (166/100 000) szempontjából is átlagos régiós ország 
vagyunk. Az autizmus (119/100 000), a táplálkozási zavarok (27/100 000), a hiperaktivitás (7/100 000), a viselke-
dészavarok (55/100 000), az értelmi fogyatékosság (33/100 000) kisebb népegészségügyi súlyt képviselnek 
Magyarországon.
A Hungarostudy felmérések eredményei szerint a közepes és súlyos depressziós tünetekkel rendelkezők aránya 
az 1988-ban mért 7,5%-ról 2013-ra több mint kétszeresére, 16,7%-ra emelkedett. Az ELEF 2014 eredményei alap-
ján a 18 év feletti felnőttek körében a depresszió gyakorisága 8,8% volt. Nők között lényegesen magasabb volt a pre-
valencia (11,1%), mint fér'ak esetében (6,2%). Az életkorral emelkedett a depresszió gyakorisága, a 18–34 évesek 
körében 2,6%, középkorúak körében 8,4%, a 65 év felettiek körében pedig 17,4% volt a becsült értéke.
A mentális betegségek többsége az életminőséget rontja tartósan és jelentős mértékben, de közvetlenül nem 
vezet halálozáshoz. A mentális betegségek okozta halálozás részesedése 2016-ban Magyarországon az össz-
halálozáson belül 2,6% volt. A haláloki statisztikákban külön szerepel az öngyilkosság, ami 2016-ban a halálo-
zás további 1,4%-áért volt felelős. Ennek – háttere komplex, kulturális meghatározók mellett – legfontosabb 
kockázati tényezője a depresszív hangulatzavar. Magyarországon detektálták a legmagasabb öngyilkosság 
miatti halálozást a világon a 60-as és 70-es években. Az 1988-tól 2006-ig gyorsan, azóta lassabban csökkenő 
trend következtében sem globálisan, sem Európán belül nem Magyarország vezeti már a statisztikai listákat, 
bár a halálozás magas maradt, 2014-ben az EU-s átlag 174%-a volt. A jelentős javulás minden korosztályt és 
minden földrajzi régiót érint, de fér'aknál lényegesen kisebb mértékű, mint nők körében. A javuló trend 
magyarázható részben a társadalmi változásokkal, részben az öngyilkosság legfontosabb kockázati tényezőjé-
nek, a depressziónak, jelentős mértékben javuló gondozási hatékonyságával.
Mindezeken túl a mentális betegségek növelik a fertőző és nem fertőző betegségek kialakulásának kockázatát, 
balesetekhez, erőszakos cselekményekhez vagy öngyilkossághoz vezethetnek, és általában kedvezőtlenül befo-
lyásolják a krónikus gondozást igénylő betegségek prognózisát, valamint az általuk okozott gazdasági terheket.
A mentális és magatartási zavarok gyakoriak a 'atalok körében is. A gyerekek 10–20%-a szenved legalább egy 
mentális vagy magatartási zavartól, a serdülők egyötöde és a 'atalok legalább 20–25%-a tapasztal valamilyen 
mentális egészségproblémát. A felnőttkori zavarok csaknem fele serdülőkorban kezdődik, a gyermekkori ked-
vezőtlen mentális egészség kapcsolatba hozható a felnőttkori érzelmi, magatartási és súlyos pszichiátriai 
zavarok magasabb prevalenciájával. A 15–39 éves magyar fér'ak körében az erőszakos okok, köztük az öngyil-
kosság, a vezető halálok évek óta.
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A 2014-es Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása kutatás hazai eredményei szerint a $úk közel negye-

dére, a lányok mintegy harmadára jellemző a depresszív hangulat, a lányok minden évfolyamon nagyobb arány-

ban kerülnek a depresszív hangulatú csoportba, és a válaszadók 25,3%-ának már volt öngyilkossági gondolata.

A $atalok kedvezőtlen mentális egészsége gyakran rosszabb tanulmányi eredménnyel, szerhasználattal, öngyil-

kossággal, erőszakkal, valamint a reproduktív és a szexuális élet zavaraival társul.

A mentális problémák súlya és komoly következményei ellenére az aktuálisan mentális problémákkal élők keve-

sebb mint fele kap szakellátást, a megelőző szolgáltatások elérhetősége/igénybevétele szempontjából pedig 

ez az arány még alacsonyabb. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy a lelki elsősegély telefonszolgálatok jelenlegi háló-

zata elégtelen és az országos lefedettség egyenetlen, korlátozott a pszichoterápiás szolgáltatáshoz való hoz-

záférés, valamint a gyermekek ellátására nem áll rendelkezésre hatékony ellátást biztosító szakemberhálózat 

és infrastruktúra. Mindezt az is alátámasztja, hogy a pszichiátria és a gyermek- és i+úságpszichiátria is hiány-

szakmának számít és a szakdolgozói hiány is jelentős.

Fő célkitűzés

A mentális betegségek okozta betegségteher csökkentése az elsődleges megelőzés, korai felismerés, ellátás 

és gondozás javításával.

Konkrét célkitűzések

 Az öngyilkosság okozta halálozás csökkentése 25%-kal.

 Depresszió, kábítószer- és problémás alkoholfogyasztás megelőzése és kezelése.

 A mentális egészség pozitív aspektusaira és az egészséges életmódra irányuló egészségfejlesz-

tési tevékenység megvalósítása a jóllét és az ellenálló képesség növelése érdekében.

 A sérülékeny csoportok (hátrányos helyzetű, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély-

betegek) stigmatizációjának és kirekesztésének csökkentése, jogaik tisztelete, az esélyteremtés 

erősítése; e csoportok ellátásba kerülésének, valamint gondozásának fejlesztése.

 A mentális betegségek megelőzése érdekében könnyebb hozzáférést kell biztosítani a lelki 

egészségfejlesztési szolgáltatásokhoz, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a közösségi lelki 

egészségnevelésre, a mentális egészség megőrzésére és fejlesztésére a munkahelyeken, köz-

nevelési és felsőoktatási intézményekben.

 A társadalom minden rétege számára elérhető, biztonságos és hatékony szolgáltatások kialakí-

tása. A mentális egészségügyi ellátás keretein belül is hangsúlyt kell fektetni a közösségi alapú 

ellátás átfogó megszervezésére és integrált irányítási módszerek kidolgozására.

 A mentális egészségre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése, a mentális egészség fejlesztésé-

vel kapcsolatos tudás, tényanyag és bevált módszerek minél szélesebb körben történő terjesz-

tése, mentális egészség programok megvalósítása.

 A mentális egészség szempontjai az összes szakpolitikába épüljenek be, több ágazatra kiterje-

dő együttműködés valósuljon meg és az eredményes együttműködés elősegítésére partnersé-

gi kapcsolatok alakuljanak ki.

Javasolt intervenciók

 A háziorvosi és a foglalkozás-egészségügyi ellátás prevenciós szemléletű átalakítása népegész-

ségügyi, pszichológus és mentálhigiénés, egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberek 

bevonása révén, illetve ehhez kapcsolódóan a védőnői preventív tevékenység bővítése. 
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 A háziorvosi rendelőkhöz kapcsolódó alacsony küszöbű, preventív jellegű pszichológiai ellátás 
és pszichoterápia biztosítása, a mentális zavarban szenvedő betegek közösségi ellátásának fej-
lesztése. 

 Közösségi alapú szolgáltatások intézményi ellátáshoz viszonyított arányának növelése.

 Az e-health-ben rejlő lehetőségek kiaknázása. A felnőttkori öngyilkos magatartás megelőzése 
szempontjából fontos a rizikófaktorok (pl. pszichiátriai betegségek) mielőbbi felismerése és 
kezelése, az öngyilkosságveszély elhárítása, melyet elősegít a háziorvosok és más egészség-
ügyi szakemberek rendszeres továbbképzése, közösségi alapú programok szervezése és meg-
valósítása, a „kapuőrök“ (pl. lelki elsősegély telefonszolgálat munkatársai, pedagógusok, papok/
lelkészek, rendőrök) oktatása és a hozzátartozók bevonása, túlélők segítése.

 Az egészségügyi és szociális ellátás támogatása, az általános életszínvonal emelése, a munka-
nélküliség csökkentése.

 Gyógyszerbiztonság javítása, kevésbé toxikus gyógyszerek/vegyszerek forgalmazása.

 Szigorúbb fegyver-, alkohol-, drog- és dohányzásellenes intézkedések bevezetése, hozzáférés 
korlátozása. 

 Biztonságos környezet kialakítása és fenntartása, melyben az öngyilkosság eszközei nem, vagy 
csak korlátozott mértékben hozzáférhetőek.

 Az öngyilkosság témakörének szakszerű megjelenítése a médiában.

 Öngyilkossági krízis felismerésének javítása, annak azonnali kezelése lehetőség szerint multi- 
diszciplináris teamek által. A fiatalok lelki egészségének fejlesztése érdekében korai beavatko-
zásra lehetőséget adó rendszerek kialakítása a közoktatás keretei között. 

 A szülői készségeket támogató programok kialakítása. 

 A lelki egészséggel és lelki jólléttel foglalkozó szakemberek képzésének támogatása.

 A fiatalok bántalmazásának, illetve a társadalmi kirekesztésnek a megelőzését szolgáló szak-
emberhálózat, infrastruktúra és programok létrehozása.

 A gyermekpszichiátriai ellátóhelyek és szakemberek, valamint az iskolapszichológusok számá-
nak növelése, a gyermekaddiktológiai szakellátás fejlesztése. Küzdelem a megbélyegzés és a 
társadalmi kirekesztés ellen célzott kampányok és tevékenységek támogatásával a lelki zava-
rokban szenvedő emberek integrációjának elősegítése érdekében.

 A lelki egészségi problémákkal küszködő emberek aktív társadalmi befogadásának támogatá-
sa, beleértve a megfelelő foglalkoztatáshoz, képzéshez és oktatási lehetőségekhez való hozzá-
férést; az érintettek és családjuk, illetve gondozóik bevonása a releváns szakmapolitikai, politi-
kai és döntéshozatali folyamatokba. A mentális egészség szempontjainak beépítése valameny-
nyi szakpolitikai területbe, interszektoriális együttműködések megvalósítása, közösségek és 
civil szervezetek bevonása. 

 A mentális egészség társadalmi determinánsait megcélzó beavatkozások kidolgozása, mentá-
lis egészségműveltség fejlesztése, a megvalósításhoz szükséges eszközök biztosítása és tudás-
bázis létrehozása.

 (A lelki egészség munkahelyi környezetben történő javításának lehetőségeivel a „Munkahelyi 
környezet fejlesztése”, míg az idősek lelki egészségének fejlesztésével „Az idősek egészségi álla-
potának fejlesztése” c. fejezet foglalkozik).

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 A mentális betegségteherben – incidencia, prevalencia, DALY, halálozás (pl. mentális és viselke-
dészavarok vagy öngyilkosság okozta halálozás, depresszió prevalenciája) – bekövetkező vál-
tozás.
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 Mentális egészség felmérésére irányuló kutatások száma.
 A jó mentális egészségben lévők arányának változása.
 Alkohol- és kábítószerfogyasztásban bekövetkező változás az egészségfelmérések és a statisz-

tikai adatok (pl. egy főre jutó alkoholfogyasztás) alapján.
 Mentális egészség fejlesztését, mentális zavarok kialakulásának megelőzését célzó programok 

száma az egyes színtereken.
 Közösségi alapú ellátást biztosító szolgáltatások száma.
 Ellátáshoz való hozzáférés biztosítása (pl. területi egyenlőtlenségek csökkentése, gyermekpszi-

chiátriai és -addiktológiai ambulanciák száma, telefonos lelki elsősegély szolgálathoz érkező 
hívások).

 Humán erőforrás fejlesztése (pl. gyermekpszichiáterek, pszichológusok, iskolapszichológusok, 
családterapeuták, mentálhigiénikusok, egészségfejlesztő mentálhigiénikusok, gerontopszi-
chológiai ellátást nyújtók száma 100 000 lakosra számítva).

 Finanszírozásban bekövetkező változások (pl. elkülönített költségvetési keret a programele-
mek megvalósítására, gyógyszerköltségek változása).

 Foglalkoztatottsági adatok (pl. a mentális betegek foglalkozási rehabilitációjának megítélése, 
táppénzes napok számában bekövetkezett változás).

 Szakmai irányelvek és protokollok kidolgozása.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárságai (kiemelten az Egészségügyért Felelős Állam-
titkárság)

 Pénzügyminisztérium

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Felsőoktatási intézmények, kiemelten egyetemek orvostudományi, egészségtudományi, népegész-
ségügyi karai, intézetei

 Egészségfejlesztési Irodák

 Lelki Egészség Központok

 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok

 Praxisközösségek

 Munkáltatók

 Pedagógusok

 Iskola- és foglalkozás-egészségügyi ellátók

 Háziorvosok

 Védőnők

 Önkormányzatok

 Civil szervezetek

 Egyházak

 Média

 Hazai és nemzetközi, lelki egészséggel foglalkozó szakmai szervezetek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Baleseti sérülések és erőszakos cselekmények megelőzése

Helyzetelemzés

A véletlen balesetek és a szándékos erőszakos cselekmények az emberi szervezetet ért egyszeri külső hatásra, 
a sérült akaratától függetlenül hirtelen vagy rövid idő alatt jönnek létre, melyek kialakulásában szerepe van a ter-
mészeti és társadalmi környezetnek, a sérült/sértett 'zikai és pszichés állapotának.
Véletlen balesetek és erőszakos cselekmények miatt a WHO Európai Régiójában évente mintegy 550 000 
ember hal meg; ez az összes halálozás 6,1%-a. Kiemelendő, hogy a 'atal, 5–49 éves korcsoportban a balesetek 
és az erőszakos események vezető halálok. A balesetek terhét tovább növeli, hogy sokszor élethosszig tartó rok-
kantsággal járnak, és a DALY 10,5%-áért felelősek.
Az Eurostat adatai szerint az EU országaiban 2014-ben 151 561 ember vesztette életét külső okok (baleset vagy 
erőszak) következtében. A 100 000 főre standardizált adatok szerint az EU-ban 30,6; Magyarországon 40,4 a 
külső okok miatti halálozási arányszám. Míg a 65 év alatti korosztályban a magyar mutató jobb, mint az EU-or-
szágok átlaga (12,1 vs. 13,7 százezrelék), a 65 év feletti korosztályban lényegesen magasabb a hazai érték (124,4 
vs. 100,1 százezrelék). Az időskori esések külön is 'gyelmet érdemelnek, hiszen a fér'ak esés miatti halálozási 
aránya hazánkban duplája az EU átlagnak.
A balesetek gyakorisága jelentős eltérést mutat korcsoportonként és nemenként. Az 5–19 éves és 80 év felet-
ti korosztályokban magas a baleset következtében ellátást igénylők száma, a halálos kimenetelű balesetek 
különösen a 15–39 évesek körében gyakoriak. Háromszor több fér' szenved közlekedési balesetet, mint nő.
A közúti sérülések gazdasági költségvonzata a GDP 2%-a hazánkban, ez megfelel az EU-tagországok átlagá-
nak. Az erőszak miatti halálesetekből 2016-ban 783 esettel kevesebb volt, mint 2010-ben. A véletlen balesetek 
miatti halálesetek száma 526-tal csökkent 2010-ről 2016-ra.
A halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma 2008-ra 1000 fő alá csökkent, és az elmúlt 7 évben a trend 
folytatódott, de jelenleg is 800 főnél (6,3/100 000) többen halnak meg közlekedési balesetben évente. A köz-
lekedési balesetek 62%-át személygépkocsival, 11%-át kerékpárral, 10%-át tehergépkocsival, 6%-át gyalogos-
ként, 4-4%-át segédmotoros kerékpárral és motorkerékpárral okozták 2014-ben. Az esések okozta halálozás 
összességében csökkenő tendenciát mutat, 2010-hez képest 2016-ban 240 fővel kevesebb halálesetet regiszt-
ráltak. Egyéb külső okok miatti (vízbefúlás, tűzeset, mérgező anyagok) véletlen halálesetek száma évenként 
350 eset körül alakul és csökkenő gyakoriságot mutat. A hazai gyakorlatban a közlekedési balesetekről a rend-
őrség, a munkabalesetekről a munkavédelemi hatóság, a mérgezésekről az Egészségügyi Toxikológiai Tájé-
koztató Szolgálat (ETTSZ) végez rendszeres adatgyűjtést. A rendőrség adatsora azt mutatja, hogy az elmúlt 
7 évben a közlekedésből eredő halálesetek száma csökkent, de a kedvező tendencia megállt az összes baleset 
és az összes sérülés tekintetében is. A bejelentett mérgezési esetek száma a 2010. évi 15 466-ról 2015-re 24 999-
re nőtt. A mérgezések megoszlása átalakult; míg 2010-ben a bejelentett eseteknek 64,2%-a gyógyszermérge-
zés volt, ez az arány 2015-re 33,5%-ra csökkent. A bejelentett kábítószer-mérgezések aránya a 2010-es 5,4%-os 
részesedésről 2015-re 8,6%-ra nőtt. A gyermekek érintettsége jelentős; az 1–9 éves korosztályban évente 
mintegy 1200–1300 kisgyermek szenved véletlenül mérgezést, és a 10–19 éves korcsoportban ehhez további 
550–600 véletlen eset is adódik.

Fő célkitűzés

Folyamatosan csökkenjen a baleseti sérülések száma és a baleseti halálozás mértéke.
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Konkrét célkitűzések

 A multiszektoriális együttműködés feltételeinek javítása.

 Gyerekekre és idősekre fókuszáló preventív programok továbbfejlesztése.

 Alkohol- és drogfogyasztás-megelőzés hatékonyságának javítása.

 Segélyvonalak szolgáltatásainak továbbfejlesztése.

Javasolt intervenciók

Közlekedési balesetek megelőzése

 Megfelelő közlekedésszervezés, balesetmentes környezet kialakítása, a közlekedési ismeretek 

oktatása, a közlekedési kultúra javítása. Alkohol- és drogfogyasztás-megelőzési programok.

 Idősek számára baleset-megelőzési programok, az autóvezetéshez szükséges orvosi engedély 

körültekintő kiadása.

Mérgezések megelőzése

 A leendő szülők felkészítése már a várandósság alatt a baleset-megelőzés módjaira. 

 A mérgezésmegelőzés jó gyakorlatának terjesztése óvodások és kisiskolások körében.

 A megfelelő védelemmel és feliratozással el nem látott mérgező anyagok kitiltása a piacról.

 A függőséget okozó mérgező anyagok (drog, alkohol) fogyasztásának megelőzését célzó okta-

tás az iskolákban. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) zöld vonal hívó-

számának ismertté tétele a nevelők, szülők körében.

Égési sérülések megelőzése

 A várandósok szülés előtti tájékoztatása, a környezet folyamatos megfigyelése, kiemelten a szo-

ciálisan hátrányos környezetben élők csoportjában.

 Esések és azok következményeinek megelőzése.

 Az időskori esések megelőzése érdekében biztonságos környezet kialakításának támogatása 

(időskorúak lakásának átalakítása), illetve a balesetet okozó kockázati tényezők minimalizálása 

(túlzott gyógyszerfogyasztás, szédülést okozó gyógyszerek, szédülést, egyensúlyvesztést 

okozó betegségek azonosítása). Egyensúlyt javító torna, gyógytorna terjesztése.

 Csontritkulás megelőzése, kezelése (részletek a „Mozgásszervi betegségek megelőzése” feje-

zetben).

Vízbefúlás megelőzése

 Biztonsági korlátok, a kijelölt fürdőhelyek fokozott ellenőrzése, a szakképzett vízi mentők szá-

mának növelése.

 Az úszás és mentés megtanulásának biztosítása minden általános iskolás gyermek számára.

 A szülők tájékoztatása/képzése a gyermekbalesetek megelőzéséről.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (ETTSZ) lehetőségeinek kihasználása a balese-

tek következményeinek népegészségügyi értékelésére.

 Közlekedési baleseti adatok a rendőrség által végzett adatgyűjtés alapján, valamint a sürgőssé-

gi ellátási adatok elemzése a mentés hatékonyságának, hatásosságának értékelése érdekében.

 Mérgezési esetek száma az ETTSZ adatgyűjtés alapján.
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 Égési sérülések számának, súlyosságának alakulása (regisztere kialakítandó).
 Esések, különösen az időskori esések, valamint az esésekből eredő törések, különösen a csípő-

táji törések számának alakulása. 
 Vízbefúlás esetszámának alakulása a haláloki statisztika és a mentési adatok elemzésével. 

Partnerségi kapcsolatok

Közlekedési balesetek megelőzése

 Rendőrség

 Önkormányzatok

 Köznevelési intézmények

 Motoros gépjárműoktatást végző szervezetek

 Kerékpáros egyesületek

 Biztosítók

 Országos hálózattal rendelkező idősszervezetek, nyugdíjasklubok

 Az autóvezetéshez szükséges orvosi engedély kiadásáért felelős szervek

Mérgezési esetek megelőzése

 Védőnők

 Pedagógusok

 A megfelelő védelemmel és feliratozással el nem látott mérgező anyagok piaci kiszűrését ellátó 
hatóságok

 Rendőrség

 Mentálhigiénés, egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberek

Égési sérülések megelőzése

 Védőnők

 Tűzoltók

Esések megelőzése

 Önkormányzatok

 Országos hálózattal rendelkező idősszervezetek, nyugdíjasklubok, betegszervezetek

 Gyógytornászok, gyógytestnevelők

Vízbemerülés megelőzése 

 Fürdőhelyek, uszodák üzemeltetői, felügyelői

 Vízi mentők

 Úszásoktatók

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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EGÉSZSÉGET TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA ÉS 

A KÖZÖSSÉGI ORIENTÁCIÓJÚ 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZEREK FEJLESZTÉSE
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Társadalmi környezet fejlesztése

Helyzetelemzés

A társadalmi és ezzel szorosan összefüggő egészségi egyenlőtlenségek felszámolása számos nemzetközi és 
hazai szakmapolitikai dokumentum meghatározó eleme. A WHO Health 2020 stratégiájának fő célja a lakos-
ság egészségi állapotának, jóllétének szigni'káns javítása, az egészségegyenlőtlenségek csökkentése, a népegész-
ségügy és az emberközpontú egészségügyi ellátás erősítése. A WHO hangsúlyozza, hogy bár összességében 
az egészségi állapot sokat javult az utóbbi évtizedekben, ez nem mindenhol és nem mindenkit érint egyenlő 
mértékben, ami elfogadhatatlan; jelentős a hátrányos helyzetű csoportok száma, mérete és az ilyen csopor-
tokba sorolható lakossági hányad a népességen belül, a gazdasági, egészségi egyenlőtlenségek az Európai 
Régióban (is) országokon belül és országok között is nőnek.
Az egészségegyenlőtlenségek annak a társadalomnak a sajátosságaiból erednek, amelyben az emberek szü-
letnek, felnőnek, élnek, dolgoznak és öregszenek, ezeket a sajátosságokat az egészség társadalmi meghatáro-
zóinak tekintjük. Ezek magukba foglalják a kora gyermekkori történéseket, a gazdasági helyzetet, a foglalkoz-
tatottságot, a lakóhelyi, környezeti jellemzőket és az ellátórendszerek megelőző és betegellátó tevékenységé-
nek színvonalát. Ezen tényezők javítása mind a hátrányos helyzetű, sérülékeny csoportok, mind a teljes lakos-
ság szempontjából szükséges az igazságos, gazdaságilag produktív és egészséges társadalom érdekében.
A társadalmi gradiens az egészségi állapotban azt jelenti, hogy az egészség fokozatosan javul, ahogy javul az 
emberek és/vagy közösségek társadalmi-gazdasági helyzete. Így az egészségegyenlőtlenségek mindenkit érin-
tenek. Az egészségi állapotban meg'gyelhető különbségek szorosan kapcsolódnak az egészségmagatartás-
hoz (ami magában foglalja a dohányzást, alkoholfogyasztást, táplálkozást és 'zikai aktivitást), valamint a men-
tális problémákhoz.
Az egészségi állapot tekintetében mutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek országon belül is meg'gyelhető-
ek, hátterükben az egészséget meghatározó társadalmi-gazdasági tényezők, az egészség alapfeltételeinek (pl. 
jövedelem, lakhatás) egyenlőtlenségei állnak.
A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése szerint, bár a háztartások egy főre jutó éves átlagos bruttó 
és nettó jövedelme 2015-ben az előző évhez viszonyítva egyaránt növekedett (az átlagos bruttó jövedelem 
1,44 millió forint, a nettó jövedelem pedig 1,15 millió forint volt, az előbbi 4,8, az utóbbi 4,6 százalékkal maga-
sabb a 2014. évinél), a magyar lakosság 26,3%-a, azaz 2 millió 541 ezer ember, a szegénység vagy kirekesztődés 
legalább egy dimenziója szerint mégis hátrányos helyzetűnek minősült, azaz relatív jövedelmi szegénységben, 
súlyos anyagi deprivációban és/vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élt.
2015-ben a jövedelmi szegénységi arány 14,5% volt, 0,4 százalékponttal kevesebb, mint 2014-ben, a súlyos anya-
gi deprivációban élők aránya 2015-ben 16,2% volt, 3,2 százalékponttal alacsonyabb a 2014. évinél, míg az alacsony 
munkaintenzitású családban élők aránya a 0–59 éves korú népesség körében 6,1% volt, 1 százalékponttal keve-
sebb, mint 2014-ben. 
A jövedelmi egyenlőtlenségek országos szintű jellemzésére alkalmas Gini-együttható értéke 2012 és 2015 között 
28,2 volt, ami alapján hazánk európai viszonylatban a közepesen egyenlőtlen országok közé sorolható.
A 2011–2015 közötti időszakban csökkent a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők, és nőtt a diplo-
mások aránya. 2015-ben a teljes lakosság 16,8%-a alapfokú, 59%-a középfokú, 24,2%-a pedig felsőfokú vég-
zettségű volt. 2015-ben az alapfokú végzettséggel vagy semmilyen végzettséggel nem rendelkezők 43,1%-a, 
míg a felsőfokú végzettségűeknek 9,9%-a volt kitéve a szegénység vagy kirekesztettség kockázatának. Kieme-
lendő az is, hogy az egyszülős és a több mint két gyermeket nevelő családok nagyobb mértékben vannak 
kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának; 2015-ben az egyszülős háztartások 62,3%-a, 
a három vagy annál több gyermekes háztartások 38,4%-a volt érintett; a roma népesség körében pedig ez az 
arány (82,8%) háromszorosa az országos átlagnak.
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Az egészség társadalmi meghatározóinak vizsgálata és kedvező befolyásolása stratégiai fontosságú a lakosság 
egészségi állapotának javítása szempontjából, mivel a társadalmi tényezők határozzák meg leginkább az élet-
módot, de az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást is. Az egyének társadalmi státuszuktól függően eltérő 
mértékben vannak kitéve az egészséget veszélyeztető kockázati tényezőknek, de az egészségügyi ellátás 
igénybevételében is nagyok a társadalmi különbségek. Az Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF) 2014 ada-
tai szerint az iskolázottsági mutatók javulásával az egészségmagatartáshoz köthető kockázatoknak kitett 
lakosság aránya (a legfeljebb nyolc általánost végzettek prevalenciamutatóit a felsőfokú végzettséggel ren-
delkezők körében tapasztalt prevalenciához viszonyítva) csökken – dohányzás (31,0% vs. 12,7%), nagyivás 
(6,0% vs. 4,0%), túlsúly és elhízás (57,1% vs. 49,0%), míg az egészségre pozitív hatású magatartásformák, mint 
a napi rendszerességű zöldség-gyümölcs fogyasztás (61,5% vs. 75,0%) vagy a WHO ajánlásának megfelelő 
*zikai aktivitás (6,1% vs. 18,0%) gyakorisága a lakosság körében az iskolai végzettség emelkedésével nő. 
A társadalmi-gazdasági helyzettel összefüggésben a születéskor várható élettartam (azaz a halálozás) regionális 
egyenlőtlenségei is kimutathatóak; a leghosszabb élettartamra a közép-magyarországi lakosok, a legrövidebbre 
az észak-magyarországiak számíthatnak. Ugyancsak jelentős területi egyenlőtlenségek mutathatók ki a halálozás 
korcsoportonkénti elemzése (2010–2014) során: a csecsemőhalandóság igen jelentős eltérést mutatott járáson-
ként: a legmagasabb érték közel 12-szerese volt a legalacsonyabb értéknek. A földrajzi/területi egyenlőtlenségek 
kapcsán kiemelendő, hogy ezek nem a földrajzi hely, hanem a régió gazdasági fejlettsége által meghatározottak.

Fő célkitűzés

A társadalmi egyenlőtlenségek – ezáltal az egészségmagatartás és az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek 
– csökkentése, az egészségszakadék mérséklése.

Konkrét célkitűzések

A társadalmi környezet szempontjából:

 A 25–64 év közötti népesség iskolai végzettség szerinti megoszlásának kedvezőbbé tétele, a leg-
feljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők arányának csökkentése, a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők arányának növelése.

 Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek – relatív jövedelmi szegény-
ségben élők, súlyos anyagi deprivációban élők, nagyon alacsony munkaintenzitású háztartás-
ban élők – arányának csökkentése.

 A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelmének növelése.

 A jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése.

 A lakosság elsősegély-nyújtási hajlandóságának és kompetenciáinak erősítése.

Az egészségi állapotban és az egészségmagatartásban kimutatható egyenlőtlenségek csökkentése érdekében:

 A születéskor várható átlagos élettartam további növelése, a társadalmi csoportok közötti 
különbség csökkentésével.

 A túlsúlyosak és elhízottak aránya további növekedésének megakadályozása a 18 éves és idő-
sebb lakosság körében. 

 A WHO ajánlásának megfelelő rendszeres testmozgást végzők arányának növelése a 18 éves és 
idősebb lakosság körében, a társadalmi csoportok közötti különbség csökkentése.

 A naponta zöldséget és/vagy gyümölcsöt fogyasztók arányának növelése a 18 éves és idősebb 
lakosság körében, a társadalmi csoportok közötti különbség csökkentése.

 A naponta cigarettázók arányának csökkentése a 18 éves és idősebb lakosság körében, a társa-
dalmi csoportok közötti különbség csökkentése.
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 A túlzott alkoholfogyasztók arányának csökkentése a 18 éves és idősebb lakosság körében, a 
társadalmi csoportok közötti különbség csökkentése.

Javasolt intervenciók

A WHO az egyenlőtlenségek csökkentése/felszámolása érdekében három területen javasol beavatkozásokat: 
a mindennapi életfeltételek javítása; a hatalom, a pénz és az erőforrások egyenlőtlen elosztása elleni küzde-
lem; a háttérben álló problémák feltárása, folyamatos mérése és az ezekkel kapcsolatos tudás széles körben 
való terjesztése. Ezek a célkitűzések az ENSZ Fenntartható Fejlődés Agenda 2030 dokumentumának célrend-
szerében is megfogalmazásra kerülnek, úgymint az alacsony jövedelmű lakosság jövedelmének nagyobb ará-
nyú növelése; a társadalmi, gazdasági, politikai beilleszkedés javítása kortól, nemtől, etnikai hovatartozástól, 
vallási, gazdasági stb. státusztól függetlenül; az egyenlő lehetőségek biztosításának támogatása, az egyenlőt-
lenségek csökkentése a jövedelem, a törvények, politikák stb. tekintetében, amelyek összhangban vannak a Health 
2020 által megjelölt főbb területekkel.
Az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló beavatkozások elsősorban kormányzati szinten tudnak megvaló-
sulni, a főbb területeket az Egészséges Magyarország 2014–2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia is kiemeli: 

 Az egészségi állapot meghatározóit kedvező irányba befolyásoló, ún. „egészségbarát” kor-
mányzás a kormányzati politika minden (nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi) szintjén, 
valamennyi ágazatban (politikák, befektetések és szolgáltatások) és érdekelt féllel (állami, magán 
és önkéntes) való fokozott összehangolása.

 Szakpolitikai intézkedések, a társadalmi meghatározókra irányuló, mindenki egészségének javí-
tását szolgáló egyetemes politikák kidolgozása.

 Szakpolitikai intézkedések, célzott beavatkozások a társadalmi-gazdasági hátrány szempontjá-
ból leginkább érintettekre kiemelt figyelmet fordítva.

 Az egészségtudatos magatartást elősegítő fizikai, társadalmi, gazdasági és jogi környezet biz-
tosítása (pl. az egészséges táplálkozást támogató ár-, adóintézkedések). 

 A népegészségügyi/prevenciós szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (lakóhelyközeli szol-
gáltatások biztosítása) a területi és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

Az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló intervenciók megjelennek a Program „Egészség egy életen át” 
című fejezetében (anya, csecsemő, gyermek, felnőtt, idősek, veszélyeztetett csoportok, életmódtényezők), vala-
mint jelen fejezet több alfejezetében is (lakó- és települési környezet, munkahelyi környezet, népegészség-
ügyi fókuszú alapellátás stb.) 
Javasolt a társadalmi meghatározók mentén történő adatgyűjtést és értékelést végző központ létrehozása (kap-
csolódás az „Országos lefedettséget biztosító, regionális alapon szervezett egészségobszervatórium-rendszer 
létrehozása és működtetése” című alfejezethez), amely lehetővé teszi indikátorokhoz rendelhetően az adatok 
folyamatos gyűjtését, értékelését, a kockázati csoportok közötti összehasonlító elemzéseket, különös tekintet-
tel a társadalmi és területi egyenlőtlenségekre.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

A lakosság társadalmi helyzetének vizsgálata (KSH éves jelentései alapján) a társadalmi környezet szempont-
jából releváns indikátorok mentén:

 A 25–64 év közötti népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása.
 Az oktatásban, foglalkoztatásban és továbbképzésben nem részesülők aránya a 15–24 évesek 

körében.
 A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya:

– munkanélküliek aránya korcsoportonként, 
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– relatív jövedelmi szegénységben élők aránya,
– súlyos anyagi deprivációban élők aránya,
– nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban (melyekben a munkaképes korú – 18 és 59 

év közötti – felnőttek az előző évben teljes munkapotenciáljuk kevesebb mint 20%-át töltöt-
ték munkával) élők aránya (munkaszegénység mértéke).

 A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme.
 A Gini-együttható (a jövedelemegyenlőtlenségek) alakulása.

Az egészségi állapot és az egészségmagatartás szempontjából releváns indikátorok iskolai végzettség és terü-
let (régió) szerinti eloszlásban:

 A születéskor várható átlagos élettartam változásának vizsgálata a KSH éves jelentése alapján.
 Az egészségmagatartás indikátorai – túlsúly és elhízás, testmozgás, zöldség-gyümölcs fogyasz-

tás, dohányzás, nagyivás – változásának vizsgálata (ELEF vizsgálatok 5 évente, háziorvosi szűrő-
vizsgálatok – Egészségi Állapot Felmérés – adataiból 3 évente).

A célkitűzés megvalósításával összhangban lévő kormányzati és szakpolitikai intézkedések, törvényi szabályo-
zások kvalitatív értékelése:

 Az erőforrások egyenlőtlen elosztásának felszámolására irányuló kormányzati jogi intézkedé-
sek (törvények, rendeletek), azok hatályba lépése; egészséghatás-vizsgálatok.

 A társadalmi meghatározókra irányuló szakpolitikai intézkedések, azok hatályba lépése.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Pénzügyminisztérium 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 Kormányhivatalok 

 Önkormányzatok

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 Orvos-egészségtudományi képzést, valamint pedagógusképzést folytató egyetemek, intézetek

 Köznevelési intézmények

 Központi Statisztikai Hivatal

 Civil és egyházi szervezetek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Lakó- és települési környezet fejlesztése

Helyzetelemzés

Az összes megbetegedések 12%-át kitevő környezeti eredetű betegségteher csökkentésének záloga a fenn-
tartható fejlődés 2030-ig szóló programjához kötött Fenntartható Fejlődési Célokkal való szinergia megterem-
tése, mert az emberi egészség szempontjából a tiszta levegő, az ivóvíz és szanitáció, a lakás, lakhatás, lakó- és 
települési környezet, az iskolai környezet, az egészségügyi intézmények környezete kritikus jelentőségűek. Becs-
lések szerint Magyarországon az összes betegségteher mintegy 6,2%-a tulajdonítható környezeti kockázati 
tényezőknek (ez kisebb, mint a globális átlag 11,8%).
A levegőszennyezés napjainkban is a legjelentősebb környezet-egészségügyi kockázati tényező. A rokkant-
sággal korrigált elveszített életévek 4%-a (nőknél 3%-a, fér*aknál 5%-a) tulajdonítható a légszennyezésnek hazánk-
ban 2015-ös adatok szerint, ami főként szív- és érrendszeri, daganatos és krónikus légzőszervi betegségek miatt 
következik be. A légszennyezés a krónikus légzőrendszeri betegségek – a dohányzás mellett – másik jelentős 
kockázati tényezője. A kültéri légszennyezés a WHO becslése szerint közel 500 000 halálesetért volt felelős 
Európában 2012-ben, főként városi környezetben, ahol a kibocsátás túlnyomó része a közlekedésből és a ház-
tartásokból származik. A légszennyezők közül a szálló port (különösen a kisméretű *nom por, a PM2,5 egész-
ségkárosító hatása miatt) az IARC (International Agency for Research on Cancer) a bizonyítottan humán daga-
natkeltők osztályába sorolja. A PM10 éves átlagkoncentráció-értékek lakossággal súlyozott átlagát az elmúlt 
10 évben, a 2011-es év kivételével, csökkenő tendencia jellemezte, értéke 42 µg/m3-ről 27 µg/m3-re csökkent. 
A lakosság egészségi állapotának védelme érdekében azonban további csökkentése szükséges a WHO által 
megjelölt célérték (20 µg/m3) eléréséhez. Hazánkban az invazív parlagfű pollenszórása nagyfokú allergenitást 
mutat, ezért kiemelten kezelendő biológiai légszennyező. Jelentős a beltéri légszennyezés egészséghatása is. 
Az épületek levegőjében található, sok esetben penészesedéshez köthető, biológiai kóroki tényezők átlago-
san 50%-kal növelik meg a krónikus légzőrendszeri megbetegedések kockázatát.
A jó minőségű ivóvíz biztosítása a közegészségügy sarokpillére. A hatékony víztisztítás, vízkezelés – az ivóvíz 
szigorú kémiai, mikrobiológiai ellenőrzése, az eredményes vízhigiénés felügyeleti tevékenység – következté-
ben az ivóvízjárványok nagyon ritkák. A hazai lakosság 95%-a részesül közműves ivóvízellátásban és kb. 80%-a 
csatlakozik közműves szennyvízhálózathoz, de a területi és szociális eltérés jelentős, a hátrányos helyzetű cso-
portok hozzáférése egészséges ivóvízhez és megfelelő szanitációhoz/szennyvízkezeléshez nem mindenütt 
biztosított. Napjainkban már nem a vízbázis-eredetű szennyezők jelentik a legnagyobb problémát, hanem egyre 
nagyobb szerepe van az elosztóhálózatból származó ún. másodlagos kémiai és mikrobiológiai szennyezések-
nek (ólom- és egyéb nehézfém-kioldódás, potenciálisan kórokozó mikroorganizmusok elszaporodása). Az ebből 
származó egészségkockázat különösen a gyermek- és az egészségügyi intézményekben jelentős.
Modern életünk velejárója, hogy ki vagyunk téve a háztartásokban, használati termékekben előforduló szám-
talan vegyi anyag egészségkárosító hatásának. Az otthoni mérgezési esetek száma meghaladja az évi húszez-
ret. A vegyi anyagok kezelésének egyre kiterjedtebb szabályozása ellenére mind több a bizonyíték a vegyi 
anyagok, különösen az érzékeny életszakaszban érvényesülő, gyakran hosszabb távon megnyilvánuló káros 
hatására vonatkozóan. 
A hulladékok képződésük, kezelésük, elhelyezésük során potenciális közvetlen és közvetett veszélyt jelente-
nek az emberre és környezetére nézve. Magyarországon húszezer hátrahagyott szennyezett ipari területet, 
telephelyet tartanak nyilván. A szennyezett talaj és/vagy talajvíz környezet- és egészségkárosodást okozó hatá-
sa különösen veszélyezteti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. 
A klímaváltozás jelentős mértékben hozzájárul a környezeti eredetű betegségteherhez. A hőhullámos napok 
alatt a napi halálozás az országos átlaghoz viszonyítva kb. 15%-kal emelkedik meg. Folyamatos kihívást jelen-
tenek az időjárási szélsőségek, a növekvő intenzitású ultraibolya (UV-B) sugárzás kedvezőtlen egészséghatá-
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sai. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az alkalmazkodás elősegítésére, a riasztás és védekezés közösségi 
megoldásainak fejlesztésére összhangban a II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014–2025) céljaival.
A kórházak, betegellátó intézmények nagy mennyiségű energiát használnak fel, szén-dioxid-kibocsátásuk jelen-
tős és a képződő hulladékok egy része veszélyes és fertőző. 
Magyarország lakosainak 70%-a városlakó. Az urbanizációval az emberek környezetében, beleértve a társa-
dalmi, gazdasági, kulturális, munka- és lakókörnyezetet, igen jelentős mértékben koncentrálódnak a veszély-
források is, amelyek hatása az egészségi egyenlőtlenségekben is megnyilvánul.

Fő célkitűzés

A levegő, a víz, a lakó- és települési, az iskolai és az egészségügyi intézményi környezettel összefüggő egész-
ségkárosító tényezők csökkentése révén a környezeti eredetű betegségteher mérséklése.

Konkrét célkitűzések

 Az NNP futamidejének végére betarthatóvá váljanak a WHO által meghatározott levegőminő-
ségi irányértékek és határértékek.

 A biztonságos ivóvízhez, valamint a környezet tisztaságát biztosító szolgáltatásokhoz való álta-
lános, egyenlő és fenntartható hozzáférés biztosítása, és az ivóvízfogyasztással, fürdőzéssel 
kapcsolatos egészségkockázatok csökkentése.

 A kémiai biztonság erősítése, támogatva az egész életciklusuk során biztonságos termékek 
használatát, kiemelten kezelve a háztartási, gyerekkori mérgezések csökkentését, a sérülékeny 
lakossági csoportok (gyermekek, várandósok, betegek, idősek, marginalizálódó társadalmi cso-
portok) vegyi kockázatának csökkentését, valamint a körkörös, zöld gazdaságra való áttérést.

 A humánbiológiai monitorozás közegészségügyi szakpolitikai eszközként való alkalmazásának 
kiterjesztése.

 A klímaváltozáshoz való humán és intézményi alkalmazkodás elősegítése az Európai Unió 
„Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” stratégiai célkitűzéseivel és a Párizsi Klímamegállapodás-
sal összhangban, és az időjárási szélsőségekkel összefüggő többlethalálozás mérséklése.

 A település-egészségügyi követelmények érvényesítése a városrendezési és -felújítási, vala-
mint terület- és településfejlesztési programokban.

Javasolt intervenciók

 A levegőminőség értékeléséhez kapcsolódóan a környezeti kockázati tényezők egészséghatá-
sának vizsgálata az Országos Gyermeklégúti Felmérés – OGYELF – megfelelő időközönként tör-
ténő elvégzésével, eredményeinek értékelése követéses formában.

 A beltéri légszennyezéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, a szennyezés monitorozása és csök-
kentése építészeti, épületgépészeti, szellőzéstechnikai megoldásokkal kiemelten a gyermekek 
tartózkodására szolgáló zárt terekben, gyermekegészségügyi és oktatási intézményekben, ott-
honokban, valamint gépjárművekben.

 A városi légszennyezés további mérséklése, a biológiai allergének feltérképezése, intézkedések 
a szennyezettség csökkentésére és nyomon követésére.

 A Nemzeti Radon Cselekvési Terv szerint a beltéri radonszintek felmérése, elektromágneses expo-
zíciós vizsgálatok végzése.
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 Az ivóvízbiztonság növelése érdekében a nem szokványosan vizsgált komponensek (kémiai, 
biológiai, radiológiai szennyezők) potenciális veszélyességének elemzése.

 A vízhigiénés állapotok rendszeres ellenőrzése az oktatási-nevelési és egészségügyi intézmé-
nyekben, ajánlás az épületi vízrendszerek jó üzemeltetési gyakorlatára.

 A vízellátó rendszerek felkészítése a szélsőséges időjárási viszonyok okozta terhelésekre, a víz-
higiénés szempontok erősítése.

 Szakmai támogatás a szennyvíz-biztonsági tervek elkészítéséhez.

 Magánkutak használatával kapcsolatos kockázatok felmérése, ajánlás készítése.

 A fenntartható vízhasználat támogatása.

 Kapacitásfejlesztés a veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel való helyettesítése, valamint 
az elővigyázatossági megközelítés helyénvaló alkalmazásának propagálása érdekében.

 A településeken a szennyezett ipari területek, telephelyek humán-egészségügyi és környezeti 
kockázat felméréssel megalapozott kármentesítése.

 Extrém időjárási helyzetek idején a korai figyelmeztető rendszerek adekvát működtetése.

 Klímaspecifikus növényindikátorok kifejlesztése az Aerobiológiai Hálózat által, és ezek alkalma-
zásával a klímaváltozás hatásának jellemzése.

 Hulladékáram-vizsgálatok végzése az egészségügyi, kórházi és gyógyszerhulladékok kockáza-
tának csökkentésére.

 A kórházak/betegellátó intézmények energiatakarékossági jellemzőinek felmérése, ivóvíz- és 
használati melegvíz-ellátás és szanitáció körülményeinek vizsgálata, javítása. 

 Az Egészséges városok mozgalom támogatása.

 Az egészséges mobilitást – a gyalogos közlekedés, a kerékpározás és a közösségi közlekedés össz-
hangját – elősegítő környezet- és klímabarát várospolitika.

 A várostervezési és infrastruktúrafejlesztési oktatási tantervek kibővítése település-egészség-
ügyi ismeretekkel.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása 

Levegőminőség
 Krónikus légzőszervi és allergiás tünetekkel küszködő iskolás gyermekek aránya.
 A levegő szennyezettsége kisméretű aeroszolrészecskékkel (PM10, ill. PM2,5), ózonnal és nitro-

gén-oxidokkal.

Ivóvíz és szanitáció
 Megfelelően üzemeltetett vízellátórendszerről ellátott lakosok aránya, a területi eltérések vál-

tozása.
 Megfelelő minőségű közüzemi ivóvízzel ellátott lakosok aránya, a területi eltérések változása.
 A lakosság fürdőszobával való ellátottságának alakulása, a területi eltérések változása.
 Ivóvízellátás és szanitáció szempontjából megfelelő gyermekintézmények aránya, a területi 

eltérések változása.

Kémiai biztonság erősítése
 Az otthoni mérgezések száma, különös tekintettel a gyermekmérgezési esetekre.
 Hulladékok okozta egészségkárosodások megelőzése.
 Az egészségügyi hulladékok mennyiségének változása.
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Klímaváltozás

 Többlethalálozás hőhullámok/hideghullámok idején.
 A keringési és légzőszervi betegségek miatti betegfelvételek és halálozások alakulása nyári és 

téli szmoghelyzetek ideje alatt.
 Klímaérzékeny inváziós, allergén növények pollenszámának nyomon követése, a pollenszezo-

nok alakulása, a toxinszármazékokat termelő gombák mennyiségének és arányának változása.
 Környezeti szempontból fenntartható egészségügyi intézmények kialakítása.
 Hőszigetelt épületek, klimatizált helyiségek számának alakulása.
 Kórházi (veszélyes, nem veszélyes) hulladékok mennyiségének változása, környezetbarát hulla-

dékkezelés nyomon követése.
 Beltéri radonszintek és építőanyagoktól származó gamma-sugárzás-szintek változása.
 Ivóvízellátás és szanitáció szempontjából megfelelő egészségügyi intézmények aránya.

Az Egészséges városok mozgalom eredményessége 

 A mozgalomban részt vevő városok számának alakulása.
 A városi zöld területek (parkok, többfunkciós parkok) aránya, elérhetősége a lakóövezetekben.
 Kerékpárutak hossza, tömegközlekedési útvonalak hossza, megállók száma.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Pénzügyminisztérium 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium

 Agrárminisztérium

 Egészségügyi Szakmai Kollégium releváns tagozatai

 Kormányhivatalok 

 Önkormányzatok 

 Országos Közegészségügyi Intézet Közegészségügyi Igazgatósága

 MTA Ökológiai Kutatóközpont

 Magyar Víziközmű Szövetség 

 Egyetemek orvostudományi, egészségtudományi és népegészségügyi karai, intézetei

 Nemzetközi szakmai szervezetek

 Hazai szakmai és civil szervezetek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Munkahelyi környezet fejlesztése

Helyzetelemzés

A munkavégzés körülményei és módja alapvetően befolyásolják az egészségi állapotot. A munka és az egész-
ség komplex kétirányú kapcsolatában az emberi egészség és a munkateljesítmény optimális fenntartása egy-
aránt fontos, hiszen hatékony munkát csak egészséges és megfelelően képzett munkavállalók tudnak végez-
ni, akik egészségének megőrzésében az azt támogató munkahelynek alapvető szerepe van. A megfelelő mun-
kahelyi körülmények között végzett eredményes munka az önbecsülés, személyes fejlődési lehetőség, anyagi 
biztonság, társadalmi kapcsolatok és státusz megteremtésével lényeges meghatározója az egészségnek. Magyar-
ország Alaptörvénye kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, melyet többek között 
a munkavédelem megszervezésével és működtetésével biztosít. A munkavédelem feladata a dolgozók lehet-
séges legmagasabb szintű *zikai, mentális és szociális jóllétének támogatása minden munkaterületen, amely 
a munkavállalóknak a munkakörnyezetben előforduló kóroki tényezőkből eredő egészségkockázatoktól való 
védelme, valamint a munkavállaló *zikai és pszichés képességeihez igazított munkakörnyezetben történő 
foglalkoztatása révén az egészségromlás megelőzésével és az egészség fejlesztésével érhető el.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése szerint 2008-ban 2,34 millió ember halt meg foglalkozási okok 
miatt a világon, túlnyomó többségük (86%-uk) betegségek és csak kisebb hányaduk balesetek következtében. 
2016-ban a munkahelyi okok a globális betegségteher legfontosabb kockázati tényezői között a világon a 10., 
a fejlett országokban a 8. helyet foglalták el.
2015-ben 4 210 500 fő volt foglalkoztatott Magyarországon, akik legnagyobb számban a feldolgozóiparban, 
mezőgazdaságban és élelmiszeriparban – túlnyomó részt kis- és középvállalkozásoknál – dolgoztak. A munka-
egészségügyi vizsgálatok meg*gyelései szerint a munkahelyeken legtöbben fokozott pszichés terhelésnek, 
biológiai kóroki tényezőknek, balesetveszélynek és zajnak voltak kitéve. Mindkét nem esetében az elveszített 
egészséges életévek 2%-a volt számítások szerint foglalkozási eredetű, főként gerincfájdalom, sérülések, kró-
nikus légzőszervi megbetegedések és daganatok következtében, bár feltételezhetően a foglalkozási tényezők 
egészséghatása ennél nagyobb mértékű. A bejelentett munkahelyi balesetek száma 21 088 (501/100 000 
munkavállaló) volt 2015-ben, melyek közül 173 volt súlyos és 84 halálos kimenetelű. 2015-ben 277 (6,6/100 000 
munkavállaló) foglalkozási megbetegedést regisztráltak, ami a korábbi évekhez képest emelkedés ugyan, de 
így is jelentősen alacsonyabb a 2000-es évek elejének 500 körüli értékeinél. A leggyakoribbak a fertőző, bőr-, 
légzőszervi és egyéb (pl. mozgásszervi) betegségek voltak. Ebben az évben 67 (1,6/100 000 munkavállaló) 
fokozott expozíciós esetet jelentettek, ami jelentős visszaesés a 15 évvel korábbi, a foglalkozási betegségekkel 
közel megegyező értékhez képest. 
Bár a nyilvántartásba vett foglalkozási betegségek gyakorisága viszonylag alacsonynak tekinthető hazánkban, 
munkabaleseteknél jóval kisebb számuk, a fokozott expozíciós eseteknek a betegségeknél ritkább regisztráci-
ója, valamint a foglalkozási betegségek körében egyes betegségtípusok (pl. mozgásszervi betegségek, daga-
natok) alacsony száma és aránya az esetek feltárásának és bejelentésének jelentős hiányosságaira utal. A hazánk-
kal közel azonos méretű lakossággal és foglalkoztatotti létszámmal rendelkező Belgiumban tízszer, Csehor-
szágban háromszor több foglalkozási megbetegedést regisztráltak az utóbbi években, mint Magyarországon. 
2015-ben egymillió 15–64 éves munkavállalóra 826 foglalkozási megbetegedés jutott Belgiumban, 252 Cseh-
országban és mindössze 74 Magyarországon. Becslések szerint a daganatos betegségeknek mintegy 4%-a tekint-
hető foglalkozási eredetűnek, ugyanakkor hazánkban a bejelentett foglalkozási daganatos betegségek száma 
két nagyságrenddel tér el a várt értéktől (évente mindössze néhány esetet jelentenek a várt közel 4000-rel 
szemben). A foglalkozással bizonyíthatóan ok-okozati összefüggésben lévő foglalkozási betegségek mellett 
azokról a foglalkozással összefüggő megbetegedésekről, amikhez a foglalkozás nem, vagy nem bizonyítható-
an, fő oki tényezőként járul hozzá, hiányos ismeretekkel rendelkezünk hazánkban. 
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Az EU munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos aktuális stratégiájával összhangban kialakított 

munkavédelmi politikában a hazai munkavédelem számos prioritását megfogalmazták. Ezek %gyelembevéte-

lével meghatározott részletes feladatokat egységes programban kell végrehajtani a munkavállalók egészsé-

gének és munkavégző képességének hatékony megőrzéséhez és fejlesztéséhez. 

Fő célkitűzés

A foglalkozással összefüggő egészségkárosodás mérséklése a munkahelyi kóroki tényezőkhöz köthető egész-

ségkockázat csökkentése és az egészséget támogató munkahelyek kialakítása révén.

Konkrét célkitűzések

 A súlyos és halálos kimenetelű munkahelyi balesetek gyakoriságának csökkentése. 

 Az orvosi kezelést, munkaidő-kiesést vagy korlátozott munkavégzést okozó munkahelyi balese-

tek gyakoriságának csökkentése. 

 Munkahelyi fizikai, kémiai és biológiai kóroki tényezőknek való kitettség mérséklése.

 Munkahelyi ergonómiai kóroki tényezők által okozott, munkaidő-kieséssel járó váz-izom rend-

szeri megbetegedések gyakoriságának csökkentése.

 Munkahelyi stresszkezelő programokban részt vevő/programokhoz hozzáférő munkavállalók 

arányának növelése.

 Munkahelyi egészségfejlesztési programokban részt vevő/programokhoz hozzáférő munka-

vállalók arányának növelése. 

 A munkaerő hatékonyságát meghatározó tényezők vizsgálata és azok kedvező befolyásolása.

Javasolt intervenciók

 A munkahelyi kóroki tényezők azonosítása, a hozzájuk kapcsolódó egészségkockázatok becs-

lése, értékelése és kockázati besorolása révén primer prevenciójuk elősegítése, különösen az 

újonnan jelentkező kockázatok esetében.

 A munkahelyi kockázatok országos információs rendszerének fejlesztése és elérhetővé tétele, 

a foglalkozási betegségteher számítás kapacitásának kiépítése. A munkahelyi kockázatértéke-

lés (kockázatbecslés, -kezelés és -kommunikáció) folyamatának, szakmai feltételeinek és kapa-

citásának fejlesztése.

 A munkabaleseti kockázat csökkentése hatékony biztonsági berendezések alkalmazásával, a mun-

kabiztonsági előírások fokozott betartatásával és az előírások betartását elősegítő munkavé-

delmi oktatással. 

 A munkahelyi kémiai kóroki tényezők egészségkárosító hatásainak megelőzése, elsősorban az 

új és még nem kellően ismert hatású kémiai expozíciók jellemzése, a munkahelyi daganatkeltő 

kockázatok kezelése. 

 A munkahelyi biológiai kóroki tényezők egészségkárosító hatásainak megelőzése, elsősorban 

a vér útján terjedő fertőző betegségek elleni védekezéssel és a munkakörhöz kötött védőoltá-

sok következetes alkalmazásával.

 A munkahelyi ergonómiai kóroki tényezők hatékony kezelésével a foglalkozással összefüggő 

váz-izom rendszeri betegségek megelőzése.
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 A munkahelyi pszichoszociális kóroki tényezők feltárásának elősegítése. A munkahelyi lelki 
egészség javítása a munkaszervezés, a szervezeti kultúra és vezetési gyakorlat fejlesztésével, 
a munka és a családi élet összehangolásával, a munkahelyi stressz és kockázati magatartások 
(erőszak, alkohol- és kábítószer-használat) kezelésével. 

 Színtér alapú egészségfejlesztési programok az egészséges, egészséget és munkahelyi jóllétet 
támogató, családbarát munkahelyi környezet kialakítására. Egészséges életmódra nevelés egész-
séges munkahelyi környezetben, a munkahelyi testmozgás és egészséges táplálkozás elősegí-
tése. A dolgozók aktív bevonása a munkahelyi prevenciós, egészségfejlesztő programok terve-
zésébe és megvalósításába.

 Az átmenetileg vagy véglegesen csökkent munkaképességű munkavállalók képességeihez 
a munka hatékony adaptálását elősegítő programok kidolgozása. A munkába történő miha-
marabbi visszatérés elősegítése, a foglalkozási rehabilitáció munkaegészségügyi szempontú 
támogatása.

 A fokozottan veszélyeztetett munkavállalói csoportok (fokozott munkahelyi kockázatnak kitet-
tek, fiatalok, várandós nők, idősödő és külföldi munkavállalók) számára célzott munkavédelmi 
programok szervezése, ezáltal is elősegítve az egészségi egyenlőtlenségek csökkentését.

 Az alapszintű munkavédelmi ellátás minden munkavállalóra történő kiterjesztési lehetőségé-
nek vizsgálata, beleértve a mikrovállalkozások dolgozóit, az önfoglalkoztatókat, az idénymun-
kásokat és a nem bejelentett munkavállalókat is.

 A munkavédelem humánerőforrásának további fejlesztése, a munkavédelmi szemlélet nem-
zetközi trendeknek megfelelő modernizálása (a munkaegészségügyi szempont erősítése és a kör-
nyezet-egészségügyi szempont bevonása). A munkaegészségügy szerepének áttekintése és 
erősítése a munkavédelmi tevékenységben.

 A foglalkozás-egészségügy prevenciós szemléletének további erősítése, szerepének növelése 
a primer és szekunder prevenciós tevékenységben, aktív bevonása a népegészségügyi jelentő-
ségű betegségek összehangolt, rendszerszintű megelőzésébe.

 A foglalkozási megbetegedések feltárásának fejlesztése, a bejelentési rendszer korszerűsítése. 
A foglalkozással összefüggő betegségek surveillance rendszerének kialakítása, ami adatokat 
szolgáltat a szükségletek felméréséhez és lehetővé teszi célzott prevenciós intézkedések terve-
zését és végrehajtását.

 A munkahelyi egészség és biztonság kérdésének interszektoriális megjelenítése a munkaügyi, 
gazdasági (munkahelyteremtő, alvállalkozói munkát és kiszervezéseket szabályozó), kereske-
delmi és szociális (felzárkóztató) politikákban.

 A munkavédelem területén folytatott kutatási tevékenység támogatása, különös tekintettel az 
újonnan megjelenő vagy még kellőképpen fel nem tárt munkahelyi kóroki tényezők vizsgála-
tára, a kockázatbecslés és a kockázatkezelés hatékony módszereinek kidolgozására és beveze-
tésére. 

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Összes, valamint súlyos és halálos kimenetelű munkahelyi balesetek gyakorisága. 
 Foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek gyakorisága.
 Munkahelyi ergonómiai, stresszkezelő és egészségfejlesztő programok száma és eloszlása, e prog-

ramokhoz hozzáférő munkavállalók aránya és az e programok kezdeményezésére és megvaló-
sítására kiképzett és alkalmazott szakemberek száma.

 Fokozottan veszélyeztetett munkavállalói csoportok számára szervezett munkavédelmi prog-
ramok száma.
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 A foglalkozási megbetegedések feltárását, bejelentési rendszerének korszerűsítését célzó 
intézkedések száma és tartalma. 

 A foglalkozással összefüggő betegségek surveillance rendszerének tartalmi és minőségi fej-
lesztésére vonatkozó adatok.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten az Egészségügyért Felelős Államtitkárság és az 
Oktatásért Felelős Államtitkárság)

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Pénzügyminisztérium

 Kormányhivatalok munkavédelmi és népegészségügyi főosztályai

 Önkormányzatok

 Egészségügyi Szakmai Kollégium foglalkozás-orvostani, megelőző orvostani tagozatai

 Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság

 Egyetemek orvostudományi, egészségtudományi és népegészségügyi karai, intézetei

 Nemzetközi szakmai szervezetek

 Hazai szakmai és civil szervezetek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Népegészségügyi fókuszú alapellátás fejlesztése

Helyzetelemzés

2015-ben Magyarországon 3,7 millió potenciálisan egészségben leélhető életév veszett el a korai halálozás, 
valamint a betegségek és rokkantság okozta életminőség-romlás következtében.
Az alapellátás feladata, hogy de&nitív betegellátás mellett az egészségfejlesztés és betegségmegelőzés céljait 
szolgáló intervenciókat alkalmazva a betegségterhet egyéni és közösségi szinten is érdemben csökkentse. 
A magyar alapellátás erőssége, hogy kiterjedt szolgáltatói körrel és spektrummal rendelkezik. A háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat mellett szerepet kap a fogorvosi, gyógyszerészi, iskola-egészségügyi 
ellátás, a foglalkozás-egészségügy, az otthoni szakápolás és otthoni hospice szolgálat is. A szolgáltatói körben 
rejlő szolgáltatáskibocsátási lehetőségek azonban korlátozottak az ellátást biztosító szakemberek száma, kapa-
citása és szűkre szabott hatásköre miatt. Az ellátás hatékonyságát csökkenti az is, hogy a szolgáltatók közti 
együttműködés, információcsere esetleges. A munkavégzés többnyire egymástól izoláltan történik, az ellá-
tandó feladatok gyakran egymástól lehatárolatlanok, és ez egyes esetekben vizsgálatok elmaradását, máskor 
azok akár többszöri felesleges ismétlését eredményezheti. 
Az alapellátás gerincét alkotó háziorvosok, házi gyermekorvosok korfája az utóbbi évtizedekben egyre inkább 
az idős korosztályok felé tolódott el, átlagéletkoruk jelenleg 57, illetve 59 év. Ezen időszak alatt a betöltetlen 
háziorvosi, védőnői és fogorvosi körzetek száma is markánsan emelkedett, a tendencia hangsúlyosan érinti a 
kedvezőtlenebb egészségi állapotú lakosságot ellátó, hátrányos helyzetű településeken működő praxisokat. 
A betöltetlen körzetekben az ellátást – alacsonyabb óraszámban – helyettesítő orvos és/vagy szakdolgozó 
biztosítja, ezáltal csökken a lakosság hozzáférése a szolgáltatásokhoz. 
Míg a gyermekek esetében az alapellátás szerepe – a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a területi védőnők és 
az iskola-egészségügyi ellátás jóvoltából – a primer és szekunder prevenció szempontjából is hangsúlyos, 
addig a felnőtteknél a szolgáltatás elsősorban az akut betegségek ellátására és a krónikus betegek gondozá-
sára fókuszál. A prevenciós szolgáltatások a tizennyolc éven aluli lakosság körében – mind az egészségügyi 
dolgozók, mind az ellátottak számára természetesnek mondhatóan – szisztematikusan, korcsoporthoz kötöt-
ten, többnyire megfelelő fegyelemmel valósulnak meg, azonban a felnőtt ellátásban ez esetleges. Annak elle-
nére, hogy az egészségi állapot felmérését a felnőtt lakosság esetében is előírja jogszabály, a prevenciós tevé-
kenységek az alapellátás szintjén hangsúlytalanná válnak. Vizsgálatokra elsősorban a páciens rendelői megje-
lenése alapján, panasz esetén kerül sor. Kivételt képeznek ez alól az egyes hatósági jogkörök gyakorlása – pél-
dául gépjárművezetéssel kapcsolatos alkalmasság megállapítása – során kötelezően elvégzendő vizsgálatok. 
A felnőtt lakosság egészségi állapotát rendszeresen vizsgálják a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok is. Az itt 
végzett szűrések alapossága eltérő, az ellátás egyes helyeken precíz, másutt a tevékenység szinte csak admi-
nisztratív jellegű. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat – részben a munkáltatói környezet miatt – általában 
nem teljes körű, nem terjed ki az egészségi állapotot és munkaképességet befolyásoló kockázati tényezők 
feltárására. Az itt képződő – az egészségi állapotot jellemző és ellátási – adatok gyakran nem jutnak el a mun-
kavállaló háziorvosához. 
További korlátozó körülmény, hogy a háziorvosoknak nincs, vagy csak eseti jelleggel van tudomásuk az ellátá-
si körükbe tartozó kliensek népegészségügyi szűréseken való részvételéről, azok eredményeiről. Így nem tud-
nak érdemben hozzájárulni a szűréseken való részvétel ösztönzéséhez és az ellátottak körében az átszűrtség 
mértékének javításához.
Az elmúlt évtized kiemelt jelentőségű innovatív projektjeként valósult meg az Alapellátás-fejlesztési Modell- 
program, ami a magyar kormány és a Svájci Hozzájárulás Program támogatásával négy praxisközösséget hozott 
létre fejlesztendő járásokban. A Modellprogram tapasztalatai szerint a lakosság egészségi állapotának javítása 
hatékonyabban végezhető csapatmunkában, új szakemberek bevonásával. Átfogó prevenciós, egészségfej-
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lesztési, szervezési, elemzési feladatokat tudnak ellátni a népegészségügyi végzettségű szakemberek, akik 
szerepe több praxis együttműködése, szolgáltatásbővítése esetén kiemelkedő jelentőségű. Az életmódbeli 
rizikóállapotok visszaszorításában és a krónikus betegségek gondozásában fontos szerepet tudnak betölteni 
az ápolók, dietetikusok, gyógytornászok és pszichológusok. Részvételüknek köszönhetően a Modellprogram-
ban részt vevő praxisokban csökkent a szakellátásba küldések aránya.

Fő célkitűzés

Az alapellátás népegészségügyi fókuszú áthangolása, a prevenciós szolgáltatások lakossági szükségleten ala-
puló, közösségorientált biztosítása, lakóhelyközeli bővítése, valamint a szolgáltatók közti feladatmegosztás 
valós dolgozói kompetenciaszintek alapján történő redisztribúciója révén a magyar lakosság egészségi álla-
potának javítása, az egészségben töltött évek számának növelése, a lakosság egészségmagatartásának fej-
lesztése, az egyén felelősségvállalásának erősítése, valamint a területi egyenlőtlenségek csökkentése.

Konkrét célkitűzések

 Az alapellátás betegellátási és gondozási feladatainak teljesítése mellett elvárás legyen a hatékony, 
személyre szabott primer és szekunder prevenciós szolgáltatások lakóhelyközeli biztosítása is.

 Az intervenció hatásfokát, valamint a lakosság idősödéséből és kedvezőtlen egészségi állapo-
tából származó – egyénre, illetve ellátórendszerre háruló – betegségteher-növekedés mértékét 
jelentősen befolyásolja az iskolázottság szerint elvárható egészségismeret, valamint az egyén 
felelősségvállalásának mértéke, ezért feladat a kliensek egészségműveltségének és egészség- 
értésének fejlesztése. A társadalom közösségi részvételének fontosságát hangsúlyozni kell.

 Az ellátórendszer hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a szolgáltatásokhoz illesz-
tett monitoring- és visszacsatolási rendszer létrehozása, a minőségi munkavégzést ösztönző 
szakmai és finanszírozási keretrendszer kialakítása. Ennek megvalósulásához szükséges, hogy 
valamennyi szolgáltató egységes adatstruktúrájú szoftver használatával adminisztrálja a pre-
ventív célzatú és ellátási eseményeket. Elvárás az, hogy a rögzített adatok ügyfélkapun keresz-
tül a kliens, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül pedig – a kliens 
digitális önrendelkezése szerinti mértékben – a hatáskörrel rendelkező egészségügyi ellátó szá-
mára könnyen áttekinthetően, adatformátumban hozzáférhető legyen. A kliens egészségi álla-
potának 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti felmérése (az ún. törzskartonfrissítés) lehetősé-
get biztosít az egyén rizikóállapotainak, krónikus betegségeinek feltérképezésére, szisztemati-
kus alapot ad a szükségletek azonosításához, a személyre szabott prevenciós szolgáltatások és 
a populációs szintű intervenciók tervezéséhez.

 Betegelégedettség növelése, várakozási idő csökkentése, bizalmi alapú kommunikáció kialakí-
tása az ellátó személyzet és a kliens között. 

Javasolt intervenciók 

 Az alapellátás keretei között nyújtott népegészségügyi szolgáltatások támogatása, az alapellá-
tási teamek ösztönzése.

 Az egészségügyi dolgozók és szolgáltatók közötti együttműködés javítása. 

 A lakosság adekvát – időben, mértékben és helyen – szolgáltatás-igénybevételének ösztönzése.

  Az alapellátás interszektoriális együttműködésének javítása, különösképpen a szociális ellátó-
rendszer és a köznevelés munkatársaival. A szolgáltatásfejlesztés részeként a háziorvosi, fogor-
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vosi, foglalkozás-egészségügyi, iskola-egészségügyi, védőnői, otthoni szakápolási és hospice 
szolgálatok és a gyógyszertárak hangsúlyosabb szerepvállalásának biztosítása a prevenciós 
szolgáltatások területén.

 Az alapellátás jelenlegi kulcsszereplői mellett – az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram tapasz-
talatai alapján – népegészségügyi szakemberek bevonása a primer és szekunder prevenciós 
szolgáltatások nyújtásába, az egészségi állapot felmérésen és szűrővizsgálatokon való részvé-
tel monitorozásába, illetve azok szupervíziójába.

 Ápolók, dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok, egészségfejlesztő mentálhigiénikusok, 
életmód-tanácsadók alkalmazása az életmódbeli rizikóállapotok csökkentése, a krónikus, nem 
fertőző betegségek lakosságközeli gondozása érdekében.

 Az egészségfejlesztési irodák és az alapellátást nyújtó praxisok/praxisközösségek együttműkö-
désének kialakítása, működtetése és folyamatos fejlesztése.

 Az otthoni szakápolási szolgálatok személyre szabott rehabilitációs fókuszú, különösképpen a 
krónikus betegségek gondozásához kapcsolódó – praxishoz rendelt – vizitszámalapú szolgál-
tatásbővítése. 

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Egészségi állapot felmérésen évente részt vevő ellátottak száma és aránya.
 Az alapellátás szintjén nyújtott prevenciós szolgáltatások száma, az ezeket igénybe vevő ellá-

tottak száma és aránya. 
 Életmóddal összefüggő fő kockázati állapotok előfordulási gyakoriságának változása.
 A krónikus nem fertőző betegségek gondozási hatékonyságának mérése (pl. outcome indiká-

torok alkalmazásával).
 Lakóhelyközeli szolgáltatások szükséglet szerinti rendelkezésre állása, illetve azok igénybevé-

teli aránya.
 A sürgősségi ellátás igénybevételének alakulása.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Országos Közegészségügyi Intézet 

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 Állami Egészségügyi Ellátóközpont 

 Önkormányzatok

 Kormányhivatalok

 Szociális és köznevelési intézmények

 Egészségfejlesztési irodák

 Lakóhelyközeli egyházi és civil szervezetek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Az egészségügyi ellátórendszer egészséget 

befolyásoló anomáliáinak korrekciója

Helyzetelemzés

Az egészség a társadalom jóllétének alapja, így ennek megőrzését, fejlesztését, szükség esetén helyreállítását 
biztosítani képes népegészségügyi és egészségügyi szolgáltatások mindenki számára elérhető, megfelelő 
minőségű, fenntartható biztosítása minden társadalom számára sorskérdés. A 21. században korábban sosem 
látott mértékben nőttek a kiadások az egészségügyben, így érthető, hogy sok államban próbálják visszafogni 
az egészségügyre fordított költségeket. Az OECD 2005–2013 közötti időszakra vonatkozó vizsgálata szerint az 
egy főre jutó egészségügyi kiadások átlagos éves növekedése reálértéken Magyarországon magasabb volt a vizs-
gált periódus végén, mint 2009 előtt, de még így sem közelítettük meg az OECD átlagát. Mint a tanulmány 
jellemzi, „versenyfutás kezdődött az orvostudomány által már megoldható, de gazdaságilag korlátokba ütkö-
ző egészségügyi ellátások között.” Ugyanakkor ezt a versenyt nem adhatjuk fel, mivel az EU tagországok egész-
ségügyi rendszerének teljesítményét összehasonlító vizsgálat szerint, ha a hazai egészségügy az Európai Unió 
élen teljesítő országai közé tartozna, akkor – az időben igénybe vett, megfelelő egészségügyi ellátással – a magyar 
állampolgárok születéskor várható élettartama 4 évvel lehetne hosszabb. Mindemellett kiemelendő, hogy a leg-
frissebb kimutatások szerint egységnyi befektetés a népegészségügybe tizennégyszeres megtérülést jelent a gaz-
dasági fejlődés szintjén.
Az egészségügyi ellátórendszer minőségi indikátoraként értékelt ún. elkerülhető mortalitás tradicionális értel-
mezés szerint a halálozás azon hányadát jelenti, mely megelőzhető lett volna időben nyújtott megfelelő egész-
ségügyi ellátással. Ennek mértékét egyrészt az ellátásra szorulók együttműködési képessége (egészséggel/
betegséggel kapcsolatos ismereteinek szintje) és hajlandósága, másrészt az egészségügyi ellátórendszer kapa-
citása és az ellátás hozzáférhetősége (anyagi, 6zikai, földrajzi, időbeni) befolyásolja. Az Eurostat legfrissebb 
elemzése szerint – mely a napjainkban egyre kiterjedtebben használt nómenklatúrát alkalmazva az elkerülhe-
tő halálozást már az időben történő megfelelő egészségügyi ellátással kivédhető és az adekvát népegészség-
ügyi intézkedésekkel megelőzhető halálozás együtteseként értelmezi – 2014-ben az Európai Unióban több 
mint 562 ezer halálozás történt, ami megfelelő egészségügyi ellátással kivédhető, és további közel 1 millió 
halálozás, ami népegészségügyi preventív intézkedésekkel megelőzhető lett volna. A kivédhető és a megelőz-
hető halálozások közötti átfedést is 6gyelembe véve a potenciálisan elkerülhető halálozások száma kb. 1,2 
millióra tehető. Hazánk a megfelelő egészségügyi ellátással kivédhető halálozás tekintetében 2014-ben az 
Európai Unió 28 tagországa között 266,1/100 000 fő mutatóval (EU28 átlag 126,2/100 000) az ötödik legkedve-
zőtlenebb, míg a megelőzhető halálozás vonatkozásában 414,3/100 000 fő arányszámmal (EU28 átlag 
213,9/100 000) a legkedvezőtlenebb helyzetben volt. 
Minden ország fontos célnak tartja, hogy valamennyi polgára szükségleteinek megfelelően, egyenlő eséllyel 
tudjon hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz. A kielégítetlen ellátással kapcsolatos jelentések országok közöt-
ti és országon belüli – társadalmi csoportok közötti – eltérései részben magyarázhatók a különböző normák-
kal, egészségműveltséggel, egészségkultúrával és elvárásokkal, de mindenképpen méltánytalan egyenlőtlen-
ségeknek minősíthetők. 
Magyarországon 2015-ben az összesített orvoslétszám megfelelt az Európai Unió átlagának, azonban földrajzi 
eloszlása a szakellátás infrastrukturális kapacitáskoncentrációjához hasonlóan alakul, azaz létszámarányuk 
elsősorban az orvosegyetemi és megyei jogú városokban kiemelkedő. Az egészségügyi szakdolgozók létszá-
ma elmarad az Európai Uniós átlagtól, és eloszlásuk az orvosok eloszlásához hasonló mintázatot mutat. A leg-
utóbbi OECD jelentés alapján az OECD országokban az ápolók száma 2,5 millióval növekedett 2000–2013 
között, azonban a legtöbb európai ország ápolóhiánnyal küzd, melynek nagyságát 2020-ra 600 000 főre becsü-
li az Európai Bizottság. A European health for all database (HFA-DB) WHO/Europe 2016. júliusi adatai alapján 
Magyarországon 100 000 lakosra 332 orvos jutott (EU átlag 349,58), míg ápolóból 658,35 (EU átlag 864,29). A sta-
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tisztikák alapján megállapítható, hogy az EU átlaghoz viszonyítva Magyarországon hiányzik az egészségügyi 
ellátórendszerből az ápolók 23,82%-a. Ha az Európai Unióban az egészségügyi ellátórendszer működési ada-
tait vizsgáljuk szintén az OECD adatai alapján a humánerőforrás tekintetében, akkor elmondható, hogy a műkö-
dő (praktizáló) orvosok száma az EU átlagában 3,5 fő 1000 lakosra vetítve, ami Magyarország esetében 3,3 fő. 
Az ellátórendszerben jelenleg dolgozó ápolók számait alapul véve az Európai Unióban átlagosan 8,4 ápoló jut 
1000 lakosra, ami Magyarország esetében 6,4 ápolót jelent. Ugyanakkor 2014-ben Magyarországon volt a leg-
magasabb az egy főre eső orvos-beteg találkozások átlagos száma. Az OECD megállapítása szerint, bár az 
orvos-beteg konzultációk esetében az országok közötti eltéréseket részben kulturális tényezők is magyaráz-
zák, az egészségügyi ellátás/népegészségügyi szolgáltatások szervezése, az ellátási szintekhez (s ezen belül a szak-
dolgozókhoz) rendelt kompetenciák, a 6nanszírozás jellegzetességei nagyobb súllyal esnek latba.
A demográ6ai változások, a krónikus betegek (ezen belül a több betegséggel is sújtott betegek) növekvő száma, 
az innovatív technológiai fejlődés eszközrendszerének és eredményeinek hasznosítására törekvő ellátás egyre 
jelentősebb költségvonzata egyaránt veszélyeztetik az egészségügyi rendszerek közép- és hosszú távú fenn-
tarthatóságát. Annak érdekében, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljenek, az egészségügyi rendszerek-
nek eredményesebbé és hatékonyabbá kell válniuk. Nemzetközi viszonylatban meghatározó jelentősége van 
a nem orvos végzettségű egészségügyi szakdolgozók szerepvállalásának, hatáskörük lényegesen kiterjedtebb 
az egészségügyi ellátásban és így az alapellátásban is, mint Magyarországon. Az Európai Unió és a WHO doku-
mentumai egyaránt hangsúlyozzák, hogy többet kell tenni az országok lakossága egészségi állapotának javí-
tásáért és az egyenlőtlenségek felszámolásáért az egészségügyi ellátás szintjén is, a fenntartható működésű, 
megfelelő minőségű egészségügyi rendszerek és az univerzális hozzáférés biztosításával. Az ENSZ Fenntartha-
tó Fejlődési Céljai között a harmadik, azaz egészséges élet és jóllét biztosítása valamennyi korosztály számára, 
olyan alapvető célkitűzés, melynek teljesülése az összes további célkitűzés megvalósulásának is feltétele.

Fő célkitűzés

Univerzális, mindenki számára elérhető, fenntartható, magas minőségű egészségügyi ellátórendszer működ-
tetése. 

Konkrét célkitűzések

 Az egészségügyi ellátás hatékonyságának, rugalmasságának növelése és hozzáférhetőbbé 
tétele. 

 Az elkerülhető halálozás mértékének csökkentése.

 A gyógyszerfogyasztás ésszerűsítése.

 Teljesítményre ösztönző ellátásfinanszírozás.

 Az innovatív egészségügyi szolgáltatások bevezetése, az új technológiák által nyújtott lehető-
ségek kiaknázása. 

Javasolt intervenciók

Hatékonyabban működő egészségügyi rendszer

 Az oltandó korosztályok esetében a magas átoltottság és a védőoltásokkal kapcsolatos járvány- 
ügyi felügyeleti tevékenység fenntartása, a járványveszély esetén adandó védőoltások biztosí-
tásával az egészségügyi rendszer terheinek csökkentése. 

 A gyógyszerfogyasztás terápiás napokban mért alakulásának követése mellett a gyógyszerfel-
írás követése, különös figyelemmel a prevenciós célú gyógyszerrendelésre.
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 Az alapellátás megerősítése, kapacitásának, szolgáltatási spektrumának és kompetenciájának 
növelése az egészségügyi ellátórendszerben.

 A szakellátási szolgáltatások szükségletalapú, epidemiológiai helyzethez igazított elosztása.

 Az egészségügyi ellátás eredményességének megítélésére is alkalmas általános és szakterüle-
tenkénti minőségindikátor-rendszer kialakítása, az ellátás minőségének monitoringja.

 A Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer minőségbiztosítása.

 Feladatokhoz és eredményességi mutatókhoz igazított finanszírozás. 

 Egészség-gazdaságtani elemzésekre alapozott szolgáltatásbővítési gyakorlat kialakítása és 
működtetése. 

Mindenki számára hozzáférhetőbb egészségügyi ellátás

 A háziorvoshiány enyhítése a szakterület presztízsének komplex növelésével, a hátrányos hely-
zetű térségek ellátásának ösztönző finanszírozásával. 

 Az egészségügyben dolgozók jelenlegi és kívánatos kompetenciaszintjének felülvizsgálata, tudás, 
képesség, attitűd és autonómiakompetenciáik megfelelő kialakítása képzésük során, a gyakor-
lati ismeretek jobb elsajátítására lehetőséget adó duális képzés keretei között. 

 A teleegészségügy lehetőségeinek kiaknázása. 

 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) – mely az egészségügy minden fontos 
szereplőjét, a háziorvosokat, a szakrendelőket, a kórházakat, a gyógyszertárakat, az ágazati irá-
nyítási rendszert és a lakosságot összeköti, megteremtve ezzel a személyre szabott, minőségi 
betegellátás háttérfeltételeit – lehetőségeinek célzott kiaknázása. 

Rugalmasabban működő egészségügyi ellátórendszer

 Az egészségügy digitalizálása az ellátás jobb tervezése, a betegellátás minőségének javítása, az 
erőforrások optimális elosztása és a bizonyítékokon alapuló gyógyító ellátás és szakpolitika 
érdekében.

 Az OECD által használt „kompozit indikátorok és index” bevezetése a háziorvosi és kórházi ellá-
tásban.

 Az e-egészségügyi megoldások adaptációjának nyomon követése.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

Magyarországon az egészségügyi rendszer teljesítményértékelése keretében használt indikátorok meghatá-
rozásának szabályait a 6/2013. (V. 24.) EMMI rendelet tartalmazza. 

Általában:
 Az egészségügyi kiadások GDP-ből való részesedése százalékban kifejezve. 
 Magánegészségügyi kiadások aránya az összes egészségügyi kiadáson belül.
 Állami egészségügyi kiadás aránya az összes egészségügyi kiadáson belül.
 Az egészségügyi dolgozók száma, földrajzi és szakterületenkénti eloszlása. 

Az egészségügyi rendszer hatékonyságának nyomon követése 
 Magyarországon az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által készített Magyar Egészségügyi 

Rendszer Teljesítményértékelése jelentés tartalmazza azokat az indikátorokat, melyekkel a magyar 
egészségügyi rendszer teljesítményének értékelése elvégezhető. Az OECD és a WHO a haté-
konyság és a minőségi ellátás mérésére az egészségügyben a finanszírozáshoz is kapcsolható 
indikátorok mellett olyan indikátorokat javasol, amelyek kiterjednek többek között az elkerül-
hető halálozás mértékére, az egészségügyi ellátáshoz kapcsolható fertőzések mértékére, a gyer-
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mekkori oltási programok eredményességére, az idős korosztályok influenza elleni átoltottsá-
gának mértékére.

A hozzáférhetőség mérése
 Elsősorban a kielégítetlen szükségletek mérésére, valamint ezek (társadalmi, gazdasági, 

geográfiai, ellátásszervezési, kapacitáshiány) hátterének feltárására fókuszálnak. 

Az egészségügyi ellátórendszer rugalmasságára vonatkozó indikátorok 

 A betegellátáshoz kapcsolható mutatók, például az egynapos sebészeti beavatkozások arányá-
nak vizsgálata bizonyos betegségek esetében. 

 Az intézményi működést jellemző indikátorok, például az átlagos kórházi ápolási napok száma.
 A WHO által az Európai Régióban az egészségügyi kiadásokra vonatkozóan javasolt és mért 

indikátorok, például az egészségügyi kiadások GDP-arányos szintje, a háztartások közvetlen 
kiadásai. 

 Az egészségügy digitalizációja új indikátorok kifejlesztését és alkalmazását is szükségessé teszi.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság)

 Pénzügyminisztérium

 Innovációs és Technológiai Minisztérium

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

 Országos Mentőszolgálat 

 Országos Vérellátó Szolgálat 

 Kormányhivatalok Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági főosztályai 

 Országos Közegészségügyi Intézet 

 Magyar Orvosi Kamara 

 Magyar Gyógyszerészi Kamara

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

 Magyar Kórházszövetség

 Járóbeteg-szakellátási Szövetség

 Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége 

 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 

 Magyar Ápolási Egyesület 

 Magyar Védőnők Egyesülete

 Egészségügyi Szakmai Kollégium

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
 



népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

91ritka betegséggel sújtottak támogatása

Ritka betegséggel sújtottak támogatása

Helyzetelemzés

A ritka betegségek (RB-k) csoportjába a 10 000 emberből legfeljebb ötnél előforduló, az életet súlyosan veszé-
lyeztető, illetve tartós funkcióveszteséggel járó betegségek tartoznak. Az egyes RB-k csekély előfordulása nem 
jelenti azt, hogy a betegségcsoport által érintettek száma alacsony. Az RB-k magyarországi súlyának megítélé-
séhez meglehetősen kevés adat áll rendelkezésünkre, ezért elsősorban európai adatokra tudunk támaszkodni. 
A népesség 5%-a (Magyarországon kb. 500 000 fő) szenved a közel 6 000 RB valamelyikében. Leggyakrabban 
genetikai rendellenesség áll az RB hátterében, de környezeti hatások is hozzájárulnak kialakulásukhoz. Az RB-k 
50%-a csak felnőttkorban jelentkezik.
A Központi Statisztikai Hivatal 1980–2006 közti időszakra vonatkozó haláloki adatbázisa alapján 208/millióról 
142/millióra csökkent a RB-k okozta halálozás Magyarországon. A csecsemőkori RB-halálozás a kezdeti 615/
millióról 147/millióra csökkent; míg 1980-ban az RB-halálozás 28,3%-a következett be 1 éves kor alatt, 2005–
2006-ban ez érték 9% volt. Az elhunytak átlagos életkora pedig 37,3 évről 57,7 évre emelkedett. A 80-as évek 
elején évente meg&gyelt 66 120 RB-hez kapcsolódó potenciális életévveszteség 2006-ra 21 900 évre csökkent. 
A javuló ellátásnak köszönhető hosszabb élettartam miatt az RB-vel mint társadalmi jelenséggel kapcsolatban 
az orvosszakmai és a laikus megítélés is átalakult, amire a szociális ellátás, az oktatás és a munkaügy rendsze-
reinek reagálni kell.
Egyes (önálló BNO kóddal rendelkező) indikátor-RB-k ellátási speci&kumai az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár 2004–2006-os teljesítményelszámolási adatbázisa segítségével kerültek értékelésre Magyarországon. 
Az indikátor-RB-k 50%-a 25 szakellátó központban kapott ellátást, amihez a betegek 80%-ának 50 km-nél 
kevesebbet kellett utaznia. Az intézményekben alkalmazott beavatkozások spektruma, az ellátás igénybevé-
telének gyakorisága, az egy betegre jutó &nanszírozás jelentős eltéréseket mutatott. A hazai RB-ellátás jellem-
zően regionális központokban, koncentrált módon zajlott ugyan, de a centrumokkal kapcsolatban nem érvé-
nyesültek minőségi követelmények, azaz hiányzott az ellátási rendszer minőségbiztosítása.
Az EurordisCare2 felmérés szerint a diagnózishoz vezető út szempontjából a magyar betegeknek mások a prob-
lémái, mint európai társaiknak, de helyzetük összességében hasonló: hosszabb ideig várnak a diagnózisra, de 
ritkábban kapnak rossz első diagnózist; jobban megterheli őket anyagilag a diagnózishoz vezető út, de ritkáb-
ban szembesülnek elfogadhatatlan tájékoztatási módszerekkel. Ennek megfelelően, Magyarországon éppen 
olyan mértékben van szükség a RB-k diagnosztizálásának javítására és a jobban szervezett betegutak kialakí-
tására, mint Európában általában.
Az EurordisCare3 felmérés szerint az európai átlaghoz képest a hazai adatok nem mutattak jelentős eltérést az 
egészségügyi szolgáltatások elérhetősége és az egészségügyön belüli elutasítások szempontjából. Ugyanak-
kor szociális támogatást ritkábban kaptak a magyar betegek, akik ritkábban is voltak elégedettek a szolgálta-
tásokkal.
A fejlett országok mindegyikében, így az EU-tagállamokban is önálló népegészségügyi prioritásként kezelik a ritka 
betegségeket, felismerve a sok, nagyon eltérő biológiai alapú betegség hatékony ellátásához szükséges új és 
a gyakori betegségektől eltérő intézményrendszer kialakításának szükségszerűségét.
Az RB-k speciális elvek alapján felépülő szolgáltatásainak kialakítása érdekében az Európai Tanács ajánlása 
szerint a tagállamoknak összehangolt cselekvési programot kellett kidolgozniuk az RB-k területére 2013-ig. 
Erre azért volt szükség Magyarországon is, mert bár számos jól szervezett, ritka betegeket ellátó szolgáltatás 
működik, de nem állt rendelkezésre az RB-kel élők egészségügyi ellátásának és szociális szükségleteinek meg-
oldását célzó átfogó stratégia, mely biztosíthatná a területen az erőforrások hatékony felhasználását. A Ritka 
Betegségek Nemzeti Tervét 2013-ban elfogadta ugyan az EMMI, de annak tényleges hatályba lépését azóta 
sem sikerült elérni.
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Fő célkitűzés

A ritka betegséggel sújtottak életesélyének és életminőségének jelentős javulása, ami megteremti számukra 
a lehetőséget a minél teljesebb társadalmi szerepvállalásra.

Konkrét célkitűzések

A Ritka Betegség Nemzeti Tervével összhangban:

 A jelenleg elérhető szolgáltatások egységes rendszerbe foglalása.

 A magas színvonalú ellátás biztosítására lehetőséget nyújtó feltételek kialakítása.

 A szolgáltatások elérhetőségének javítása.

 Új diagnosztikus és kezelési eljárások adaptálása, illetve kidolgozása.

 Az ellátás fejlesztését megalapozó kutatások támogatása.

Javasolt intervenciók

Az Európai Tanács Magyarország által is elfogadott ajánlása alapján, az Európai Bizottság EUROPLAN projekte-
ken keresztül biztosított folyamatos szakértői támogatásával összeállított, a szaktárca által elfogadott „Ritka 
Betegségek Nemzeti Terve – a ritka betegségekre vonatkozó 2020-ig szóló, egészségügyi szakpolitikai straté-
gia” az alábbi intervenciókat foglalja magában:

 Ritka betegségek diagnosztikájának javítása a betegség korai felismerése érdekében:
– alakuljanak minőségbiztosított genetikai diagnosztikai központok,
– a genetikai diagnosztikai központokban a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
– a betegek és/vagy családtagjaik megfelelő tájékoztatása.

 Multidiszciplináris szakértői központok hálózatának továbbfejlesztése és működtetése a magas 
színvonalú betegellátás érdekében:
– a szakértői központok működési feltételrendszerének, pontos hatáskörének, feladatainak 

meghatározása,
– EU-s követelményeknek való minél szélesebb körű megfelelés biztosítása,
– csatlakozás azokhoz az európai RB-hálózatokhoz (European Reference Network, ERN), ame-

lyeknek még nincs magyarországi tagja.

 Regiszterek kialakítása és működtetése a betegutak szervezése és a megfelelő adatszolgáltatás 
érdekében:
– a regiszterek céljainak és infrastrukturális hátterének meghatározása,
– a szakértői központokban az ajánlásoknak minél inkább megfelelő, minőségbiztosított 

regiszterek működtetése,
– a regiszterek működéséhez szükséges jogszabályi háttér megteremtése,
– az európai regiszterhez való kapcsolódás technikai feltételeinek biztosítása.

 Az oktatás és képzés fejlesztése a magas szintű betegellátás érdekében:
– oktatási anyagok fejlesztése, képzési programok körének bővítése,
– orvos-egészségtudományi képzésekben részt vevők ismereteinek bővítése, képzési progra-

mok számának növelése,
– a diagnózis közlését támogató protokollok fejlesztése,
– betegek és hozzátartozóik képzésének biztosítása, segélyvonalak működtetése.

 Az újszülöttkori szűrések fejlesztése a korai diagnózis felállítása céljából:
– a szűrés szervezeti feltételeinek továbbfejlesztése,
– a szűrési program hatékonyságának értékelését szolgáló rendszer kialakítása.
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 A ritka betegségekkel kapcsolatos kutatások támogatása:
– a betegek életminőségének, elégedettségének és szociális ellátáshoz való hozzáférésének 

vizsgálata,
– a ritka betegségek hátterének, prevenciós eszközeinek, epidemiológiai jellegzetességeinek, 

diagnosztizálásának és ellátásának hatékonyságát fejlesztő vizsgálatok támogatása.

 A ritka betegséggel sújtottak szervezeteinek támogatása:
– betegszervezetek bevonása a program kidolgozásába és működtetésébe,
– betegszervezetek működtetésének támogatása.

 A szakpolitikai program végrehajtását irányító testület létrehozása:
– hatékony Irányító Testület megalakítása, működési rendjének kidolgozása.
– a szakpolitikai célkitűzések megvalósulását értékelő, az ellátást nyújtóktól független moni-

toring rendszer kialakítása.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

Az egységes európai gyakorlatnak megfelelően a ritka betegségekkel kapcsolatos fejlesztési programok az 
alábbi EUROPLAN indikátorok segítségével monitorozhatók:

 Nemzeti Terv végrehajtását Irányító Testület éves munkaterve és éves beszámolója.
 Elérhető diagnosztikus genetikai tesztek száma, a diagnózisig eltelt idő hosszát monitorozó 

rendszer bevezetése.
 Diagnosztikus késedelem. 
 Működő Szakértői Központok száma, a hazai Szakértői Központok részvétele az Európai Refe-

rencia Hálózatban, Szakértői Központban gondozott ritka betegséggel élők száma és aránya, 
szakmai irányelvek száma.

 Segélyvonalak a ritka betegséggel élők részére.
 Országos ritka betegség regiszterek száma, a regiszterekre épített epidemiológiai kutatások 

száma.
 Az egészségügyi ellátórendszer által használt kódolási rendszer tartalma, minősége. 
 Ritka betegségek tematikájában indított akkreditált oktatások, kurzusok száma.
 Az újszülöttkori szűrések során kiszűrt betegek és álpozitív esetek száma.
 Országos kutatási programok és/vagy projektek száma, a ritka betegségek témájában szerve-

zett tudományos konferenciák száma, nemzetközi kutatási kezdeményezésekben való részvé-
telek száma, ritka betegségekkel foglalkozó tudományos közlemények száma.

 A betegszervezetek tevékenységének eredményei.
 RB-k okozta csecsemőhalálozás, halálozás, potenciális életévveszteség.
 Önálló BNO kóddal rendelkező RB-k ellátáscentralizációjának mértéke, a centrumok igénybe-

vételének területi egyenlőtlensége.
 Betegek elégedettsége.



egészséget támogató környezet kialakítása és a közösségi orientációjú egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése

népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

94

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 Egyetemek orvostudományi, egészségtudományi és népegészségügyi karai, intézetei

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Ritka Betegségek Központja

 Ritka betegség Szakértői Központok

 Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

 Egészségügyi Szakmai Kollégium

 Betegszervezetek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Népegészségügyi kommunikáció

Helyzetelemzés

Minden ember képes valamilyen szinten menedzselni az egészségét, továbbá azok egészségét, akiket ellát, 
gondoz vagy felügyel. Az egészséggel kapcsolatos információk azonban ma már egyre komplexebbek, és 
ezzel együtt az egészségügyi ellátórendszer is egyre bonyolultabbá válik, melynek következtében gyakorlati-
lag mindenkinek szüksége van több-kevesebb meglévő tudását/tapasztalatát kiegészítő információra, támo-
gatásra, képességeinek fejlesztésére annak érdekében, hogy egészségszükségleteit ki tudja elégíteni. Az egész-
séggel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés egyenlőtlenségei következtében az egészségügyi (ezen 
belül a népegészségügyi) szolgáltatásokhoz való hozzáférés is egyenlőtlenné válik, emiatt növekedhet a kór-
házi kezelések igénybevétele és csökkenhet a egészségben eltöltött életévek realizálható száma. 
Az egészségértés (health literacy) annak a képességnek a fokát jelenti, amellyel az egyén képes hozzájutni, fel-
dolgozni és megérteni az alapvető egészséginformációkat annak érdekében, hogy egészségével kapcsolat-
ban megfelelő döntéseket tudjon hozni. 
Az egészségértés egyértelműen összefügg az általános írás-, olvasástudással, de az általános írás- és olvasás-
tudás még nem vértezi fel az egyéneket mindazokkal a képességekkel, amelyek a komplex egészséginformá-
ciók megértéséhez szükségesek. Az egészségértéshez megfelelő szintű szám- és műveletfogalmi ismeretekre 
és készségekre is szükség van (melyek ahhoz kellenek például, hogy az egyén a gyógyszereit előírásszerűen 
vegye be, vagy az elfogyasztott táplálék kalóriaértékét ki tudja számolni). Az egészségértés fogalma napjaink-
ra egyre komplexebbé válik, melyet Nutbeam három fokozattal írt le: alapvető, kommunikatív és kritikai egész-
ségértés.
Az egészségértés mértékének meghatározására Sorensen és munkatársai kvantitatív módszert és eszközt dol-
goztak ki (HLS-EU Q kérdőív), melynek segítségével kutatást végeztek az Európai Unió nyolc országában (Auszt-
ria, Bulgária, Görögország, Írország, Hollandia, Lengyelország, Németország és Spanyolország). Ezt követően 
Magyarországon is elvégezték a kutatást a fenti HLS-EU Q kérdőív segítségével, a nemzetközi kutatással meg-
egyező módszertannal. A nemzetközileg validált küszöbértékeket alkalmazva azt találták, hogy a 16 évesnél 
idősebb magyar felnőttek több mint fele csupán korlátozott egészségértési képességekkel rendelkezik – a koráb-
ban vizsgálatba vont nyolc ország adataihoz viszonyítva egyedül Bulgáriában bizonyult a magyar eredmény-
nél szigni6kánsan alacsonyabbnak az összesített egészségértés-index átlaga. A magyar válaszadók a három fő 
mérőindex (egészségügyi, prevenciós és egészségfejlesztési kompetencia) mindegyikében rendkívül alacsony 
arányban értek el kiváló szintet, míg a nem megfelelő pontszámot elérők aránya nemzetközi összehasonlítás-
ban az egyik legmagasabbnak bizonyult. 
Az egészségértés társadalmi szintű javulása kedvező hatást gyakorolhat egyrészt az egészségegyenlőtlensé-
gek csökkentését célzó tevékenységek eredményességére, másrészt elősegítheti az aktív és informált részvé-
telt az egészségügyi ellátásban, harmadrészt támogatja az egészségmagatartás kedvező irányú megváltozta-
tására fókuszáló törekvéseket. Mindezek miatt az egészségértés javítása bizonyítékokon alapuló, innovatív 
stratégiák és módszerek alkalmazásával valamennyi egészségkommunikációs tevékenység alapját kell képez-
ze a jövőben. 
Az egészségügyi intézmények egyre szélesebb körben alkalmazzák a különböző kommunikációs csatornákat 
egészségkommunikációs célokra. A növekvő mennyiségű egészségüzenet azonban próbára teszi azok képes-
ségeit, akik egészségértése alacsony szintű, vagy akik nem elég gyakorlottak az új IT eszközök, kommunikáci-
ós csatornák használatában. Mindez eleve egyenlőtlenséghez vezet már az információkhoz való hozzáférés 
szintjén is. Az elkövetkező évtizedben az információs technológia további fejlődése, bővülése várható, azon-
ban ezzel együtt előre láthatóan a felhasználók különböző új technológiákhoz való adaptációjában is jelentős 
különbségek fognak mutatkozni. A közösségi média és egyéb új technológiák (pl. mobilapplikációk, okosórák) 
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elterjedésével a korábbi éles határvonal a szakértői és a laikus tanácsadás között egyre bizonytalanabbá válik. 
Az új médiacsatornák egészségmagatartásra gyakorolt hatásának monitorozása, értékelése egyre nagyobb 
kihívást fog jelenteni a jövőben. 
Az egészségkommunikációs szakterület előtérbe kerülésével párhuzamosan jelentős fejlődés ment végbe a tár-
sadalmi, környezeti és lelki tényezők viselkedésre, életmódra, valamint egészségre gyakorolt hatásainak vizs-
gálata terén is. A demográ&ai, társadalmi, gazdasági trendeket – pl. idősödő népesség, növekvő egyenlőtlen-
ségek, határokon átnyúló veszélyhelyzetek, a munkaerő és az áruk nemzetközi áramlása – vizsgálva szükség-
szerű annak felismerése, hogy a szakmai szempontból megalapozott prevencióra a jövőben nagyobb hang-
súlyt kell helyezni. Az egészségkommunikációs szakembereknek ezzel egy időben egyre nagyobb &gyelmet 
kell fordítaniuk arra, hogy jobban megértsék az emberi viselkedés mozgatórugóit az ezeket elemző vizsgála-
tok eredményeinek értelmezésével. Egyre több kutatás vizsgálja a kockázatérzékelés, az érzelmek, a társadal-
mi normák, valamint a bizonytalanság szerepét és hatását az emberi viselkedésre és az egészséggel kapcsola-
tos döntéshozásra is.
Az egészségkommunikáció tudományos megalapozottsága sokat fejlődött az elmúlt időszakban; magában 
foglalja a különböző kommunikációs stratégiák vizsgálatát és alkalmazását abból a célból, hogy az egyéneket 
a lehető leghatékonyabban informálja, döntéseiket befolyásolja egészségük megőrzése, fejlesztése érdekében.
Az egészségkommunikáció célja alapvetően az egyének egészségmagatartásának befolyásolása, valamint az 
egészséget támogató viselkedésminták elsajátításának és elterjesztésének elősegítése. A viselkedésváltozás 
folyamat, melynek során az egyének több lépcsőfokon át jutnak el a kívánt viselkedési mintázatig. A folyamat 
egyes fokozatai olyan szinteknek tekinthetők, amelyek alapján kommunikációs szempontból elkülönülő cél-
csoportok jelölhetők meg, akikhez az egészséggel/betegséggel kapcsolatos üzenetek eljuttatása is különböző 
módszertani megközelítést és akár különböző csatornákat is igényel (pl. a tömegkommunikációtól a személy-
közi kommunikációig). 
Az egészségkommunikáció mellett ma már egyre gyakrabban alkalmazott módszer a társadalmi egészség-
marketing. Kapcsolódásukat a közös cél is indokolja: az egyének attitűdjének megváltoztatása, az egészséget 
támogató magatartásformák elterjedését gátló tényezők felszámolása és bizonyos viselkedésminták megvál-
toztatása vagy eliminálása a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. A társadalmi egészségmarke-
ting alapvetően marketingstratégiák alkalmazását jelenti az emberi viselkedés befolyásolására, amelynek 
célja az egészségi állapot javítása, illetve társadalmi szintű egészségnyereség realizálása. Az egészségmarke-
ting az egészségre, az azt támogató programokra, szolgáltatásokra úgy tekint, mint piacon eladandó „termék-
re”. Az alkalmazott stratégiák és taktikák a marketing eszköztárából merítenek, tudományos (elsősorban 
magatartástudományi) evidenciákon és vásárlói kutatásokon alapulnak. Az egészségmarketing és egészség-
kommunikáció egymást kiegészítő, illetve részben egymást átfedő fogalmak. Az egészségmarketing mód-
szertanát egyre több egészségfejlesztési program alkalmazza világszerte eredményesen. 

Fő célkitűzés

Az egészségkommunikációs stratégiák és információtechnológiai eszközök széles körű alkalmazása annak 
érdekében, hogy az egészségműveltség és egészségértés, a népegészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzá-
férés és a népesség egészségi állapota javuljon, és ezáltal az egészséggel kapcsolatos egyenlőtlenségek is 
csökkenjenek. 

Konkrét célkitűzések

 Az egészségműveltség és az egészségértés javítása, az ehhez szükséges képességek fejlesztése.

 Célzott, pontos, megbízható, hozzáférhető, valamint cselekvést, illetve viselkedésváltozást 
kiváltó egészséginformációk biztosítása.
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 Az egészségmarketing módszerek széles körű alkalmazása az egyéni egészségmagatartás ked-
vező irányba történő megváltoztatására.

 Személyre szabott, saját egészséget menedzselő eszközök és erőforrások kialakítása.

 Innovatív módszerek és eszközök alkalmazása a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetű, 
vagy a kulturálisan diverz, vagy az egyéb okok miatt nehezen elérhető csoportokkal való ered-
ményes kapcsolatteremtés érdekében.

 Szociális támogató hálózatok kiépítése.

 Az egészségügyi információtechnológia megfelelő használatának támogatása és az egészség-
ügyi információk hatékony cseréjének megkönnyítése a népegészségügyi szakemberek és az 
egészségügy más szereplői körében.

 Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő gyors és informált reagálás elősegítése megfelelő 
kommunikációs eszközök és módszerek segítségével. 

Javasolt intervenciók (a népegészségügyi kommunikáció folyamata)

 Helyzetértékelés: A népegészségügyi stratégiával kapcsolatos kommunikációs beavatkozások-
nak alapos helyzetértékelésen kell alapulniuk, amely bemutatja a megfelelő eszközökkel javí-
tandó kiindulási helyzetet. Rá kell mutatni, hogy melyek azok a kívánt változások, amelyek 
eléréséhez kommunikációs segítség szükséges. Ismerni kell azt a kontextust, amely az adott 
egészségi állapotot meghatározza, illetve befolyásolja. Azonosítani és biztosítani kell a progra-
mok tervezéséhez és a célcsoportok eléréséhez szükséges hiányzó információkat. 

 Célcsoport-szegmentáció: Ritkán fordul elő, hogy a teljes populációt ugyanazon a kommuniká-
ciós csatornán keresztül, ugyanazokkal az üzenetekkel hatékonyan el lehet érni. A befogadó 
közönség körében azonosítani kell a hasonló társadalmi státuszú (pl. nyugdíjasok, egészség-
ügyi dolgozók, anyák), és ebből adódóan hasonló kommunikációs szükségletekkel és preferen-
ciákkal jellemezhető célcsoportokat annak érdekében, hogy a leghatékonyabb kommunikáci-
ós tevékenység valósulhasson meg. A kommunikációs üzenetek célcsoportra igazításával (pl. 
nyelvezet, összetettség, különböző aspektusok kiemelése a célcsoport preferenciáinak megfe-
lelően), valamint a kommunikációs csatornák megválogatásával (aszerint, hogy az adott cél-
csoportba tartozók mit olvasnak, néznek vagy hallgatnak) a kívánt viselkedést követők aránya 
növelhető.

 A beavatkozások stratégiai megtervezése: a stratégiai irányvonalakat és a stratégiát támogató 
pontos taktikai lépéseket ki kell választani és össze kell fűzni. A stratégiai tervezés biztosítja 
a szinergiát, konzisztenciát és a megvalósító partnerek közötti koordinációt.

 Kommunikációs üzenetek megfogalmazása: A kommunikációs üzenetnek pontosan kell tartal-
maznia azt az információt, amelyet szeretnének eljuttatni a célcsoporthoz. Az üzenet megfo-
galmazásával szemben elvárás, hogy feleljen meg a kommunikációs stratégiának, legyen rele-
váns, figyelemfelkeltő, könnyen megjegyezhető és cselekvésre ösztönző. A sikeres kommuni-
kációs kampány be kell, hogy mutassa a kommunikációs üzenet megvalósításának módját, és 
el kell, hogy érje a célcsoport érzelmi azonosulását is. 

 A megfelelő kommunikációs csatornák és eszközök kiválasztása annak elemző vizsgálatával, 
hogy az egészségüzenetekkel miként lehet a leghatékonyabban elérni a célközönséget.

 Végrehajtási terv: a kommunikációs feladatok, kampányok menedzsmentjének kidolgozása. 
A megfelelő menedzsment magában foglalja az egységes szakmai irányítást, az egyértelmű 
feladatmegosztást és a felelősségek lehatárolását, az együttműködés keretrendszerének meg-
határozását és a csapatmunka szervezését, továbbá a költségvetési előírások és megvalósítás 
időtervének pontos követését. 
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Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

A Népegészségügyi Program által kitűzött célok megvalósításának folyamatos monitorozása és rendszeres 
értékelése tervezett módon, indikátorok segítségével történik, melynek az egészségkommunikáció is részét 
kell, hogy képezze. A monitorozás célja annak vizsgálata, hogy a kommunikációs tevékenység milyen mérték-
ben képes céljait elérni. 
A monitoring és értékelés célja a tevékenység visszacsatolások által történő javítása: a kompetenciák, képes-
ségek fejlesztése, a folyamatok optimalizálása, az eredményesség és hatékonyság javítása. Az egészségkom-
munikációs, egészségmarketing kampányok előtt végzett „ex ante” értékelés során az adatok és evidenciák 
összegyűjtése a kommunikációs tevékenységek tervezésének megalapozásához szükséges. Ennek segítségé-
vel lehetséges a kiindulási alaphelyzet korrekt meghatározása, mely a későbbiekben viszonyítási alapként is 
szolgálhat. A közbülső, úgynevezett folyamatértékelés a kommunikációs tevékenységgel párhuzamosan vég-
zendő, és a megvalósítás kulcsfolyamatait, az intervenciók megfelelőségét és a kibocsátást monitorozza. 
A lezáró értékelésre a kommunikációs tevékenység befejezésével kerül sor, melynek kapcsán azt kell megvizs-
gálni, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célokat és kiváltani a várt hatást. 
A monitorozást, értékelést előre meg kell tervezni. Ennek kapcsán ki kell jelölni az értékelés adott fázisát elvég-
ző intézményt vagy piaci szereplőt, és megfelelő erőforrásokat kell előirányozni a tevékenységhez. A tervezés 
során de*niálni kell az értékelés és monitoring célját, a jelentések gyakoriságát, időtervét, valamint a partne-
reket és célcsoportokat. Gondosan ki kell választani az értékelés módszerét és ki kell fejleszteni az eszköztárat. 
Az értékelés és monitoring kulcsfontosságú eleme a megfelelő indikátorok meghatározása, melyek összefüg-
genek a kommunikációs tevékenység céljaival. Az indikátoroknak pontosan körülírtnak, mérhetőnek, hozzá-
férhetőnek, relevánsnak és időtartamhoz kötöttnek kell lenniük. A monitoring, értékelés során jelentéseket 
kell készíteni annak érdekében, hogy a megfelelő visszacsatolások a partnerek, érintett felek számára megtör-
ténjenek.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság Országos 
Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, Oktatásért Felelős Államtitkárság, 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Kormányhivatalok (kiemelten Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági főosztályok; járási, 
fővárosi kerületi hivatalok)

 Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft.

 Egészségfejlesztési Irodák

 Hírközlő média

 Közösségi média

 Szakmai és civil szervezetek

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM 

MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ 

SZERVEZETI ÉS PARTNERSÉGI STRUKTÚRA



a nemzeti népegészségügyi program megvalósítását támogató szervezeti és partnerségi struktúra
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A Nemzeti Népegészségügyi Program irányítása, 

szervezeti kerete, partnerségi együttműködések

Helyzetelemzés

A Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósítása kormányzati elkötelezettségen, a teljes társadalom bevo-
násán és széles körű interszektoriális együttműködésen kell alapuljon annak érdekében, hogy az egészségi 
állapot minél több meghatározó tényezőjére hatni tudjon és össztársadalmi méretekben eredményeket tud-
jon felmutatni. Ez csak úgy érhető el, ha a program tervezésében, irányításában, megvalósításában és értéke-
lésében is érvényesül az interszektorialitás, illetve a megvalósítás során széles körű, koordinált partneri együtt-
működés jön létre az érintett szervezetek, illetve a társadalom tagjai között.
Magyarországon a népegészségügy egyelőre az egészségügyi ágazat belügye, nincs vagy csak eseti jelleggel 
– lásd például a népegészségügyi termékadó bevezetését – interszektoriális együttműködés. A korábban 
ugyan nem túl hatékonyan, de működő Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság sem létezik évek óta. A népegész-
ségügy intézményi, szervezeti keretei korszerűtlenek, intézkedéseit adminisztratív, hatósági szemlélet domi-
nálja. Tekintettel arra, hogy a 20. század első felében, illetve a II. világháborút követően a népegészségügy pri-
oritása a közegészségügyi és járványügyi biztonság megteremtése és megőrzése volt, és ennek biztosítása 
alapvetően szabályozási és ellenőrzési eszközöket igényelt, ez érthető. Ezzel összhangban a népegészségügy 
főbb intézményeit, még a technikai, szakmai ismereteket biztosító országos intézetek szervezeti kultúráját is, 
közigazgatási szervezeti kultúra jellemzi. Napjainkra azonban ez a hagyományos közegészségügyi intézmény-
rendszer is jelentősen meggyengült. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi szerveinek a kor-
mányhivatalokba integrálásával kettős irányítási rendszer jött létre. Erősen kérdéses, hogy a szakmai irányítá-
sért felelős tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár hogyan tudja a szakmai szempontokat a terü-
leten érvényesíteni, ha nincsenek vezetői jogkörei a szakmailag irányított munkatársak felett. További nehéz-
séget jelent, hogy a modern népegészségügy fő feladatai közé tartozó betegségmegelőzés és egészségfej-
lesztés irányítása és szervezése alapvetően nem hatósági irányítást és felügyeletet, hanem szakmailag koordi-
nált partneri együttműködéseket igényel, amihez a kormányhivatal nem ideális szervezeti keret. A jövő fogja 
eldönteni azt is, hogy a tisztifőorvos hivatalának az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős 
Államtitkárságába történt integrálása, és a tisztifőorvos irányítása alá tartozó országos intézetek egy intézetbe 
történt összevonása hogyan befolyásolja a népegészségügyi tevékenység hatékonyságát. A népegészségügyi 
intervenciók végrehajtói a társadalom széles köréből kerülnek ki, úgymint az egészségügy, az oktatás, a ver-
senyszféra, a média, a civil szervezetek, az egyházak stb. E szereplőkkel a jelenlegi hivatalos népegészségügyi 
intézményrendszernek alig van kapcsolata, így nem meglepő, hogy a betegségmegelőzés, egészségfejlesztés 
nem megfelelő hatékonyságú az országban. Az elmúlt években fejlesztési forrásokból megvalósult projektek 
intézményesülése és hatékonysága is kérdéses, mert hiányzik az a szervezeti keret és feltételrendszer, amely 
biztosítaná a modern népegészségügyi szolgáltatások intézményesülését.

Célkitűzés

A Nemzeti Népegészségügyi Program akcióinak tervezésére, irányítására, koordinálására, megvalósítására, 
monitorozására és értékelésére alkalmas szervezeti keret, azaz korszerű népegészségügyi intézményrendszer 
és együttműködési hálózat kialakítása. A létrejövő szervezeti keretnek biztosítani kell, hogy a tervezéstől az 
értékelésig koordinált együttműködés folyjon az összes érintett bevonásával országosan, regionálisan, 
megyei, járási és települési szinten egyaránt. Olyan szervezeti keretet kell létrehozni, amely transzparens, 
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amelyben egyértelműen meghatározottak az egyes feladat-, felelősség- és jogkörök, ami túl azon, hogy ez a haté-
kony működés feltétele, biztosítja az elszámoltathatóságot is. 
Az egyes célok és feladatok megvalósítása érdekében az interszektoriális együttműködésre különböző, adott 
esetben több szinten van szükség, úgymint politikai döntéshozatal, tervezés, jogalkotás, *nanszírozás, végre-
hajtás, monitorozás, értékelés szintjén. A népegészségügyi szolgáltatások, tevékenységek széles körűek, a beavat-
kozások kiterjednek az egészségkommunikációtól a korai fejlesztésen, iskolai egészségfejlesztésen, a hátrá-
nyos helyzetűekre irányuló célzott beavatkozásokon, a daganatos betegségek szűrésén, az élelmiszer-bizton-
ságon, a védőoltásokon, a népegészségügyi szakemberképzésen stb. át a jogalkotásig. Olyan +exibilis szerve-
zeti keretet szükséges létrehozni, amely képes kezelni a változó prioritásokhoz, feladatokhoz tartozó, azokkal 
együtt változó együttműködési igényeket.

Javasolt intervenciók

 A célkitűzésben szereplő szervezeti keret megtervezése: Annak érdekében, hogy a szerveze-
ti keretbe integrált valamennyi szereplő magáénak érezze a létrejövő működési, együttműkö-
dési formát és aktívan részt vegyen a Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósításában, 
részvételen alapuló tervezés szükséges, azaz már az új szervezeti keret kialakításába is be kell 
vonni az összes érintett szereplőt. A népegészségügyi beavatkozások tervezésekor alapelv kell 
legyen, hogy az érintettek bevonásával szülessenek a döntések. 
Célszerű, ha a népegészségügyi tevékenység koordinációja az egészségügyi ágazaton 
belül marad, mert itt van meg, de legalábbis itt a legkönnyebben megteremthető, az ehhez 
szükséges szakismeret és kapacitás. Így célszerű, ha ezt a tervezési folyamatot az EMMI 
Egészségügyért Felelős Államtitkársága irányítja, illetve felügyeli, amennyiben ezzel meg-
bíz egy ágazati szereplőt.

 Az interszektoriális együttműködés biztosítása a tervezés, irányítás szintjén: Meg kell vizs-
gálni, hogy a népegészségügyi intézményrendszer átalakításával nem sérült-e a közegészség-
ügyi, járványügyi biztonság, elégségesek-e a jelenlegi erőforrások (humán, anyagi, intézményi) a 
szükséges népegészségügyi szolgáltatások biztosításához, beleértve e szolgáltatások tervezé-
sét és irányítását is. 
A betegségek megelőzése és az egészségfejlesztés jellemzően nem csak az egészségügyi 
ágazaton belüli beavatkozásokat igényel. Az új szervezeti keretnek biztosítania kell az 
ágazatközi együttműködés színtereit az országos és a területi tervezés és irányítás szintjén 
is, beleértve az Országgyűlést és a kormányt is, hiszen a kormányzás legkülönbözőbb terü-
letei (adóügyek, oktatás, szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika, kereskedelem stb.) igen 
jelentősen befolyásolják az emberek egészségét. Az ENSZ 2011. évi, a nem fertőző beteg-
ségekről szóló csúcstalálkozójának záródokumentuma a nem fertőző betegségek vissza-
szorításának területén egyértelműen az összkormányzati felelősséget és fellépést, vala-
mint a teljes társadalom bevonását szorgalmazza. Az Egészségügyi Világszervezet Európai 
Régiójának Egészség 2020 programja sürgeti az új, részvételen, együttműködésen alapu-
ló egészségbarát kormányzást és a hatékonyabb koordinációt a kormányzatokon belül és 
kívül is.
Az egészséghatás-vizsgálatok fontos eszközei az összkormányzati, ágazatközi felelősség 
és együttműködés kialakításának, mert e vizsgálatok eredményei rávilágítanak az egyes 
szakpolitikáknak (országos vagy területi) a lakosság egészségére kifejtett hatására. 
Az interszektoriális együttműködésnek a tervezés és irányítás területén ki kell terjednie a ter-
vezés minden aspektusára, a célkitűzések meghatározásától a beavatkozások, a megva-
lósítási módozatok, a költségvetés megtervezésén át az értékelés mikéntjének meghatá-
rozásáig. A hatékony interszektoriális együttműködés kialakításához létre kell hozni azo-
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kat a struktúrákat, testületeket, amelyek egyrészt megfelelő felhatalmazással és elkötele-
zettséggel, továbbá megfelelő felkészültséggel és kapacitással rendelkeznek ennek a fel-
adatnak az elvégzéséhez, másrészt világos, átlátható döntéshozatali folyamatot kell kidol-
gozni. 

 A koordinált megvalósítás biztosítása: Mind országos, mind területi szinten szükséges, hogy 
legyenek olyan szereplők, intézmények, akik rendelkeznek a szükséges felhatalmazással és erő-
forrásokkal, hogy szakmailag és anyagi erőforrásokkal támogatni, illetve koordinálni tudják a vég-
rehajtásban részt vevő partnerek munkáját. E szereplőknek szabadon és rugalmasan kell tudni-
uk kapcsolatot tartani az összes érintett szereplővel, beleértve a kormányzati szereplőket, a helyi 
szervezeteket, a versenyszféra szereplőit, a médiát stb. E tevékenységi körben egy végrehajtó 
hálózat kialakítása és működtetése a cél. A népegészségügyi beavatkozások korábban említett 
sokszínűsége miatt ezek megvalósítása is eltérő keretek között kell, hogy történjen. Az egész-
ségfejlesztési tevékenység kapcsán szorosan vett népegészségügyi intézmények [pl. országos 
intézet(ek)] fő feladata a szakmai, módszertani segítségnyújtás, a végrehajtó intézmények, 
szervezetek, partnerek számára a szükséges pénzügyi források eljuttatása (pl. pályázati rend-
szerben), a hálózat koordinációja.

 A megvalósítás folyamatának, eredményeinek és hatásának monitorozása: A létrejövő szerve-
zeti kereten belül biztosítani szükséges a népegészségügyi célkitűzések meghatározási folya-
matának dokumentáltálását, a népegészségügyi program egészének, illetve egyes elemeinek 
is, a folyamatos monitorozását, értékelését és az értékelés visszacsatolását a tervezéshez, irá-
nyításhoz. Ez a tevékenység minőségbiztosításához is elengedhetetlen, amelyet célszerűen 
olyan szervezet végez, amelyik a megvalósításban nem vesz részt, azért nem visel felelősséget, 
megfelelő felhatalmazással, készségekkel, kapacitással, információval rendelkezik ahhoz, hogy 
független véleményt tudjon alkotni a program előrehaladásáról és eredményeiről, külső kont-
rollt tudjon gyakorolni.

 Humánerőforrás-fejlesztés: A Népegészségügyi Program össztársadalmi és összkormányzati 
támogatással történő megvalósítása azt igényli, hogy a legkülönbözőbb területen dolgozó 
szakembereknek legyen megfelelő tudása arra vonatkozóan, hogy saját tevékenységük hogyan 
érinti a lakosság egészségét, és milyen felelősségük és lehetőségeik vannak ezen a területen. 
Ehhez az szükséges, hogy a felsőoktatási képzések gyakorlatilag teljes körébe épüljenek be nép- 
egészségügyi szemléletformáló, ismereteket és megfelelő készségeket nyújtó képzési elemek. 
Ez a folyamat a Strukturális Alapok biztosította fejlesztési forrásokból elindult, ugyanakkor még 
nem érte el a szükséges mértéket, így ezt a beavatkozást folytatni szükséges.
A szűken vett állami és önkormányzati népegészségügyi intézményrendszerben, bármilyen is 
lesz annak a struktúrája, szakemberekre van szükség, akik megfelelő képzettséggel rendelkez-
nek ezen a területen. Az elmúlt évtizedek erőfeszítéseinek és felsőoktatási fejlesztéseinek 
köszönhetőn mind az alap-, mind a mesterképzés, a szakorvosi szakképzés és a doktori képzés 
területén is korszerű népegészségtani képzés folyik Magyarországon. Az egészségfejlesztő 
szakemberek képzése azonban mind alap-, mind mesterképzési szinten és a pedagóguskép-
zésben is visszaszorult, ezen kedvezőtlen folyamat visszafordítása szükséges. A professzionali-
tás biztosítása érdekében szigorú elvárásként érvényesíteni kell, hogy bizonyos pozíciók betöl-
tése megfelelő képzettséghez kötődjön a népegészségügyi intézményrendszerben. 
Általában is kritikus jelentőségű a népegészségügyi szolgáltatások területén professzionális 
szakembergárda foglalkoztatása, a megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel 
rendelkező orvosok és az egészségtudományi képzési területen népegészségügyi diplomát 
szerzett szakemberek kompetenciájának jogszabályi elismerése az életmód-tanácsadás és az 
egészségmagatartási problémák (különösen a dohányzás) leküzdését célzó intervenciók terü-
letén.
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 A népegészségügyi tevékenységet megalapozó kutatások fejlesztése: A népegészségügyi 
szükségletek, a beavatkozások eredményességének, költséghatékonyságának, a beavatkozá-
sok előrehaladásának, eredményességének és hatásának vizsgálata területén az állami szféra 
és a felsőoktatási/akadémiai szféra között szorosabb együttműködés szükséges. A népegész-
ségügyi intézményrendszer elmúlt évtizedben történt leépítése alapján rövid és középtávon 
nem várható, hogy az államigazgatás intézményrendszerén belül létrejöjjön olyan kapacitás, 
amely ezeket a feladatokat önállóan el tudja végezni. Az ehhez szükséges magasan képzett és 
tapasztalattal rendelkező humánerőforrás biztosíthatósága is erősen kérdéses. Az állami-egye-
temi együttműködés ezen a területen kifejezetten előnyös, mert biztosítható e tevékenységek 
magas színvonalú végrehajtása, a független monitorozás, a kapacitások jobb kihasználása, az 
egyetemek számára pedig anyagi forrást, kutatási és oktatásfejlesztési lehetőséget jelent. Az 
államigazgatás és az egyetemek közötti szorosabb munkakapcsolat elősegíti a népegészség-
ügyi képzések gyorsabb alkalmazkodását a társadalmi igényekhez. Az egészségobszervatóriu-
mok kialakítása jelenheti azt a szervezeti keretet, amelyben ez a feladat végrehajtható. 

Partnerségi kapcsolatok

A modern népegészségügy szervezeti kerete a partnerségi kapcsolatokra épül. A szervezetfejlesztésnek el kell 
érnie, hogy a hagyományos, igazgatási, engedélyezési, ellenőrzési szemléletű, alá-fölé rendeltségi viszonyo-
kon, az egyéb érintettektől elszigetelt államigazgatási szervezeten alapuló népegészségügyi intézményrend-
szerből rugalmas, a változásokhoz alkalmazkodni tudó, a népegészségügyi tevékenységek sokszínűségéhez 
igazodó, többfajta irányítási és megvalósítási módozatot lehetővé tevő, partnerségi kapcsolatokon alapuló 
szervezeti keret jöjjön létre.
Ebben a szervezeti keretben a népegészségügy állami intézményeinek feladata a jogi szabályozás kialakítása, 
a népegészségügyi tevékenység egyéb feltételeinek (szakemberek alkalmazása, anyagi erőforrások, intézmé-
nyek) biztosítása, stratégiai tervezés, know-how transzfer, koordináció, monitorozás, értékelés, egyes 
népegészségügyi szolgáltatások (pl. védőoltás, közegészségügyi biztonság, daganatos betegségek szűrő-
programjai) nyújtása.
A népegészségügyi beavatkozások végrehajtásában – összkormányzati támogatás és szerepvállalás mellett – 
számos partner vesz részt:

 Önkormányzatok

 Civil szervezetek

 Egyházak

 Felsőoktatási intézmények

 Köznevelési intézmények

 Egészségügyi intézmények

 Versenyszféra szereplői

 Munkahelyi, települési közösségek

 Média

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Országos lefedettséget biztosító, regionális alapon szervezett 

egészségobszervatórium-rendszer létrehozása és működtetése

Helyzetelemzés

A fejlett népegészségügyi rendszerrel rendelkező országokban egészségobszervatórium (EO) elnevezés alatt 
jöttek létre és terjedtek el az 1970-es évektől kezdve napjainkig azok az epidemiológiai szakmai központok, 
amelyek elsődleges küldetésükként, folyamatosan látják el a hatókörükbe tartozó népesség egészségi állapo-
ta és az azt befolyásoló tényezők monitorozásának feladatát, értékes és megbízható adatokat/elemzéseket 
szolgáltatva, regionális tudás-, információ- és konzultációs központként működve a széleskörűen értelmezett 
regionális egészségpolitika és egészségügyi vezetés számára. Franciaország, az Egyesült Királyság és Írország 
a regionális egészségobszervatórium rendszert mára országos lefedettség szintjére bővítette, de a rendszer az 
Európai Unió számos más tagállamában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Új-Zélandon és Brazí-
liában is kiépítés alatt van.
Az obszervatóriumhálózat tagintézményei Angliában a National Health Service régióinak megfelelően és a fővá-
rosban működnek. Központi egységeik egyetemi népegészségügyi kutató- és képzőhelyek, 4nanszírozásukra, 
központi költségvetési keretből az Egészségügyi Minisztérium különít el fedezetet. Franciaországban a rend-
szer hasonlóan szervezett, az egészségobszervatóriumok 4nanszírozása állami és a regionális önkormányzati 
költségvetési keretből történik. 
Hazánk, s egyben a Kelet-Közép-Európai Régió első egészségobszervatóriuma a Debreceni Egyetem Népegész-
ségügyi Karának és két régió (az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi) hat megyei ÁNTSZ intézeteinek köz-
reműködésével jött létre 2005-ben Északkelet-Magyarországi Egészségobszervatóriumként (ÉKMEO), az NFT I. 
Regionális Egészségcentrum Modell (HEFOP-4.3.1-K.-2004-08-0001/4.0) projektje keretében. Az ÉKMEO tartal-
mi és módszertani fejlesztésére és frissítésére 2017-ben a Svájci Hozzájárulás Program Alapellátás-fejlesztési 
Modellprogramja keretében került sor. Létrehozásakor feladatai (ma is maradéktalanul vállalhatóan) a követ-
kezőképpen kerültek meghatározásra:

– Az egészséggel és betegségekkel kapcsolatos folyamatok monitorozása, a beavatkozási terüle-
tek kijelölése.

– A lakossági célcsoportok meghatározása a megbetegedések okai, a halálozás okai, a fokozot-
tan veszélyeztetett korcsoportok stb. alapján.

– A konkrét problémákra re>ektáló egészségfejlesztési tervek megalapozása.
– Tanácsadás a népegészségügyi akciók/egészségügyi ellátás tervezéséhez.
– Egészséghatás-vizsgálatok végzése, különös tekintettel az egészségi esélyegyenlőtlenségek 

mérséklési lehetőségeinek elemzésére.
– A különböző forrásból származó információk lehető leghatékonyabb összevonása.
– Ad hoc projektek kivitelezése konkrét (nép)egészségügyi problémák elemzésére.
- Az egészségfejlesztési és az esélyegyenlőtlenségek felszámolására irányuló tevékenységek 

értékelése.
– A jövőbeni népegészségügyi problémák és kihívások előrejelzése.
– Az egészségügyi ellátással kapcsolatos hiányosságok azonosítása.
– Adatgyűjtés és elemzés saját kiemelt népegészségügyi kutatási területükön.
– Kistérségi egészségfejlesztés támogatása forrásközpontként.

Egészségmonitoring rendszer kifejlesztése és működtetése a Nemzeti Népegészségügyi Program célkitűzései 
megvalósulásának monitorozásához, az egészségegyenlőtlenségek mérséklését célzó intervenciók tervezésé-
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hez és azok eredményességének értékeléséhez elengedhetetlenül szükséges. Az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény végrehajtását szabályozó, a közelmúltban megjelent és megjelentetésre előké-
szítés alatt álló miniszteri rendeletek az alapellátási tevékenység áthangolását, az alapellátásban nyújtott 
népegészségügyi szolgáltatások bevezetését célozzák. Ezen tevékenység célcsoportjainak és tartalmának 
meghatározásához is csak az egészségmonitoring rendszer elemzőközpontjai adhatnak megfelelő szakmai 
támogatást.  

Célkitűzés 

Országos lefedettséget biztosító regionális alapon szervezett egészségmonitoring rendszer létrehozása, mely 
az egészségi állapot és meghatározó tényezői időbeli és térségi alakulásának folyamatos követésével, azok 
elemzésével, az elemzések értelmezésével biztosítja a Nemzeti Népegészségügyi Program karbantartását az 
akciók célcsoportjainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásával, azok eredményességének érté-
kelésével, továbbá a várható és kezelendő népegészségügyi problémák előrejelzésével.  

Javasolt intézkedések

Az ország vezető népegészségügyi szakembereinek közreműködésével a szakmai koordináció és a szakpoliti-
kai tanácsadás biztosításával: 

 országos lefedettséget biztosító egészségobszervatórium (EO) rendszer koncepcionális kere-
tének kidolgozása, az EO-k működési területének, szolgáltatási spektrumának pontos megha-
tározása,

 az adatszolgáltatás forrásainak és rendjének rögzítése,

 az elemzési feladatok tartalmának és koherens módszertanának kialakítása, 

 az EO-k létrehozásához szükséges jogszabályok megalkotása,

 az EO-k létrehozása és működtetése,

 képzés az EO munkatársai részére,

 az EO-k website-jának kialakítása.

Alapfeladatok, melyeket valamennyi obszervatórium végez:

 a halálozási viszonyok monitorozása (halálok, nem, korcsoportos bontásban),

 a megbetegedési viszonyok monitorozás,

 a demográfiai, társadalmi gazdasági indikátorok, egészségi állapotot befolyásoló tényezők 
eloszlásának monitorozása.

Speciális feladatok, melyeket egy-egy obszervatórium végez országos szintű szolgáltatásként:

 a környezet-egészségügyi mutatók monitorozása,

 az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásai eloszlásának elemzése,

 a hátrányos helyzetű lakosság területi eloszlásának monitorozása.

Ad hoc feladatokat együttesen és egyedileg egyaránt teljesíthetnek az obszervatóriumok területi és/vagy 
országos szintű szolgáltatásként, úgymint

 egészségfelmérések,

 egyéb célzott felmérések.

Egyedi vállalások szintjén az obszervatóriumok tevékenysége nem korlátozott, de értelemszerűen központi 
forrásból nem is támogatott.
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Fenti adatok összevont térinformatikai elemzésével lehetőség nyílik a szükségletek és igények egzakt alapo-
kon nyugvó meghatározására, a népegészségügyi problémák hátterének etiológiai megközelítésű elemzésé-
re, valamint – geostatisztikai eljárások alkalmazásával – a célzott népegészségügyi beavatkozást igénylő terü-
letek, ill. lakossági csoportok azonosítására, földrajzi körülhatárolására.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Az EO-k létrehozását és működtetését érintő jogalkotás dokumentumai.
 Kézikönyv az EO-k működési rendjéről és módszertanáról.
 A létrejött EO-k és hálózatuk.
 Az EO-k website-jának létrejötte.
 Az EO-k alap, speciális és ad hoc feladatainak dokumentumai.

 Az EO-k elemzéseit hasznosító egészségtervek, projektek. 

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

 Központi Statisztikai Hivatal

 Orvos-egészségtudományi területen képzést/kutatást folytató egyetemek népegészségtani és 
egészségfejlesztési intézetei/tanszékei

 Egyetemi oktatókórházak prevenciós és egészségfejlesztési intézetei

 Kormányhivatal(ok) népegészségügyi osztályai, elemzőközpontjai 

 Országos Közegészségügyi Intézet 

 Országos Onkológiai Intézet

 Önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete tagintézményei
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Egészséghatás-vizsgálatok

Helyzetelemzés

Napjainkban az egészséghatás-vizsgálatok (EHV-k) bevezetésére és alkalmazására vonatkozó rendelkezések 
a népegészségügyi stratégiák, programok szerves részét képezik, az EHV-t az egészséget támogató döntésho-
zatal részeként használják a világ számos országában. Az egészséghatás-vizsgálat alkalmazási területe rendkí-
vül széles, segítségével politikai/szakpolitikai tervezetek/döntések, ipari beruházások, városfejlesztési tervek, 
lakhatási politikák vagy uniós szintű stratégiai döntések egyaránt értékelhetők egészségre gyakorolt hatásaik 
szempontjából.
Az EHV-k eredetüket tekintve a környezethatás-vizsgálatokhoz kapcsolódnak, módszertanuk a környezeti hatás-
vizsgálatok (KHV) módszeréből alakult ki. Az egészséghatás-vizsgálatok fejlődésének alapvetően két iránya 
van: 1. a környezeti hatások minél teljesebb feltárására és kockázatértékelő módszerekkel történő számszerű-
sítésére törekvő biomedikális modell; 2. az egészség holisztikus szemléletén alapuló, az egészséges közpoliti-
ka és az egészséget támogató interszektoriális cselekvések kialakítását célzó modell. A két modell ötvözésé-
nek eredményeként alakult ki az EHV-k napjainkban alkalmazott módszertana és gyakorlata.
A kezdetben jellemzően fejlesztési és beruházási projekteket vizsgáló tanulmányok mellett egyre nő az igény 
a politikákat, stratégiai terveket és programokat elemző regionális, nemzeti és nemzetközi szintű EHV-k iránt. 
2004-ben a politikák vizsgálatára alkalmas egységes európai módszertan (European Policy Health Impact 
Assessment) is kialakításra került. Ennek alkalmazásával számos EHV-t végeztek, mint pl. az Európai Unió fog-
lalkoztatási politikáját vizsgáló EHV; az uniós csatlakozást követő szlovén mezőgazdasági politika vizsgálata, 
a minőségi bortermelés politikáját vizsgáló magyar, illetve a turizmus, étkezésirost-termelési politikát vizsgáló 
nemzetközi EHV-k. Az egészséghatás-vizsgálatok olyan viszonylag új területekre is kiterjedtek, mint a klíma-
változás és a romapolitika emberi egészségre gyakorolt hatása.
Az Európai Unió Amszterdami Szerződésének 152. cikkelye (korábban a Maastrichti Szerződés 129. cikkelye) 
követelményként állítja a tagországok elé, hogy közösségi politikájuk, döntéseik, akcióik megfogalmazásában 
és azok megvalósításában az emberi egészség védelmének szempontjai magas szinten érvényre jussanak. Az 
Európai Unió már az első Népegészségügyi Akcióprogramjának (2003–2008) munkatervében kiemelten kezel-
te, a nemzeti szakpolitikák szintjén is deklaráltan, az egészséghatás-vizsgálatok bevezetését.
A jelenlegi magyar jogrendszer tartalmazza a szabályozott egészséghatás-vizsgálati kötelezettséget. Közel 30 
törvény/kormányrendelet/miniszteri rendelet közvetett vagy közvetlen módon rendelkezik az egészségha-
tás-vizsgálatok elvégzésének szükségességéről különböző olyan intézkedések, tervek, programok kapcsán, 
amelyek megvalósítása során az emberi egészséget károsító hatás nem zárható ki. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” pedig a kör-
nyezethatás-vizsgálat részeként kötelezően előírja az egészséghatás-vizsgálat elvégzését is. A törvényi kötele-
zettség ellenére hazánkban az egészséghatás-vizsgálatok elvégzése esetleges, hisz elmaradását semmiféle 
jogszabály nem szankcionálja. Ha az egészséghatás-vizsgálatot el is végzik, a tanulmány csak elvétve hozzáér-
tő szakemberek munkája. Azt a tényt, hogy ez a probléma nemcsak hazánkban létezik, jól jelzi az Európai 
Parlament 2014/52/EU Irányelve, mely a tagállamok számára előírja, hogy a jogalkotóknak a környezeti hatás-
vizsgálati szabályok módosításakor 

– meg kell valósítani a hatásvizsgálati eljárásban a projekt klímaváltozásra, emberi egészségre, 
erőforrás-hatékonyságra, biológiai sokféleségre gyakorolt hatásainak kifejezettebb, hatéko-
nyabb vizsgálatát,

– módosítani kell a hatásvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeire vonatkozó előíráso-
kat, és biztosítani kell a dokumentáció minőségének javítása érdekében a megfelelő képzett-
séggel és szaktudással rendelkező szakértők részvételét, 
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– javítani kell a monitoringeljárások és a káros hatások csökkentésére irányuló intézkedések 

hatékonyságát,

– intézkedéseket kell bevezetni az átláthatóság és információhoz való hozzáférés feltételeinek 

javítására,

– a jogszabály megsértőivel szemben jelenleg alkalmazható szankciókat meg kell vizsgálni és 

szükség esetén az Irányelvvel összhangban módosítani kell azokat.

Célkitűzések

Az egészséghatás-vizsgálatok intézményesített bevezetésével a bármilyen szinten meghozott (vagy megho-

zandó) döntés, tervezett intézkedés várható népegészségügyi hatásait előre jelezni és értékelni; a döntésho-

zókat tájékoztatni a pozitív hatások maximális kihasználásának és az előnytelen hatások kiküszöbölésének 

lehetőségeiről, ezáltal esélyt teremteni arra, hogy az egészségi állapot és az egészségi egyenlőtlenségek ala-

kulását az intézkedések kedvező irányba befolyásolják.

Javasolt intézkedések

 Az egészséghatás-vizsgálat elvégzésére vonatkozó törvényi kötelezettség megerősítése a 

megvalósítást szabályozó rendeletekkel, végrehajtási utasításokkal. 

 Az egészséghatás-vizsgálatok végrehajtása szervezeti hátterének kidolgozása.

 Az EHV-t végző szervezetekkel/szolgáltatókkal kapcsolatos akkreditációs eljárás kidolgozása 

kapcsán a minőségi elvárások rögzítése, a munkacsoport személyi összetételének meghatáro-

zása.

Egy akkreditált EHV-munkacsoporttal szemben alapvető elvárás kell legyen, hogy kompetenci-

át bizonyítson az alábbi kulcsfontosságú területeken:

– epidemiológia,

– környezet-egészségtan,

– foglalkozás-egészségtan,

– egészségfejlesztés,

– jogalkotás, -alkalmazás és államigazgatás,

– társadalomtudományok, különös tekintettel az egyenlőtlenségek ismeretére és kezelésére,

– kommunikáció,

– a szakirodalom rendszerezett, konstruktív felhasználása,

– és dokumentált publikációs tevékenység az egészségtudomány/népegészségügy területén.

A humánerőforrás-háttér rendelkezésre állhat adott állami intézmény(ek) vagy vállalkozás(ok) 

dokumentált szakértői hálózataként, több intézet/intézmény/vállalkozás konzorciális hálózata-

ként, meghatározott koordináló központtal.

 Az EHV-t végző szervezetekkel/szolgáltatókkal kapcsolatos akkreditációs eljárás kidolgozása 

kapcsán a minőségi elvárások rögzítése során az EHV infrastrukturális és informatikai feltétel-

rendszerének meghatározása

Az EHV végzésének infrastrukturális feltételrendszere a demográ+ai, mortalitási, morbiditási, 

valamint a környezet-egészségügyi és társadalmi-gazdasági adatbázisok elérhetőségét és 

elemzését lehetővé tevő hardverek és szoftverek biztosítottsága, valamint a legjobb gyakorla-

tot tartalmazó szakirodalom elérhetősége.

 Az EHV hazai intézményesítése: A jelenlegi hazai helyzetben az EHV akkreditációs feltételrend-

szerének (minőségi standardjainak) és eljárásrendjének kialakítása céljából legfontosabb meg-

oldandó feladatok az időrendi ütemezés figyelembevételével:
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– az EHV tevékenység minőségi értékelési rendszerének szempontjai, illetve az akkreditációs 
tevékenység dimenzióinak meghatározása a különböző akkreditációs rendszerek áttekintése 
és a nemzetközi gyakorlat alapján,

– az EHV nemzetközileg alkalmazott módszertanának, ajánlási rendszereinek, minőségi kritéri-
umainak áttekintése az EHV különböző szintjeinek és típusainak függvényében,

– a szükségletekhez és lehetőségekhez legjobban alkalmazkodó bevezetési terv kialakítása,
– szakmai irányelvek kiadása az EHV kiválasztott területein, az intézményakkreditáció feltétel-

rendszerének megállapítása, alapdokumentumainak elkészítése,
– az akkreditációs dokumentáció kialakítása a kiválasztott területeken, az eljárásrendek kialakítása,
– az EHV akkreditációs testületének létrehozása,
– az EHV projektek nyomon követési és értékelési rendszerének kidolgozása, az ezzel összefüg-

gő módszertan kialakítása.

Előrehaladás, megvalósulás monitorozása

 Az EHV-t kötelezettségként előíró és az akkreditációs eljárást szabályozó jogalkotás dokumen-
tumai.

 Az akkreditált EHV munkacsoportok száma.
 A munkacsoportok által elvégzett EHV-k száma.

Partnerségi kapcsolatok

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiemelten Egészségügyért Felelős Államtitkárság)

 Pénzügyminisztérium (kiemelten Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkár-
ság)

 Igazságügyi Minisztérium

 Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság

 Országos Közegészségügyi Intézet

 Kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai

 Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete

 Önkormányzatok

 Releváns civil szervezetek

 Média
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Biennial Collaborative Agreement between the Ministry of Human Capacities of Hungary 

and the Regional O�ce for Europe of the World Health Organization 2018-2019

Development of the National Public Health Programme 2018-2030 for Hungary to ful�l tasks related 

to the third target of the Sustainable Development Agenda 2030 based on Health2020

Main partners in the developmental programme:
– Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions (HAPHI)
– Ministry of Human Capacities, State Secretariat for Health Care
– WHO Country O�ce
– WHO Regional O�ce for Europe, Division of Policy and Governance for Health 
   and Well-being
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Executive summary

Since 1981, Hungary has had a declining population due to low birth rates and high death rates. In addition to 

government policies that encourage childbearing, it is essential to signi!cantly reduce the mortality rate, par-

ticularly early mortality. It is widely accepted that the health of a population has a dramatic impact on the 

economic performance and competitiveness of a country. Thus, spending for e"ective public health programmes 

addressing the promotion of health and the prevention of diseases is considered an ‘investment in health’ by 

the governments of all high-income countries. 

The State Secretary for Health of the Ministry of Human Capacities and the National Association of Public Health 

Training and Research Institutions signed an agreement with the goal of drafting a plan for the National Public 

Health Programme (NPHP) on 19 July 2017. Although the NPHP’s plan re#ects the current Hungarian public 

health situation, at the same time, it has been built on universal values ensuring sustainable development. The 

Health 2020 policy framework and strategy for the European Region of the World Health Organization, Euro-

pean O$ce, established goals and objectives that are applicable on a national level, and these shared goals 

and values have been accepted by all 53 countries of the European Region, including our country. The vision 

of Health 2020 and, consequently, its national adaptation is the NPHP’s promise that all people be enabled 

and supported in achieving their full health potential and well-being. To improve the health and well-being of 

a population, it is essential to reduce health inequalities, strengthen public health services, and ensure sus-

tainable people-centred health systems that are universal, equitable, sustainable and of high quality. Reach-

ing these goals requires not only a commitment from the government but also ‘governance for health’, which 

promotes the joint action of the health and non-health sectors, of public and private actors and of citizens for 

a common interest. 

The implementation of the Health 2020 programme is facilitated by the highest international commitment to 

sustainable development, which was articulated by the UN 2030 Agenda and was accepted by 193 UN mem-

ber countries - including Hungary - without opposition. The document identi!es the health and well-being 

and the provision of a healthy life opportunity for people of all ages as the third target among the 17 sustain-

able development targets. Behind the goals of sustainable development, the basic Health 2020 concept appears: 

to reduce health inequalities and ‘leave no one behind.’ 

Consistent with these two core strategy documents, the Semmelweis Plan by the Ministry of National Resourc-

es and the ‘Healthy Hungary 2014-2020’ Health Strategy by the Ministry of Human Capacities, the NPHP desig-

nated four priority action areas and assigned the following programme blocks:

– investing in health by a life-course approach and empowering people - ‘Health for the life-course’

– addressing major health challenges and preventing diseases - ‘Reducing the burden of disease’

– strengthening people-centred health systems, preparing for emergencies, helping to create 

strong communities able to address problems and building a supportive environment - ‘Devel-

op a health-promoting environment and develop community-oriented healthcare systems’

– improving public health services and health monitoring systems and conducting systematic 

health impact assessments 

The synergism of the UN sustainable development goals, the core objectives of Health 2020 and the Hungar-

ian health strategy documents create a unique condition for the implementation of the NPHP.
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Introduction

It is a well-known, generally accepted fact that socio-economic factors directly and indirectly in!uence the 

health status of a country’s population. The linear relationship between life expectancy at birth and the gross 

domestic product per capita (GDP per person) is a fundamental indicator of health economics. However, the 

relationship between health and the economy is not one-way. Not only are economic factors important in 

determining the health status of a country’s population but the population’s health also crucially contributes 

to the economic performance of a given country: the competitiveness of human resources essentially depends 

on the health status of the population in addition to its educational level. According to the analysis by Bloom 

et al. (2001) based on data from 104 countries, extending life expectancy by one year will result in a 4% increase 

in the GDP. Regarding the relationship between macroeconomics and health (especially in Central Europe and 

Central Asia), an urgent need for a paradigm shift was suggested: health is not simply a consequence of eco-

nomic development, but a key factor; thus, it cannot be overemphasized that national development strategies 

should give priority to population health improvement. The future of our country depends on economic com-

petitiveness and on the health status of our population. The national issue is therefore to improve the health 

of the population as a fundamental strategic objective at the level of science and health policy. Successive 

governments must accept responsibility for health-oriented decision-preparation and decision-making and 

perform accordingly.

The health of the population and the sustainable development of society are interrelated in many ways. Invest-

ment in health supports social, economic and environmental sustainability, and investing in a healthy envi-

ronment supports health and well-being for individuals, families and communities by sustainable growth and 

a secure society. 

The World Health Organization (WHO) Health Evidence Network synthesis report explored the social return on 

investment in health. Based on scienti"c evidence, the following three conclusions may be drawn:

– Current investment policies and practices (normal business) cannot be sustained because they 

have high costs not only for individuals, families, communities, society and the economy but 

also for the global world.

– Investing in public health policies o#ers e$cient, e#ective and innovative solutions that are 

de"ned by valuesand evidence and encourage social, economic and environmental sustain-

ability.

– Investment in health and well-being is the driving force for sustainable development and enables 

people to achieve the best possible state of health.

Three pathways have been identi"ed by which health and welfare investments encourage (directly through 

the health sector) and enable (indirectly through other sectors) sustainable development:

– The pathway of health and safety increases life expectancy, improving quality of life and human 

resources, increasing labour productivity and activity, and creating national and global health 

security.

– The pathway of society and equity reduces inequalities among social groups and genders, strength-

ening social capital, creating political stability and achieving equal opportunities for women, 

young people and the poorest.

– The pathway of economy and innovation is by direct, indirect and induced economic e#ects, 

such as employment and job creation, skills development, infrastructure creation, acquisition 

of tools and technologies, communication, logistics, induced tax and social contributions, cre-

ating competitive healthcare services and technological innovations that encourage sustain-

able production and consumption.
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Based on the above, the WHO Regional Committee for Europe has established the following 12 public health 

policy priorities for values in public health:

– A proportionate and balanced approach should to be taken to address social, economic and 

environmental determinants of health.

– Gender equality, women’s rights and responsibilities, and the management of violence and abuse 

should be ensured.

– The optimal conditions for newborns should be created: no child should be left behind.

– Early and youth education, health awareness and adequate employment should be ensured.

– Healthy and active ageing should be ensured.

– Smoking, alcohol consumption, obesity, unhealthy diet and physical inactivity should be reduced.

– Particular attention should be paid to the prevention of non-communicable and communica-

ble diseases.

– Universal healthcare and minimizing patients’ out-of-pocket healthcare expenditures should 

be ensured.

– The public health system, capacities and services should be strengthened to create national 

and global health security.

– The health workforce should be adapted, expanded and optimized.

– Healthy and health-preserving sites, environments and !exible communities, including sustain-

able natural and urban environments, should be established.

– A green and circular economy (minimizing waste and negative e"ects) with sustainable pro-

duction, consumption and purchasing should be provided.

– Complex, evidence-based public health interventions seeking to improve health status will pro-

vide a proper return on resources; investments in health and health care will strengthen the 

foundations of sustainable socio-economic development.

Demographic situation

The uniform demographic trend of the developed countries of the world (including our country as an OECD 

country), although it varies from country to country, is determined by increasing life expectancy at birth and 

decreasing fertility indices. If the number of deaths exceeds the number of births, the result in these countries 

is an ageing population, characterized by population decline.

In OECD countries, the proportion of the population 65 or older was less than 9% in 1960 but grew to 17% in 

2015, and the trend analyses of the growth rates predict 28% by 2050. According to the OECD’s most recent 

projection, the phenomenon of an ageing population in developed countries is manifested in the dramatical-

ly increasing percentage of people over the age of 80; this rate is now nearly 5% and will reach 10% by 2050.

In our country, the number of deaths has exceeded the number of births since 1981; since then, the country 

has been characterized by a population decline. The annual decline has been between 31,000 and 42,000 

people since 2000. Overall, our population has shrunk by 1,000,000 people since 1981. Population decline in 

Hungary has been accompanied by changes in the age structure of the population. Since 1983, the percent-

age of people over 65 has been growing, from 15% at the millennium to 18% by 2015.

A country’s health pattern is #rst characterized by the scale of premature mortality (before the age of 65 years) 

and the composition of causes of death. Infant mortality involving the total number of deaths during the #rst 

year of life is a speci#c category within premature mortality, which essentially re!ects the quality of health 

care services and not the health of the population.

Infant mortality has been steadily decreasing in Hungary since 1970; it decreased to 10‰ in 1997 and 4.2‰  

in 2015. However, the favourable trend of recent decades should not be a cause for satisfaction because these 

Hungarian indicators lag signi#cantly behind not only the best European countries but even the OECD aver-
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age. Apart from infant mortality, deaths in the 0-64 age group (designated premature mortality) are decisively 

determined by the risk factors a!ecting health status and their actual occurrences in combination with the 

extra social burden linked to premature mortality; therefore, the public health literature considers the mortal-

ity of this age group a signi"cant topic for analysis.

In Hungary in the early 1970s, the mortality rate among people aged 0-64 was barely above the mortality rate 

of the EU15 for both men and women; by the middle of the decade, an unprecedented increase in the mortal-

ity of men began, peaking in 1993. This growth paralleled the steady improvement in the premature mortality 

rates of EU15 countries. As Hungary fell further behind the EU15 average, the gap continued to widen. Since 

1993, the premature mortality has been characterized by a clear downward trend, but this decline is not strong 

enough to signi"cantly a!ect the ratio of the Hungarian national average to the EU15 average of the relative 

risk of premature death. The relative risk of premature mortality due to circulatory system diseases is approxi-

mately three and a half times the EU15 average, and the risk of cancer is twice as high.

To plan interventions to reduce the rate of premature mortality, knowledge of the structure of the causes of 

death is crucial. In Hungary, although malignant tumours are the primary cause (47.5%)  of premature mortal-

ity in women, their role is less explicit (35.8%) in males. Tumours are followed by cardiovascular disease as 

causes of death, with 24.3% among women and 31.9% among men. In addition to these two major categories 

of death, the weight of gastrointestinal disorders (9.6% for males and 7.5% for females) and external causes 

(11.5% for men, 6.4% for women) is signi"cant.

Since the beginning of the 1990s, the main death categories for both genders are trending downward, with 

the exception of deaths caused by cancers, which were not reduced signi"cantly in women until recently; the 

rate of decline of cancer mortality in men is less than 20%. In both genders, among all cancers, lung cancer is 

the leading cause of death, followed by death due to lip, oral cavity, pharyngeal and colorectal neoplasms in 

men and breast and colorectal cancer deaths in women.

The relative risk of premature mortality depends on the cancer type, but the average for all cancer types is 

considerably less favourable than the average for the EU15 countries: the risk for lung cancer and oral cancer 

for both genders is more than two and a half times higher, as are colorectal tumours for men and cervical can-

cer for women. Signi"cant regional inequalities are linked to indicators of the premature mortality of men and 

women in Hungary.

According to the latest Health Report of the National Public Health Institute (2016), which included a district 

level mortality analysis, the worst premature mortality rate from circulatory diseases was approximately six 

times higher than the best value reported, but this ratio, even for cancers, was more than two and a half times 

the EU15 average.

Epidemiological situation

Although more than 60% of the adult population rated their health status as good or very good in the latest 

health survey (2014), one cannot ignore the fact that nearly 70% of the 20-64-year-old population have central 

obesity, and 50% have high blood pressure. More than 15% of the population have elevated fasting blood 

glucose levels associated with the risk for developing diabetes or have already existing diabetes, and 36% of 

the population have decreased HDL cholesterol levels, indicating an elevated risk for atherosclerosis. Both the 

elevated fasting blood glucose levels and the decreased HDL cholesterol levels are signi"cantly more frequent 

among Hungarian Gypsies than the prevalence rate for the general population (27% and 54%).

The burdens of cardiovascular disease, cancer, gastrointestinal and metabolic diseases a!ecting Hungarian 

society and families are well known. Among them, the burden of high blood pressure and diabetes is promi-

nent. According to the General Practitioners Morbidity Data Collection Programme, based on information obtained 

from participating counties in Hungary, the prevalence of hypertension is already between 35%-50% for men 

aged 55-64, 42%-62% for women, and in older age groups, 50%-80% for men and 60%-90% for women. The 

frequency of diabetes also varies widely, ranging from 10% to 16% for both men and women aged 55 to 64, 



népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

119national public health programme 2018–2030 for hungary

however, typically over 15% for people over 65 years of age. According to previously performed ‘hidden mor-

bidity studies’, these frequency values do not express the actual size of the problem because it is likely that 

every fourth high blood pressure and every third diabetes case will not be recognized until a later, more com-

plicated stage of the disease.

As the European Health Assessment (ELEF, 2014) reported in 2014, with regard to the prevalence of health-re-

lated behaviours that negatively impact individuals’ health, it should be emphasized that one-third of the pop-

ulation (29%) smokes; more than one of twenty (5.4%) self-reported a high level of alcohol consumption, clas-

si!ed as heavy drinking; and two-thirds (67%) engage in less than 10 minutes of physical exercises per day in 

Hungary.

Overall, it must be noted that although the trends and values of identi!ed public health problems of Hungary 

are country-speci!c, the essence of these problems have been addressed by the European Region of the World 

Health Organization, and a conceptual response was provided by the Health 2020 European Framework Pro-

gramme and Strategy in 2012, which was signed by Hungary.

Health 2020 identi!es the values and tasks at the level of general and speci!c objectives and areas of activity 

with priorities that all 53 countries of the European Region have accepted and pursue to develop their nation-

al health policies in accordance with the spirit of Health 2020.

The vision of Health 2020 is that all people are enabled and supported to achieve their full health potential 

and well-being, and the countries strive to reduce inequalities individually and collectively. To improve the 

health and well-being of a population, it is essential to reduce health inequalities, strengthen public health 

services, and ensure universal and sustainable people-centred health systems providing high-quality services 

according to individuals’ needs.

Health 2020 emphasizes that achieving these goals requires a commitment from governments, designated a gov-

ernance for health. As the primary areas of activity, the Strategy Paper identi!es the following:

– investing in health through a life-course approach and empowering people

– addressing major health challenges and preventing communicable and non-communicable 

diseases

– strengthening people-centred health systems, public health services, and preparedness for emer-

gencies; establishing a monitoring system for health status and health in"uencing factors; and 

improving responsiveness

– creating strong communities able to address problems and create a supportive environment 

The implementation of the Health 2020 programme was largely assisted by its acceptance as part of the Unit-

ed Nations Agenda 2030 framework, which is the highest international commitment to sustainable develop-

ment and was adopted unanimously by 193 Member States in 2015 without opposition. The document iden-

ti!es health and well-being as one of the 17 goals of sustainable development (Goal 3), ensuring a healthy life 

and promoting well-being at all ages. Pursuing the other 16 objectives also encourages health improvement. 

Behind the goals of sustainable development, the Health 2020 basic concept of reducing health inequalities 

appears as the ‘leaving no one behind’ principle. The synergy of the United Nations’ sustainable development 

goals and the core objectives of Health 2020 also create a unique opportunity for the implementation of a Nation-

al Public Health Programme.
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The past and present of public health activity in our country

It is an important feature of the health policies of countries with favourable public health indicators and suc-

cesses in health improvement that their health promotion and public health activities follow the strategies 

and speci!c actions of public health programmes with regard to the speci!cities of the public health cycle. 

E"ective and e#cient public health activities can only be realized if problems are identi!ed by monitoring the 

health status and changes in the health of the population. The size of the problems, the disease burdens, must 

be characterized and ranked, not only because budget allocations for public health interventions may be lim-

ited even in the richest countries but also because maximizing health gains by determining solid and cost-ef-

fective public health interventions is indispensable. 

Although many initiatives were developed in the past three to four decades to create a public health programme, 

they have not led to breakthrough changes. The Council of Ministers approved the decree [1063/1987. (XII.10.)] 

on the long-term social programme of health preservation in 1987, which mirrored the core values of the 

World Health Organization’s Ottawa Charter at the level of a governmental programme, focusing primarily on 

reducing the occurrence of non-communicable diseases by social cohesion. The well-known domestic politi-

cal decisions of the period following the resolution did not provide an opportunity to execute that complete 

plan.

During the political transition period, health promotion and the prevention of diseases became part of the 

legal responsibilities of the National Public Health and Medical O#cer, and the principles of long-term health 

promotion policy were adopted by Gov. decree 1030/1994 (IV.29.) in 1994. However, the actual implementa-

tion of the national goals and tasks mentioned in the programme could not be started because of the eco-

nomic crisis in Hungary. After the turn of the millennium, a new national public health programme for the 

period 2001-2010 was launched under Gov. decree 1066/2001. (VII.10.) of the Healthy Nation National Health 

Programme, which !nally resulted in the obvious and still ongoing breast cancer screening programme and 

its background-screening network.

The public health programme basically survived the governmental change in 2002. Although the executive 

programmes of the ‘Johan Bela National Programme for the Decade of Health’ by parliamentary decision 46/2003. 

(IV.16.) revealed a di"erent emphasis, the continuity between the two programmes remained largely unchanged. 

The Johan Bela Programme, with its unique Hungarian path of innovative and successful initiatives of public 

health programmes, remained without government support or funding. Although the programme was in 

force until April 2013, the Semmelweis Plan promised a new ‘paradigm shift’ programme in 2011, which includ-

ed the renewal of the public health care system, the creation of sustainable funding and the ability to mobilize 

resources beyond the health care system.

However, despite the Semmelweis Plan, a new public health programme has not been developed since 2013 

although the ‘Healthy Hungary 2014-2020 Health Strategy’, published by Gov. decree 1039/2015. (10 October), 

was born. This strategic document outlined the ‘creation of a new Public Health Programme’, which would 

provide a framework for actions and resources necessary to achieve public health strategic goals’, which will 

be implemented in the context of this programme.



népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

121

HEALTH THROUGH THE LIFE-COURSE



health through the life-course

népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

122

Improving maternal and child health

Situation analysis

According to the statement of World Health Organization (WHO), providing healthy growth and development 

for children is the current society’s investment in the future and a key to future social and economic develop-

ment. To establish good health conditions in children is a professional and social task from children’s concep-

tion to their teenage years.

Troubling tendencies have recently appeared in childbearing. The number of live births has continuously decreased 

and stagnated at a rather low level in recent years, with 95,361 live births in 2016. The complete fertility rate is 

also rather low, reaching its lowest point in 2011 (1.31) and trending upward in 2016 (1.49). There are signi!-

cant regional di"erences, however, between regions with higher rates (northern Hungary and the northern 

great plain) and lower rates (central Hungary). Despite the improvement, Hungary is in 21st place among EU 

member states. The age of women beginning a family has been delayed, therefore narrowing the propagative 

life span; women with higher education levels choose to have fewer children. The rate of children born in com-

mon-law marriages has increased by 48% (2014), and the number of induced abortions per 1000 live births is 

400, double the EU average.

In addition to a low birth rate, another problem is the high rate of endangered pregnancies and premature 

births. The rate of premature birth has increased by 9% (2013) in recent years, and the rate of infants with low 

birth weight (<2500 g) at 8%-9% has stagnated since 1990 and is one of the worst among EU member states. 

The rate of premature birth is particularly unfavourable among disadvantaged populations. The infant mor-

tality rate has improved in recent years, and at 4.2‰, reached the EU average in 2015. However, signi!cant 

regional di"erences may be observed within the country that correlate with the high rate of premature births.

The mortality index of children between 0-5 years of age has improved remarkably in Hungary although the 

mortality of children (6.5) under 5 years of age per 1000 live births signi!cantly exceeds the EU average (5.2). 

Mortality, neglect and murder, even at this age, have been increasing recently. Nearly one-third of the deaths 

of children 1-4 years of age are due to accidents and child abuse. According to OGYEI data, 191,000 endan-

gered children were registered in 2010. Thousands of these children are abused physically, emotionally and/

or sexually, and ten of thousands are neglected emotionally and physically. This is just the tip of the iceberg: 

experts estimate that only one in 25 cases is revealed. Regarding the number of deaths of children 0-14 years 

of age per 100,000 because of child abuse and neglect, Hungary is fourth from the bottom on the OECD list, 

which implies a malfunction of the reporting system.

The obligatory and age-structured vaccination of children was created reasonably and works well with vacci-

nation coverage as high as 99%; therefore, infectious diseases avertable by vaccinations do not occur or occur 

only rarely.

Main goal

To improve the demographic situation by providing equal chances and to support better and fairer early child-

hood development by applying an integrated approach to children’s well-being
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Objectives

 to develop and launch a complex social support programme to enhance childbearing inten-

tion; to increase the general fertility rate by 20% although it is important to emphasize that this 

alone is not sufficient to stop population decline; to improve, within health visitor care, the qual-

ity of women’s protection and pregnancy care; to attain an average number of 6 visits to preg-

nancy counselling, even for women with health or social problems

 to reduce the  premature birth rate to below 8%

 to improve the disclosure of child abuse and neglect by introducing integrated social programmes 

and to reduce their negative consequences by addressing these issues in a complex manner

 to enhance the rate of disclosure of discrepancies in early childhood development, to increase 

the number of experts in early childhood development to reduce regional disparities

Interventions suggested

 to assess the effects of the support system of demographic policies and modify them, if neces-

sary, to increase types of support

 to launch programmes to change health behaviours that negatively influence the growth of the 

foetus to reduce the rate of premature birth

 to enhance the rate of disclosure of discrepancies in early childhood development (0-7 years of 

age) and increase the number of those who are engaged in early childhood development

 to support early childhood development in a complex manner to provide a healthy life start 

and school start; to trace the growth and development of children; to reveal the risk factors of 

development; identify children with discrepant development to refer them to adequate devel-

opment care

 to improve the collaboration between services that detect discrepant development; to enlarge 

the ‘Safe Start’ network and the number of those who are entitled to its services

 to improve the rate of disclosure of child abuse and neglect by more efficient cooperation among 

reporting services, which could provide a good base for developing and implementing an effi-

cient and interventional societal programme

 to rearrange the Mobile Specialist Service and/or organize childhood mobile screenings

Progress, implementation, monitoring

 the movement of the complete fertility rate

 the movement of the premature birth rate 

 detecting discrepant early childhood development 

 the number of participants in early childhood development 

 the number of revealed cases of child abuse and neglect 
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Partnerships

 Ministry of Human Capacities

 Ministry of State for Family and Youth Affairs

 Ministry of State for Healthcare

 Ministry of State for Education

 Ministry of Social Affairs and Inclusion

 Prime Minister’s Office

 National Healthcare Services Center

 National Health Insurance Fund

 National Institute of Public Health

 Public Health Departments of Government Offices

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions

 Institutions of Child Protection Primary Care 

 Institutions of Child Protection Special Care

 Child Protection Methodological Special Service
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Promoting healthy youth development

Situation analysis

Data regarding the health status of children and young people are provided by statutory school health exam-

inations, the results of which are published in annual school health reports. According to !les referring to the 

academic year 2015/16 and published in April 2017, school health services identi!ed musculoskeletal abnor-

malities and refractive errors as the most frequent problems; high blood pressure rates have increased tenfold 

comparing data from grades 2 and 12 (increasing from 2.9‰ to 2.6%), the ratio of obesity was 10%-12% in 

each examined grade, the incidence of diabetes increases with age and was 4.3‰ in grade 12, and the fre-

quency of asthma was 2.5%-3%. Since May 2015, the statutory, scienti!cally valid, advanced and uniform phys-

ical !tness tests (Net!t) have been conducted by teachers of physical education once each academic year, and 

the resulting online data undergo annual analysis. According to the Net!t results, the overweight and obesity 

rates among pupils  increased from 20% to 30% between 2015 and 2017. During the observed three years, 

only 57.6%, 61.8% and 60.5% of pupils scored in the health zone on the progressive aerobic capacity endur-

ance test, and only 46.6%, 51.0% and 52.4% did so performing the trunk lift test. The health literacy of children 

and young people is not measured at all in public education. 

Parental skills do not in every case ideally serve children’s physical, mental and spiritual development. These 

skills can be indirectly evaluated by measuring health literacy (see the chapter on Public Health Communica-

tion). Parental skills development is promoted by the Kopp Mária Institute for Population Growth and Families 

(KINCS), among other organizations, and was recently established as a support institute for the Ministry of 

State for Family and Youth A"airs. 

From a public health perspective, the maximum health gain is obtained by promoting interventions begin-

ning at as early an age as possible and constantly maintained. Making kindergarten education compulsory 

from the age of 3 is an important action with regard to the equal opportunities for children and their health 

promotion.

For public education institutions (kindergartens, schools, dormitories), paragraphs 128-131 of the 20/2012 

Ministerial Decree on the Operation and Naming of Public Education Institutions specify Holistic Institutional 

Health Promotion (TIE) to be integrated into the everyday life of educational institutions. To achieve this, schools 

received considerable help within the framework of several large projects; kindergartens and dormitories, how-

ever, have not received similar support to date. The sport sector’s project to support compulsory daily physical 

education – a unique initiative in Europe – o"ered long-term and practical assistance through further training 

and professional materials serving the methodological development of physical education teachers as well as 

by developing and operating the nationally uniform and compulsory Net!t. In the framework of school improve-

ment, new gyms and pools were built; however, physical educators must continue to employ some creativity 

to administer their classes e"ectively outside the gyms. TIE is supported by several other legal provisions as 

well (public health product tax, increasing measures of the act protecting non-smokers, regulating public pro-

duction, decreasing the industrial trans fatty acids in food products); nevertheless, the su#cient enforcement 

of this legislation is hindered by partial social support as well as by insu#cient o#cial control. Making TIE 

compulsory and supporting its realization through projects is an important public health intervention that 

should be continuously promoted by public health agencies, accompanied by professional support for educa-

tors. However, promotion and monitoring are hindered by the current de!cient organization and incidental 

operation of the public health institutional system. At the same time, there were numerous public education 

e"orts initiated within several large projects to decrease or prevent dropouts, which can also serve the TIE 

objectives well. Each level of public education governance is open to intersectoral cooperation to support TIE; 
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however, the introduction of health sciences is not supported as a subject in its own right, nor is the require-

ment to employ health promotion educators, which could mean a considerable step forward. 

Better health for university students is supported by the health-promoting universities initiative, which, how-

ever, requires further dissemination and support.

Main goal

To enhance the e!cacy of child and youth health promotion in families and educational institutions (kinder-

gartens, primary and secondary schools, dormitories, higher education institutes)

Objectives

 to improve health literacy among parents, educators, children and young people

 to influence the health behaviour of the same target groups in favourable directions

Interventions suggested

 promoting health literacy and health comprehension among the population

 preparing parents for an education that consciously promotes children’s health

 improving the professional quality and infrastructure criteria of daily physical education

 for the sake of more efficient TIE, providing professional support by the public health institu-

tion system for kindergartens, schools and dormitories

 further developing and regularly enforcing/exercising cooperation with the public education 

sector

 sensitizing education students to physical and mental health education based on the holistic 

health concept, prepare for TIE tasks, and equip educators with health promotion knowledge 

 requiring compulsory acquisition of special posture correction exercises among physical edu-

cation teachers and compulsory exercising for every child/pupil

 training and employing education professionals who are skilled and competent stakeholders 

in all settings of school health promotion (inside and outside of classrooms and outside the 

school); direct their actions for each target group (children, young people, educators, non-ed-

ucating staff, parents) (health promotion teacher, health sciences teacher, professional certi-

fied educators in health promotion, mental health promotion)

 broadening and promoting the health-promoting movement in universities

 promoting the health of young people outside the public education sector in cooperation with 

the youth sector by creating youth grounds, offering youth programmes and ensuring that health 

communication reaches young people

 improving mass food production by promoting the partnership of local production and local 

consumption by providing professional support and modern cooking utensils for kitchens, by 

winning parents and the population in general, and by cultivating school gardens
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Progress, implementation, monitoring

 changes in the health behaviour and health status of young people (school health report, Net-

fit, HBSC, ESPAD). Highlighted: age-standardized prevalence of current tobacco use among 

persons aged 15 years and older; total per capita alcohol consumption among people aged 

15+ years within a calendar year; prevalence of overweight and obesity among adolescents 

(defined as BMI-for-age value above +1 Z-score and +2 Z-score relative to the 2007 WHO growth 

reference median, respectively); prevalence of insufficiently physically active adolescents, defined 

as less than 60 minutes of moderate to vigorous intensity activity daily; adolescent birth rate 

(aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1000 women in that age group; proportion of youth 

(aged 15-24 years) not in education, employment or training

 health literacy development of young people (development of a measuring tool)

 changes in the health behaviour of young people outside public education (youth survey)

 number of graduated and accordingly employed health promotion educators

 number of health-promoting universities

Partnerships

 Ministry of Human Capacities (especially Ministry of State for Healthcare, Ministry of State for 

Family and Youth Affairs, Ministry of State for Education, Ministry of State for Sport, Ministry of 

Social Affairs and Inclusion)

 Ministry of Agriculture

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Association of Hungarian Medical Societies

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions

 Public Health Departments of Government Offices

 Health Promoting Offices

 Health professionals of primary care

 Health Promoting University programme of the Hungarian University Sports Federation

 Institutions of education (kindergartens, primary and secondary schools, dormitories, higher 

education institutes)

 Local governments

 Churches

 Cultural institutions

 Parents and family support organisations (family and child welfare services, education counsel-

lors, pedagogical services)
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Supporting healthy ageing

Situation analysis 

Di erent cultures take di erent approaches to ageing and experience it in diverse manners. However, it is 

nearly universally true that all cultures respect life experience and wisdom and do their best to preserve accu-

mulated knowledge and transfer it to the younger generations. 

Changes in the demographic data clearly show that the trend of the ageing of the population prevalent in 

developed countries is also valid in Hungary. Healthy life expectancy (HLE) at age 65, although showing an 

increasing tendency in Hungary as well, lags behind the corresponding mean value of the countries of the 

European Union by nearly four years. With decision no. 81/2009 (X.2.), OGY, in accordance with the WHO’s 

‘Active Ageing’ programme, the Hungarian Parliament adopted the National Strategy for the Elderly for the 

period from 2009-2034. Their tenet was that only 30%-40% of Hungarian men and women over 65 can expect 

to live their lives without major loss of functional abilities; 22%-30% their years will be free from chronic dis-

eases, and only 6%-7% can expect ‘good’ or ‘very good’ years in terms of health. According to public health 

research, higher quali"cations and a greater proportion of the population of the settlement in which an older 

adult lives - irrespective of gender - can contribute to a better prognosis in terms of a longer and healthier life 

expectancy. 

At the time of the establishment of the National Strategy for the Elderly, 50.4% of women 60 years or older and 

66.4% of women aged 70 or older were living alone as widows or widowers. According to the 2016 report of 

the Hungarian Central Statistical O#ce, the percentage of widows and widowers has not signi"cantly changed 

in the past two decades, ranging between 11% and 12%. Concomitant loneliness is further worsened by the 

fact that nearly half of these older people already su er from a disability (impaired movement or senses) that 

constrains their everyday lives; these people must often rely on others’ help. 

Recent research shows that decreases in functional capacity and physical abilities so characteristic of ageing 

are only slightly associated with chronological age. It is impossible to de"ne a ‘typical old person’ because the 

diversity of old people’s capabilities and needs is determined by the diverse events in their respective lives. Of 

great importance is their former lifestyle, which is also important in terms of health because lifestyle can be 

changed, which means that individual capabilities can be in$uenced. 

Although most older adults have several health issues, it has been demonstrated that this is not a function of 

age alone. Taking the latest evidence into consideration, promotion of the health status of the older popula-

tion must be modi"ed from the aspect of public health, shifting from patient care to a broader direction of 

prevention and health promotion. This means that, using proper policies and well-organized services, the 

ageing of the population can be regarded not only as a problem but can in fact open up new opportunities for 

individuals and society. 

Main goal

The goal of the programme is to enable implementation and alignment of the long-term objectives of the 

National Strategy for the Elderly in Hungary with the Healthy Ageing programme, the WHO’s global strategy 

and action plan, which focuses on healthy ageing, replacing the former ‘Active Ageing’ strategy. The new guide-

line places the focus on maintaining functional capacity rather than the absence of disease during healthy 

ageing, which enables older adults to live in whatever way they deem important. It is not only individuals’ 
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personal capacities but also the peculiarities of their physical and social environment that play an active role 

in ensuring that older adults can achieve these goals. 

Objectives

To reach the objectives of the ‘Healthy Ageing’ programme, ten priorities were established in the WHO’s guide-

line. This programme identi!es the following concrete objectives in alignment with the above ten priorities:

 We must evaluate our experience and compare it with that of other countries and systematical-

ly collect data using internationally adopted and agreed-upon methods in the course of the pro-

grammes. Systematic evaluation of the changes and progress is necessary partially with a view to 

identifying lacking fields that require further improvement and partly to enable Hungary, too, 

to join the WHO-initiated international review scheduled for 2020.

 A virtual platform (‘Age-Friendly World’) must be created in which Hungarian and international 

actors can cooperate. This forum will provide an opportunity to familiarize ourselves with best 

practices and evidence. 

 We must strengthen global social cooperation to establish and support ‘elderly-friendly’ com-

munities. It is also necessary to organize mentoring programmes and online courses for the pro-

fessionals involved in the programme. It is necessary to provide opportunities at low-budget 

conferences for sharing experiences and building a cooperative network. 

 Capacity strengthening is an important task: the highest-level political decision makers and 

civil organizations must be involved in the shaping of the programmes, and to promote healthy 

ageing, additional actors operating outside the healthcare system also must be involved, par-

ticularly from the fields of employment and education.

 We must support and encourage actors to promote research that addresses the current and 

future needs of older people in the spirit of the guidelines adopted by the WHO and provides 

professional evidence to support political decision-makers. 

 Research must be conducted on the effects that ageing employees have on Hungary’s labour 

market. We must assess capacities, using various experimental programmes, and, adjusting to 

local needs, educational and training programmes must be organized to promote competen-

cies. 

 Older adults must be supported to enable them to improve their own health status. Tools for 

this support must be ensured by expanding the scope of basic health care, using general health 

status assessments, and securing widely available health preservation programmes that help 

older adults maintain their physical and mental capacities. 

 A care system must be established both financially and technically that is capable of long-term 

functioning. To implement an effective and fair system of services, it is indispensable to trans-

form legislation and financing mechanisms and develop human resources.

 Global campaigns must be undertaken to promote healthy ageing accompanied by extensive 

information and effective communication for social change: compiling guidelines and evi-

dence for the policy-makers to provide support in laying the foundations for changes in health 

care and social policy.

 It is necessary to examine the socio-economic consequences of an ageing population so that 

sound political decisions can be made. Long-term financing models must be established based 

on international experience. Investments must be established in the health care system that 

will provide the entire society with long-term advantages through local communities.

Overall, the concrete objective of the new public health programme is to organize health promotion and pub-

lic care for older people, create jobs and work places that ensure this, and secure the necessary funds.
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Interventions suggested

 securing competence-promoting training to support health promotion and public care for 

workers in primary care (further training for certified nurses, health promotion and mental 

health specialists)

 organizing health promotion training/further training recognized with credit points for work-

ers in health care and social care fields, encouraging workers to participate in training and 

recognizing completion

 organizing health checks within primary care to identify and treat older people’s health prob-

lems

 implementing sports and physical activity programmes for the elderly based on health checks 

and in accordance with physical health status at the level of local communities, primarily in the 

form of group activities

 developing guidelines specifically for health promotion that can also be used in practice con-

cerning the possibilities of health preservation and promotion, organizing and implementing 

local community health days or other low-budget events

 supporting enabling environments that encourage independence consisting of families, friends, 

or other social relations with the involvement of young volunteers

 providing integrated and community-based services that adjust to local conditions and pecu-

liarities as well as to individual and community-level demands, establishing community initia-

tives supporting active old age in situations in which older adults can meet one another

 transferring older people’s knowledge and experience to the younger generation

 creating training programmes and learning opportunities for older adults in which they can 

familiarize themselves with the diverse potential of Internet-based communication and acquire 

new competences and knowledge necessary for work as well

 promoting the establishment of home care and telemedicine (home monitoring) as well as 

multi-stage ‘assisted lifestyle’ care homes (care wards for the chronically ill and transit care) to 

ensure that the burden of caring for the elderly caused by chronic diseases, lifestyle difficulties 

and unmet personal care needs should not fall on acute healthcare

 adopting a geriatric caregiver training (MSc) with expanded powers to implement old age care 

in a complex manner, using a holistic approach

Progress, implementation, monitoring

 life expectancy at the age of 65

 healthy life expectancy at the age of 65

 changes in the subjective judgement of health status

 percentage of people who live alone among people age 65+

 amount of training, further training focusing on promoting older adults’ health status

 number of people with qualifications and people working in jobs they are qualified for

 number of health status assessments and their proportion relative to potential needs 

 number of locally organized sports programmes, sports days and health days that foster health 

promotion

 number of organized and functioning volunteer groups to support older adults

 number of organized and functioning trainings that promote capacities and competences

 number of work places that employ older people

 number of assisted living care homes supporting elderly care and the number of people living 

there
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 number of health institutions implementing transit care and the number of people involved in 

those institutions

Indicators:

– use of primary and specialized care

– number and proportion of the population who attended the health checks

– functional status and health-related quality of life (using generic and speci!c questionnaires)

– mortality, morbidity, (cardiovascular diseases, tumours, diabetes, gastrointestinal diseases, 

osteoporosis)

– cost factors of caring for patients with diseases of the locomotor system

– number and proportion of pensioners in active employment

Partnerships

 Ministry of Human Capacities

– Ministry of State for Healthcare

– Ministry of State for Family and Youth A"airs

– Ministry of State for Education

– Ministry of State for Culture

 Ministry of Innovation and Technology

 Ministry of Finance

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions

 Universities with faculties of medical and health sciences

 Universities with faculties of arts and humanities

 Ministry of Agriculture 

 National Institute of Public Health

 National Healthcare Services Center

 Health promotion offices

 Selt governments

 Hungarian Red Cross

 Civic organizations

 Seniors services
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Interventions targeting socially vulnerable groups

Situation analysis

Over the past several decades, a number of epidemiological studies have supported the observation that 

health inequalities in any country exhibit a gradient, meaning that population groups at the lowest socio-eco-

nomic status de!ned by their education, occupation, and income have the least favourable health, tend to die 

earlier and have a higher prevalence of health problems compared with groups of higher socio-economic 

status. 

Socio-economic status measures comprise the foundation on which vulnerable groups may be de!ned using 

the indicators of ‘risk of poverty or social exclusion’ de!ned by Eurostat to help track the objectives of the 

Europe 2020 Strategy. These indicators include the proportion of people living below the poverty line, the 

proportion of people living in material deprivation, and the proportion of households with very low work 

intensity. Education must be considered as one of the basic determinants of income-generating capacity 

when population health status is reviewed in terms of social exclusion. 

Even within socially vulnerable people, there are subgroups for whom health risks are further increased, such 

as those at the two ends of the age range (children and the elderly), minorities, people with disabilities and 

persons at especially high risk of social exclusion (migrants, psychoactive drug users, homeless people, inmates).

Health inequalities, beyond being unjust and representing a challenge for the EU’s commitment to solidarity, 

human rights and social cohesion, also endanger economic and social development through complicated 

mechanisms. For this reason, health inequalities are treated as a priority by international health and profes-

sional organizations and institutions. The Health Strategy of the European Regional O"ce of the World Health 

Organization (Health2020) adopted in 2012 identi!ed the reduction of health inequalities as one of its strate-

gic objectives. The Europe2020 strategy of the European Union launched in 2010 created a vision of smart, 

sustainable and inclusive growth achieved by, among other things, combating social exclusion and reducing 

health inequalities. Three of the !ve targets de!ned in the strategy seek to address risk factors that are also 

highly relevant for reducing health inequalities (increasing the employment of people aged 20-64 to at least 

75%, reducing the proportion of early school leavers to 10%, reducing the number of people at risk of poverty 

by 20 million).

As seen from the above, addressing the problems of populations at high risk of social exclusion should be 

considered a priority for economic development. This issue should also be a priority for any public health strat-

egy because due to the complex health e#ects of socio-economic factors, the health status and risk behaviours 

of these population groups are consistently below the average, creating a large burden for patient care. How-

ever, the health sector is incapable of reducing health inequalities on its own. Although ensuring access to 

healthcare services, including preventive services, is of great importance, it is also imperative to improve the 

social and economic factors that fundamentally a#ect health inequalities in the medium to long term.

Recognizing the strong social and health vulnerability of the Roma minority within those at risk of social exclu-

sion, the EU created a speci!c framework for Member States in 2011 proposing the development of national 

Roma integration strategies. Based on this framework, a Hungarian national strategy was adopted that seeks 

the integration of not only Roma but also adults and children living in sustained poverty.

Life expectancy in Hungary in 2011 at the age of 25 was approximately 13 years shorter for men and 5.6 years 

shorter for women without a school-leaving certi!cate (matriculation) compared with those with more edu-

cation. The same education-related di#erence at age 65 was 4.2 years for men, and 1.5 years for women in 

2013, indicating that women were 25% and men 50% below the EU average. There were signi!cant social 

di#erences for all major chronic illnesses: the prevalence of high blood pressure was 25% higher, the preva-

lence of diabetes was 50% higher and the prevalence of respiratory complaints was nearly 100% higher among 
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those with no more than a primary education compared with those with a tertiary education. Of the conse-

quences of the most common risk behaviours, overweight and obesity also demonstrated a correlation with 

schooling although the proportion of overweight and obese people in Hungary is highest among those with 

secondary (and not merely primary) quali!cations. Studies of the population health status between 2001 and 

2012 indicated that the health gap between the least educated and the more educated groups begins in the 

35-44 year-old age group.

There are also very signi!cant di"erences in health status by income: 68% of Hungarians in the highest income 

quintile considered their subjective health status good or very good; by contrast, only 54% of the lowest earn-

ers considered that to be so. This is 10% (high-income) and 7% (low-income) behind the EU average. Low 

parental income as a health risk factor in Hungary primarily a"ects children, 36.1% of whom live in families at 

risk of poverty (as opposed to 17.1% of those over age 65).

Geographical inequalities of social exclusion are also signi!cant among the counties and regions of the coun-

try. For example, premature male cardiovascular mortality largely follows the pattern of geographical depriva-

tion, which is divided by a north-eastern/south-western axis into better (western) and worse (eastern) regions. 

Geographical inequalities can also be detected within Budapest. Mortality of 25-64 year olds was highest in 

those districts of the capital in which the proportion of adult residents with low education and high unem-

ployment was also the highest.

Access to health services is also problematic for people at risk of poverty, material deprivation and social exclu-

sion, creating challenges not only for the improvement of health in these groups but also for the management 

and e#ciency of care. Unmet demand is re$ected by the fact that 14.3% of those in the lowest income quintile 

– nearly !ve times more than those in the top !fth quintile – were sometimes unable to access health care 

services in 2013 even though they needed care. For those in the lowest income group, covering out-of-pocket 

(private) expenditures is an additional problem, given that the share of private expenditures in Hungary is the 

second highest among the OECD countries (32%), exceeding the OECD average by more than 40%. The qual-

ity of care is increasingly and negatively a"ected by the high and increasing number of permanently vacant 

GP and health visitor positions, a problem that is most serious in the most economically underdeveloped coun-

ties. 

Main goal

To improve access to health care for groups at risk of social exclusion and to improve the determinants of 

social exclusion, such as living conditions, early childhood development, education and employment (ability 

to generate income)

Objectives

 improving factors that limit access to health care, especially for those at risk of social exclusion

 improving living conditions for families with young children living in absolute poverty, for home-

less parents with young children and for those addicted to alcohol and/or drugs who have com-

pleted residential programmes

 early detection and elimination of physical and sensory factors that hinder the development of 

the cognitive skills required for completing higher levels of education, especially among young 

children at risk

 reducing geographical and settlement-level differences in education by improving teacher train-

ing courses and improving the performance of school health services
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Interventions suggested

 identifying groups at risk of social exclusion with no or limited access to health care

 mapping permanently unfilled general practitioner and health visitor posts, investigating their 

operational and environmental conditions and assessing the needs of districts with such unfilled 

posts

 creating a map based on health care needs assessment, monitoring the professional and spa-

tial changes in needs and developing a progressive financing system for districts with exten-

sive needs

 supporting the creation of GP clusters (GP practices working in groups) and accentuated financ-

ing of such GP clusters in deprived geographical areas employing health mediators

 developing and introducing an incentive system for the population at risk of social exclusion 

by incentivizing the uptake of screening tests specified in decree 51/1997. NM

 supporting families at risk of poverty, material deprivation and low work intensity, homeless 

parents with young children and recovering addicts by 

– improving their housing conditions.

– providing schooling support for children.

– developing a system to monitor the e!ectiveness of these measures.

 Introducing compulsory vision and hearing tests for neonates, providing the necessary train-

ing and tools for these tests and ensuring that neonates born to families at risk of social exclu-

sion can have free access to interventions promoting neonatal/infant development

 Regularly analysing the work of health visitors and using this analysis in the planning of target-

ed interventions:

– physical examination to detect goitre in children: further examination of children with goitre, 

providing iodine supplements if necessary

– monitoring physical development: screening and further investigation of malnourished chil-

dren, free pre-school/school meals for children or regular food vouchers for their families, fol-

low-up of their development

– screening for children who are behind their age in psychomotor development, free provision of 

support for developmental programmes

– regular data collection and analysis of the relationship between the quali"cations of teachers 

and school performance of pupils

– developing performance-based funding for school health care

– training specialists in health promotion for working with disadvantaged and minority social 

groups and development of a health-promoting infrastructure
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Progress, implementation, monitoring

General:

 regular analysis of data from primary health care by socioeconomic status based on the Gener-

al Practitioners’ Morbidity Sentinel Stations Programme

 regular analysis of national data of health visitors

 regular monitoring of the health status of the Hungarian population (European Health Inter-

view Survey [EHIS], Health Behaviour of Schoolchildren [HBSC]), including stratified presenta-

tion of data on population groups at risk of social exclusion (socio-economic situation analysis)

Process indicators:

 at a minimum, county-level maps on health care needs/unmet health needs

 needs-based financing system in primary health care

 performance-based financing system for school health care

 number and proportion of completed screening tests per age group in children, according to 

the socio-economic status of the parents/family

 the proportion of the screened population and the participation rate in developmental pro-

grammes by the socio-economic status of parents/families

 annual change in the proportion of school dropouts according to the socio-economic status of 

parents/families

Output indicators: 

 annual change in the abilities of school students (national competence survey) by the socio-eco-

nomic status of parents/family

 annual change in adults’ skills (Survey of Adult Skills - PIAAC), by socio-economic status

 annual monitoring of the micro-regional distribution of morbidity and mortality caused by the 

most common diseases by socio-economic status

 age-standardized prevalence of overweight and obese adults by gender, age and education

 proportion of children of primary school age who are out of school

 Gini coefficient

 prevalence of malnutrition

 proportion of young people aged 15 to 24 who are not in education, employed or in training 

(NEET)

Partnerships

An action plan should be developed by linking it to the Hungarian National Strategy of Social Inclusion.  De!-

nition of tasks for the health sector as well as for intersectorial implementation should be carried out at the 

governmental level. Involvement of the following institutions and organizations are recommended: 

 Prime Minister’s Office

 Ministry of Human Capacities - all Ministries of State 

 National Healthcare Services Center

 Ministry of Finance

 Ministry for Innovation and Technology

 Ministry of Agriculture

 Ministy of Interior

 National Institute of Public Health 

 Hungarian Academy of Sciences 
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 Universities providing courses in medical and health sciences

 Office of Education

 Offices of Health Promotion

 National Roma Self-Goverment 

 Municipal and minority (Roma) goverments of settlements

 Public Health Departments of Government Offices

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Prevention and control of infectious diseases

Situation analysis

The epidemiological safety of Hungary may be considered good. In recent years, according to the data provid-

ed by the National Information System for Professional Supervision (OSZIR), the number of reported infectious 

diseases has been between 65,000 and 70,000. The most common diseases are chickenpox and scarlet fever. 

In recent years, no substantial change occurred in the number of enteral infectious diseases. Two-thirds of 

such diseases are of bacterial origin (salmonellosis and campylobacteriosis). One-third of the cases proved to 

be rotavirus-gastroenteritis. Calicivirus is not subject to reporting; therefore, we have no data regarding its 

occurrence. Thanks to the improvement of hygienic conditions, the frequency of the occurrence of hepatitis A 

has decreased considerably since the 1970s. In recent years, susceptibility has increased due to decreased 

a!ectedness, and, consequently, epidemics broke out. The number of acute cases of hepatitis B and C has 

been stagnating in the last "ve years while cases of hepatitis E have gradually increased.

In the case of infectious diseases that can be prevented via vaccination, the epidemiological situation is excel-

lent; in the "eld of vaccinations subject to age, penetration is 99.7% to 99.9%. The number of vaccinations 

available on a mandatory or voluntary basis is continuously increasing, and their sphere is complemented 

from time to time. Polio ceased to exist in Hungary, and in 2002 the WHO declared the European Region to be 

a poliomyelitis-free zone although in the Central Asian Tajikistan, which is also listed in the European Region, 

a polio epidemic broke out, which then spread to the neighbouring states. Due to the vaccination policies of 

certain countries, the disease is again a threat. As a result of the spreading of the measles epidemic that broke 

out in Romania because of the anti-vaccination campaigns there, imported and domestic cases occurred in 

2017 in and around the city of Makó. Supervisory activity has been reinforced, the seroepidemiologic exam-

ination of a!ected healthcare workers completed and susceptible people have been vaccinated. In addition 

to the high number of chicken pox and measles cases, infectious pulmonary diseases such as the annually 

occurring in$uenza epidemics must also be contended with. For the prevention of epidemics, the govern-

ment annually provides free vaccines for those who are increasingly threatened because of their age or health 

condition and for those who provide care for these groups. In 2014, as a result of the well-organized and per-

sistent "ght against tuberculosis, Hungary was classi"ed among the countries with a low risk of infection. 

Among sexually transmitted diseases, the number of syphilis cases has been continuously increasing over the 

last "ve years. The number of reported cases of HIV infection increased until 2015, then dropped to 228 cases 

per year in 2016. The number of AIDS cases has increased slightly over the last "ve years; in 2016, 53 cases were 

diagnosed. On average, 1,500 cases of cervical cancer are diagnosed each year in Hungary (in 99% of which 

the high-risk [HR] types of HPV may be detected), and the number of deaths was approximately 500. Since 

2014, in the case of seventh-grade girls, parents have been able to request free HPV vaccination in Hungary. 

The e!ect of this vaccination cannot be perceived in morbidity, but in Australia and the US, the occurrence of 

conditions associated with the human papillomavirus (HPV) decreased signi"cantly (by 48 to 92%) within 3 to 

5 years following its introduction. The obstacle of detecting infections spreading via sexual contact or blood/

secretion (e.g., hepatitis B and HIV) is that currently we do not have even approximate knowledge about the 

penetration of intravenous drug abuse, and, therefore, about the number and epidemiology of infections 

spreading in this manner.

Imported infectious diseases. Year after year, new threats and new pathogens have appeared: the in$uenza 

pandemic in 2009-2010, EHEC (enterohaemorrhagic Escherichia coli) in 2011, a new coronavirus in 2013, Ebola 

in 2014 and Zika in 2015. Between November 2014 and February 2015, new bird $u infections of high patho-

genicity broke out in several points in the world, including several European countries, including Hungary. 

There is a possibility that they were carried into Hungary (2 cases of imported Zika fever were reported in 2016 
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as well as one or two cases of Chikungunya fever in every year since 2014). The screening of illegal immigrants 

showed them carrying dangerous pathogens (e.g., HIV, hepatitis B, Mycobacterium tuberculosis, and Salmonel-
la Typhi). In Hungary, three new cases of enteric typhoid and four cases of paratyphoid fever occurred; the 

patients were Hungarian citizens who contracted the infection abroad. 

Due to climate change and global warming, infectious diseases that have not previously been indigenous are 

expected to appear. The vectors of tropical infections such as Zika fever and Dengue fever are already present 

in Hungary. 

Healthcare-associated infections. According to the !ndings of WHO, healthcare-associated infections (HAI) 

are the most common unwanted events. It is a legitimate expectation of those recovering in any subsystem of 

the healthcare system to regain their health as soon as possible, and in the process, not to contract an infec-

tion related to their care. What further indicates the importance of infection prevention is that currently, the 

prevention of health damage (and not only nosocomial infection) occurring during healthcare is already dis-

tinguished by the profession as a fourth-level prevention. On an international scale, the ratio of HAI is 4% to 

11% in countries of the world with developed healthcare. Currently in Hungary, subject to reporting within 

the National Nosocomial Surveillance System (NNSS), a web-based surveillance system reports hospital epi-

demics, healthcare associated bloodstream infections, healthcare-associated infections caused by multiresis-

tant pathogens and infections caused by Clostridium di!cile (CDI). The reporting of wound infections during 

operations and infections occurring in adult and perinatal intensive care units is elective. The number of blood-

stream infections shows a minimum decrease: the number of CDI has decreased by one-fourth over the last 3 

years. The number of infections caused by multi-resistant pathogens has increased by 15%, one of the causes 

of which is that the number of microbiological tests has increased by 38%, thereby improving the e"ciency of 

detection. The results of the snapshot surveys performed every 5 years (within the European Point Prevalence 

Survey) allow conclusions to be drawn about the occurrence of hospital infections, which was 4.5% in 2012. 

Since 2017, participation has been mandatory for each hospital.

The full and clear information regarding the population is missing, as a result of which trust in o"cial medicine 

and the work of epidemiological bodies has been shaken. 

Main goal 

The preservation and, if possible, improvement of Hungary’s favourable epidemiological situation via the improve-

ment of the epidemiological surveillance system. 

Objectives

 extension of the surveillance systems for the monitoring of infectious diseases and hospital 

infections and the improvement of their efficiency

 broadening of the sphere of infections subject to reporting

 provision of high-standard diagnoses without time limitation within the institution, bedside if 

necessary

 increasing patient safety via minimizing the risks of HAI. The steps are the following:

– collecting information about the total number of cases of HAI on each care day of each health-

care institution for each patient

– general implementation of the early recognition of unavoidable infections and the conditions 

of e"cient interventions

– reduction of preventable infections to under 3%

– pushing total cases of HAI to under 5% 

 increasing the safety of healthcare workers
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 ensuring the continuous preparedness of authorities and healthcare providers for the efficient 

defence against imported infectious diseases and the prevention of their spread

 continuously maintained excellent vaccination coverage so that imported individual infections 

cannot become starting points of infections and so that the unfavourable epidemiological phe-

nomena in the world do not jeopardize the results achieved so far

 extension of mandatory and recommended vaccinations

 the early recognition of hospital infections as well as their professional care and control

Interventions suggested

 realization of the objectives specified by the National Committee for Infection Control and 

Antibiotics (NCICA) at Budapest county and institutional levels (CCICA and ICICA, respectively) 

for the formulation of the appropriate antibiotic politics

 improvement of the conditions of efficient infection control in inpatient care institutions. Sanc-

tions for the omission of the mandatory reporting of hospital infections and the monitoring of 

institutions reporting fewer hospital infections than expected

 implementation of microbiological diagnostics highly available in time and space and the res-

toration of an epidemiological microbiological network by the creation of at least county-level 

institutions

 development of a consulting (clinical) microbiological service

 general implementation of bedside infection control led by an infectious disease specialist

 introduction of the mandatory reporting of accidents by stabbing and cutting

 centrally organized educational campaigns on infectious diseases, epidemics, the application 

of antibiotics, and the spreading of resistance in brief and understandable wording and popu-

lar formats, with the emphatic participation of public media

 efficient action against those encouraging the refusal of vaccination

 introduction of new vaccinations (e.g., meningococcus and varicella) and the extension of HPV 

vaccination to boys turning 12 years old

 for the prevention of influenza epidemics and the prevention of complications, the achieve-

ment of the vaccination coverage of 75% recommended by the WHO for people older than 65 

years as well as an increase in the vaccination coverage for healthcare workers

Progress, implementation, monitoring

 morbidity figures of infectious diseases. Emphases: number of new HIV infections broken down 

according to gender, age and risk groups; tuberculosis incidence per 100,000 inhabitants; hep-

atitis B incidence per 100,000 inhabitants

 mortality data for infectious diseases

 occurrence and spread of community epidemics

 figures of HAI diseases (in the beginning, following the broadening and observation of the report-

ing obligation, a considerable increase, then the reduction in the number of infections  expect-

ed as a result of efficient control)

 vaccination figures (vaccination coverage, number of people refusing vaccination). Emphases: 

measles (one dose per two years of age), rubella (one dose per two years of age), polio (three 

doses in the first year), hepB (per the national vaccination programme), HPV (per the national 

vaccination programme)
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 vaccination coverage in the target population in the case of each vaccination in the national 

vaccination programme

 vaccination coverage against hepatitis B based on the number/percentage of children vacci-

nated using the third dose of the hepB vaccine (HEpB3) as well

 figures of (diagnostic and control) microbiological tests

Partnerships

 Ministry of Human Capacities (first of all Ministry of State for Healthcare, Ministry of State for 

Family and Youth Affairs, Ministry of Social Affairs and Inclusion), Klebelsberg Institution Main-

tenance Centre

 Public Health Departments of Government Offices 

 Local governments

 National Institute of Public Health 

 International Vaccination Centres 

 Hospitals and polyclinics

 General practitioner’s Organization 

 Health visitor’s Network 

 Relevant professional and research societies 

 Society for Dissemination of Scientific Knowledge

 Scientific information organizations 

 Civil society organizations and church institutes for care of homeless and addicted people 

 Media

 Public educational and higher educational institutes 

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Life-style interventions to reduce the risk of developing diseases

Situation analysis

It is well-known that certain health behaviour patterns play a substantial role in the development of chronic 

noncommunicable diseases (such as cardiovascular diseases, cancer, and diabetes), and they contribute to the 

development of infectious diseases, as well. The prevalence of di!erent components of an unhealthy lifestyle 

in the Hungarian population is quite high, and in addition, these risk factors generally appear in association 

with one another.

Smoking is the most important avoidable risk factor and the major cause of premature deaths in the European 

Union, in which it is responsible for approximately 700,000 premature death cases annually, primarily caused 

by circulatory, cancerous and chronic pulmonary diseases. Smoking was responsible for 14% of the health loss 

of the Hungarian population (10% in women and 18% in men) in 2015. According to the European Health 

Interview Survey 2014, 28% of the Hungarian population are smokers (21% of women and 32% of men), the 

majority of whom are regular smokers. Among men, the smoking prevalence was 42% in the age category 

18-34 years, 35% among middle-aged men (35-64 years), and 28% in the elderly. Data related to women were 

as follows: 29% in the 18-39 age category, 27% in the 35-64 age group, and 7% for people 65 and older. The 

changes between 2009 and 2014 were unfavourable as well; in contrast to the decreasing tendency of the 

2000s, during this period, a signi"cant increase was observed, primarily in the younger age categories (6% 

increase among men, and 4% increase among women in the age group of 18-34).

Based on the data of the OECD, Hungary – with its 25.8% prevalence of daily smokers – is among the countries 

with the worst smoking situation in the European Union. There are signi"cant di!erences in smoking preva-

lence according to the level of education and signi"cant regional inequalities (with particularly high preva-

lence in the northeastern regions). Further concerns are raised by the high prevalence of smoking among 

adolescents. The Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) study determined in 2014 that 45.2% of 

boys and 46.4% of girls in the 9th grade had previously tried smoking, and 20.2% of them smoked at least once 

per week. Of those who tried smoking, 31.1% did it "rst at the age of 14, 17% at the age of 13, 12.7% at the age 

of 12, and 10.1% at the age of 11 or earlier. In this age group, the proportion of daily smokers (15%) was twice 

as high as the European average.

The signi"cance of environmental tobacco smoke exposure has decreased because of the law protecting non- 

smokers, but home and in-car exposure remains a signi"cant problem. Based on the HBSC data, approximate-

ly one-third of the mothers and fathers of the participating children smoked daily at home.

In addition to its direct health e!ects, this habit unfavourably in#uences employment, increases work absenc-

es, and reduces productivity. 

In addition to the liver diseases directly associated with alcohol (steatosis, hepatitis, cirrhosis, liver cancer), 

excessive alcohol consumption is a signi"cant risk factor for other diseases with signi"cant mortality as well, 

such as hypertension, coronary heart disease, stroke, diabetes, and several tumours. Alcohol also plays an import-

ant role in the development of certain mental diseases, such as dementia. According to the OECD 2014 data, 

Hungary, with its 10.9 l/person/year pure alcohol consumption (in the 15+ population), is in the middle range 

of EU countries. Compared with the data of earlier periods, an unfavourable trend may be observed: 1990: 13.9 

l/person/year, 2000: 12 l/person/year, 2011: 11.4 l/person/year; however, the 2011 and earlier data are not com-

parable because of the change in the laws related to the production and sales of alcohol-containing products. 

The percentage of heavy drinkers was 2.8% in 2014, based on the data from the European Health Interview 

Survey. According to the ‘WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2014’, pure alcohol consumption 

in the period of 2008–2010 was 13.3 l/person/year in the 15+ population, which was a combination of the 20.4 

l/person/year consumption among men and 7.1 l/person/year consumption among women. Frequency of 
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binge drinking and heavy episodic drinking (consumption of beverages equivalent to at least 60 grams of 

alcohol during a single occasion at least once in the previous 30 days) was 52.1% among alcohol-consuming 

men and 13.2% among alcohol-consuming women. Thirty-six percent of the alcohol intake was derived from 

beer, 30% from wine, and 34% from spirits, which is de!nitely an unfavourable distribution (e.g., in Italy, these 

proportions are 23%, 66% and 11%, respectively). The proportion of those who were abstinent during the 

previous 12 months was 14.6% among men and 22.2% among women.

Based on the mortality of alcoholic liver diseases, an alcohol consumption signi!cantly higher than that indi-

cated by the o"cial data may be hypothesized in Hungary.

Based on the HBSC 2014 data, alcohol consumption prevalence in boys in the 9th grade was 59.6% with a sim-

ilar 58% among girls whereas the prevalence of weekly alcohol consumption was 36.9% and 23.3%, respec-

tively. Of those who previously drank alcohol, 12.3% tried it !rst at the age of 11 or earlier. Those (still in the 9th 

grade) who had previously been drunk at least twice totalled 39.6%. The !rst drunkenness occurred at the age 

of 14 or earlier in more than half of those who had previously been drunk at least once.

Nutrition is related to more than three-fourths of noninfectious diseases. It is the most important risk factor for 

human malignant tumours, partly directly and partly indirectly (e.g., through obesity), and it is among the 

most signi!cant risk factors for cardiovascular diseases as well. 

The most important data sources concerning the nutrition of the adult Hungarian population are the Europe-

an Health Interview Survey 2014 and the Hungarian Diet and Nutritional Status Survey (which was conducted 

in the framework of the EHIS); the dietary habits of children are best described by the HBSC study. The average 

energy intake was 2718 kcal/day in men and 2034 kcal/day in women; the proportion of overweight and obese 

individuals demonstrates that this exceeds the requirement based on energy consumption. Concerning mac-

ronutrients, the protein intake may be considered adequate, but the fat intake was signi!cantly higher than 

suggested by the recommendations (logically, the proportion, but not the amount, of carbohydrates was lower 

than recommended). In men, 38.4% of the total energy intake was derived from fats; in women this was 37.3%. 

Only 4% of the men and 9% of the women consumed less than 30% of their total energy in the form of fats, as 

the recommendations suggest. The structure of the fat consumption was unfavourable as well; the intake of 

saturated fats was high whereas consumption of ω-3 polyunsaturated fats was inadequate. The intake of dietary 

!bers was below the recommended 25 g/day amount (24.7 g for men and 21.1 g for women) while the choles-

terol intake was higher than the recommended maximum 300 mg/day (454.8 mg and 313.2 mg, respectively). 

Salt intake seriously exceeded the recommended 5g/day (15.9 g for males and 11.2 g for females), and potas-

sium intake (3 g and 2.6g) was well below the recommended values. Calcium intake was also too low, and 

among women several microelements, particularly iron, were consumed in inadequate amounts. Concerning 

vitamins, the intake of Vitamin D, folic acid, pantothenic acid, and biotin was particularly low. 

Basing the characterization on food items instead of nutrients, then !rst the low fruit and vegetable consump-

tion should be emphasized. The nutrition of children and adolescents showed several unhealthy characteris-

tics as well. The proportion of daily fruit consumers has been continuously decreasing from the 5th to the 11th 

grades. In the latter group, only 22.6% of boys and 27.9% of girls consumed fruit daily. The tendencies and 

values were similar for the consumption of vegetables as well.

Physical inactivity is responsible for the increased risk of numerous diseases through several direct mecha-

nisms and also by its contribution to the development of obesity. According to the EHIS 2014, during work 

activities (including household work and learning), 42.1% of Hungarian men and 49.8% of the women are 

primarily standing or sitting. Leisure and sports activities are well below the optimal level; 67% of the Hungar-

ian people spend less than 10 minute/day on sports, and only 4.5% of them are involved in daily leisure or 

sports activities. Of the population, 76% do no muscle training, and only 3.2% train on a daily basis. Of the 

population, 15% do not walk at all, and 53% walk for less than half an hour per day. Of the adult population, 

60% do not ride a bicycle at all, and only 10% ride a bicycle daily. Half of the daily riders perform this activity 

for less than 30 minutes/day.

The HBSC 2014 study showed that the level of physical activity in cases of children and adolescents was also 

less than required, but the situation was somewhat better than for adults. In the total Hungarian sample (5th, 
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7th, 9th and 11th grades) based on their self-assessment, 25.8% of boys and 13.5% of girls engage in adequate 

physical activity. Extremely low levels, or no physical activity at all, were reported by 34.2% of boys and 21.7% 

of girls. The comparison between the di!erent age categories illustrates a very unfavourable tendency: the 

percentage of those with adequate levels of physical activity has been decreasing continuously (boys from 

34.6% to 20.2%, girls from 25% to 8.4%). Simultaneously, the percentage of those with very low levels has 

been increasing (boys from 18.7% to 27.6%, girls from 22.1% to 46.5%) from the 5th to the 11th grades. It is 

favourable, however, that nearly half (49%) of the children and adolescents engage in at least two hours of 

intensive workout/week.

Major goal 

Support of a healthy lifestyle for the entire population

Objectives

 reduction of smoking prevalence in the adult population to 10%

 reduction of the prevalence of childhood smoking by at least 15%

 at least a 15% reduction in the percentage of those who try smoking before the age of 14

 reduction in the percentage of those who are exposed to environmental tobacco smoke at 

home or in cars and a reduction of ETS exposure time

 reduction of the social acceptance of smoking

 reduction of the prevalence and extent of alcohol consumption in adults (target value: 9.5 l/

person/year pure alcohol, reduction of the consumption of spirits to below 30%, reduction of 

binge drinking episodes by 10%)

 reduction of the prevalence of childhood alcohol consumption and an increase in the age of 

first alcohol consumption (10% reduction of the weekly and monthly consumption-prevalence 

in school-aged children and adolescents)

 at least a 15% reduction in the number of alcohol-related accidents

 spreading of information related to healthy diet and nutrition, influencing diet-related attitudes 

(quality assurance during completion of such programmes)

 increased awareness of the importance of breastfeeding

 reaching favourable changes in Hungarian nutritional habits (5% reduction of the total energy 

intake, bringing fat intake to below 30E%, reduction in the intake of saturated fats to below 

15E%, a 10% increase in the consumption of dietary fiber, a 10% reduction of cholesterol intake, 

reaching the recommended 400 g/day fruit and vegetable intake, reduction of salt intake by at 

least 20%, a 10% increase in the consumption of milk and dairy products, a 10% increase in the 

proportion of babies fed exclusively with mother’s milk up to the age of 6 months)

 public production: in addition to adhering to the valid rules, increasing the acceptance of healthy 

food choices, leading to the regular consumption of such food items

 formation of an ecological environment that facilitates healthy nutrition (in the field of agricul-

ture, food industry and commerce, by taxes and subsidization)

 reduction by 15% of the proportion of people living with a cholesterol level above the recom-

mendations

 10% reduction in the prevalence of overweight/obesity in both adults and children

 increasing the physical activity of both adults and children, primarily by increasing leisure and 

sports activities (adults: 10% increase in the proportion of those who engage in at least 10 min-
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utes/day of sports and of those performing regular muscle training; at least a 10% increase in 

the proportion of those who perform at least 150 minutes/week moderate physical activity)

 in addition to competitive sports, significant improvement in the conditions and financial sup-

port of mass sports

 applying the practice of everyday school physical education and development of the required 

conditions (rooms, fields/courts, development of the possibilities of physical activities, educa-

tion of teachers)

Interventions suggested

 implementation of preventive programmes to reduce the prevalence of disease risk factors in 

different settings (public education institutions, home environment, workplace, etc.) and groups 

(e.g., for obese people)

 prioritization of the aspects of health in settlement planning

 complex health promotion programmes in different settings

 increasing health literacy

 effective support of the four basic activities of comprehensive institutional/school health pro-

motion (CSP) by education and employment of health promotion professionals: healthy nutri-

tion, daily physical education and other physical activities, pedagogical methods and artistic 

activity to improve mental health and well-being and providing health-related information trans-

formed into skills

 increasing the intensity of target group- (vulnerable groups, public-sector employees, and youth) 

and behaviour-oriented activities to reduce the probability of becoming a smoker and to increase 

smoking cessation

 organization of physical activity programmes, events

 support for peer-education programmes

 in accordance with the WHO Framework Convention on Tobacco Control, strengthening the 

efficacy of interventions related to the activity areas of the MPOWER-package in the framework 

of a national anti-smoking strategy

 strengthening the support for quitting smoking in primary and outpatient care and during hos-

pital stays. The minimal intervention as a productivity evaluation criterion must be applied in 

all these settings

 formation of a supportive institutional system for quitting smoking, establishment of quitting 

support ambulances

 stronger integration of primary care into preventive tasks (based on the Swiss-Hungarian Pri-

mary Care Model Programme), improvement of personal resources in primary care

 review and revision of economic subsidiaries related to food production and commerce every 

three years

 diet and life-style counselling programmes, consultation possibilities for the general public, 

and generation of demands from the population regarding these services

 effective cooperation and communication with the mass media

 improvement of the financial conditions of public food consumption

 education of life-style counselling professionals who are able to support the choice of a healthy 

life-style

 support for self-help groups
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Progress, implementation, monitoring

 proportion of smokers and alcohol consumers, nutritional habits, proportion of obese individ-

uals, level of physical activity (EHIS, HDNSS, HBSC, COSI). Priorities: prevalence of smoking in 

the 15+ age group, alcohol consumption/person/year in the same age group, prevalence of 

adolescents with inadequate (less than 60 minutes/day moderate or intensive physical activi-

ty), prevalence of overweight and obesity by gender and age categories)

 content and number of risk-factor-related prevention programmes (institutional, organization-

al reports)

 content and number of health promotion programmes (institutional, organizational reports)

 number of interventions to support quitting smoking in primary and outpatient care and in 

hospitals

 formation of an institutional system for supporting quitting smoking

 proportion of non-smokers among workers in immediate patient care and in public education

 number and utilization of dietitian counselling services

 number and utilization of life-style counselling services

 statistics related to traffic accidents and breaching traffic rules

 mortality and morbidity of alcohol- and smoking-related diseases

 public food production: targeted, representative studies (utilization, satisfaction)

 length of bicycle roads, number of swimming pools and devices/places freely accessible for 

sports

 laboratory biomarkers (e.g., cholesterol and lipid parameters)

 media-observation: number, duration and content of articles and programmes focusing on a 

healthy lifestyle

Partnerships

 Ministry of Human Capacities (Ministry of State for Family and Youth Affairs, Ministry of State 

for Healthcare, Ministry of Social Affairs and Inclusion)

 Ministry of Economy

 Ministry of National Development

 Ministry of Agriculture

 Ministry of Justice

 Public Health Departments of Government Offices

 National Health Insurance Fund

 Universities: Faculties and Departments of Medicine, Health Sciences and Public Health

 Appropriate faculties of higher education institutions with sport science education

 National institutes, institutions (e.g. National Institute of Pharmacy and Nutrition, National Cen-

ter for Spinal Disorders)

 Primary care physicians

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Professional associations, scientific societies (e.g. Hungarian Association of Public Health Train-

ing and Research Institutions, Hungarian Society for Obesitology)

 Health Promotion Offices

 Local governments

 Civil organisations
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 Food producers and merchandizers

 Participants of the process of public catering

 Community media

 News media/services
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Prevention of oral diseases

Situation analysis

The best-known preventable oral diseases are dental caries, gingivitis, periodontitis and oral cancer. The pain 

and tooth loss caused by tooth decay and periodontitis have a marked e!ect on quality of life. Based on nation-

ally representative studies (1989: 9856 participants; 2005: 5423 participants) it is known that in the adult pop-

ulation, an average of 14 of 28 teeth (not counting wisdom teeth) are missing, and only half of these were 

replaced (mostly in cases of severe tooth loss). Of the remaining teeth, 15% to 20% are decayed or "lled. 

Regarding periodontal health, the situation is no more favourable; 80% of the population require treatment 

for issues of which 70% could have been prevented simply by better oral hygiene. The study also showed that 

more than 70% of people only visit the dentist when they have a complaint (young adults aged 20-32 are the 

most likely to visit the dentist regularly).

Based on commercial data, half a toothbrush and 2.4 tubes of toothpaste are consumed per person per year. 

According to the most recent OECD data on missing teeth/"lled teeth/decayed teeth among children aged 12, 

the only countries that performed worse than Hungary were Latvia and Mexico.

The outcomes of oral cancer are more severe because the disease is life threatening. Hungary is among the 

worst performing countries regarding the incidence and mortality of oral cancer worldwide. In 2016, only New 

Guinea and Bangladesh had worse mortality "gures than Hungary (10.81/100,000).

It is still not common knowledge, even though many scienti"c studies support it, that in#ammation in the oral 

cavity and the diseased periodontium has a harmful e!ect on the entire body. Periodontitis increases the risk 

of stroke, heart attack, diabetes, preterm birth and low birth weight. The appropriate preventive and thera-

peutic intervention could save lives and lead to considerable cost savings. E!ective periodontal treatment 

lowers the risk of cardiovascular disease and even helps prevent cancer, especially pancreatic, oesophageal, 

stomach and lung cancers. With continuous periodontal prevention and supportive therapy, the number of 

hospitalizations for type 2 diabetes can be reduced, saving costs. The connection between preterm birth risk 

and incidence and periodontitis has been statistically demonstrated. In the elderly, pneumonia caused by aspi-

ration is a leading cause of death and shows strong statistical correlation with oral hygiene and lack of oral 

disinfection.

We spend more than 1 bn HUF on dental prevention for state insured patients, but these funds could be used 

more e$ciently if the dental "eld had better oversight and planning. Accessibility is a serious question: some 

regions have no access to any dental prevention, let alone de"nitive dental treatment. Money spent on empty 

dental o$ces is wasted from the perspective of providing dental care to the population (currently 299 gener-

al dentistry practices are un"lled).

Main goal

Implementing e!ective preventive dental care, creating the required institutional and "nancial background 

and helping to spread health awareness
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Interventions suggested

E!ective dental prevention is necessary in all age groups; thus, creating a system similar to the district nurse 

network would be ideal, where dental hygienists would provide dental prevention under a supervising den-

tist. This could be funded partially by reorganizing the current poor spending on prevention. The hygienist 

could not only help school and paediatric dentists but also paediatricians, GPs, diabetologists, hospitals (espe-

cially ICUs), retirement homes and assistance in prenatal care. Highly trained and motivated oral hygienists are 

available, but few employers utilize their full potential. In addition, prevention in general dental practices should 

receive more support although with strict oversight, up to 80% of patients with periodontitis could be main-

tained in primary care if scaling were funded in a manner that motivated dentists to regularly perform it.

Prevention should be accessible to everyone: a tried-and-true method is using specially equipped buses, which 

could easily reach every part of the country.

The highly concerning number of deaths caused by oral cancer necessitates rethinking the funding of oral 

cancer screening. The most endangered group is the homeless on society’s periphery, who have even worse 

access to dental treatment, which nearly always leads to late diagnosis. Rewarding dentists who make correct 

and early diagnoses and refer their patients to treatment centres could improve the current situation.

Starting a countrywide prevention programme is necessary based on data from pilot projects and internation-

al practices, which would comprise three elements:

 screening (close the patients),

 educational lectures for children and adults,

 continuing education for dentists.

Screening means: 

 oral cancer screening

 determining DMFT (decayed, missing, filled teeth) number and  patient risk for dental diseases

 periodontal examination by recording PSR (periodontal screening and recording) and BPE (basic 

periodontal examination)

 S. mutans, saliva pH and buffer capacity test among risk patients and pregnant women

 screening for temporomandibular joint (TMJ) disorders 

 orthodontic screening (Angle class, malposed teeth)

Preventive education would range from individual training to mass media, covering health education in schools 

and also targeting adults.

Topics of continuing training for dental specialists:

 oral cancer screening

 modern caries diagnostics

 risk analysis

 preventive measures

 TMJ diagnostics

 orthodontics - diagnostic basics
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Progress, implementation, monitoring

 Change DMFT number by age groups.

 Number of oral cancer screenings.

 Change in the frequency of dental exams among pregnant women.

Partner relationships

 Ministry of State for Family and Youth Affairs

 Ministry of State for Healthcare

 Ministry of State for European Union Development Policy

 Ministry of State for Education

 Ministry of Social Affairs and Inclusion

 National Health Insurance Fund

 National Institute of Public Health

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health
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Prevention of cardiovascular diseases

Situation analysis

Currently, the primary determinants of both morbidity and mortality are cardiovascular diseases. According to 

World Health Organization (WHO) data, 70% of global deaths, i.e., 39.5 million deaths, were due to cardiovas-

cular diseases in 2015. According to the ranking of the WHO in 2015, ischemic heart disease is the most com-

mon cause of deaths worldwide (15.5%) and has killed 8.76 million people whereas second place goes to stroke 

(11.1%), which was responsible for the deaths of 6.24 million people. 

In Hungary, the major portion of total deaths was caused by circulatory disorders in both genders in 2015 

(women: 55%, men: 45%). In 2013, the last year in which EU15 data were comparable to Hungarian data, the 

number of premature deaths caused by circulatory system diseases was more than three times the EU aver-

age, and tumours were nearly twice the average of premature mortality of the EU15 population. Cardiovascu-

lar diseases have a decisive role in the alterations of Disability-Adjusted Life Years (DALYs). In developed coun-

tries, chronic non-communicable diseases (cardiovascular diseases [21%], tumours [17%] and mental prob-

lems [12%]) were responsible for 83% of DALYs. In 2015, the number of DALYs was 3,305, 185 in Hungary, 

which remains signi!cant, 22% higher than the number in the EU. Diseases of the circulatory system were 

responsible for 21% of DALYs, of which ischemic heart disease was responsible for over half of DALYs and cere-

brovascular diseases (stroke) for one-quarter. According to the results of the Global Burden of Disease Study 

2016 (GBD 2016), the primary causes of premature mortality in Hungary were ischemic heart disease, stroke, 

certain cancers (lung, colorectal, breast), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), suicide and alcoholic 

liver cirrhosis. In Hungary, two-thirds of premature deaths were caused by cancers and cardiovascular diseas-

es. In 2015, in cases of premature mortality in women, which were 16% of total deaths, !rst place went to 

cancers (45%) and second place to circulatory disorders (24%). Premature mortality was responsible for 33% 

of total deaths in men, which did not di"er from the order of causes of death but was signi!cantly di"erent 

from the rates observed in women (tumours, 33%; circulatory system disorders, 32%). In 2014, the frequency 

of premature mortality from ischemic heart disease was nearly 4.5 times greater than the EU average and from 

cerebrovascular disease, more than 2.5 times the average. 

Behind chronic non-communicable diseases are several well-known lifestyle factors (smoking, physical inac-

tivity, unhealthy diet, excessive alcohol consumption, overweight and obesity) and biological factors (dyslipi-

daemia, hypertension, insulin resistance) that are in#uential risk factors. In the adult population, the vast major-

ity of DALYs, i.e., more than 6 million deaths per year, are caused by active smoking worldwide. According to 

WHO data, physical inactivity is responsible for 3.2 million deaths per year, and unhealthy diet (including exces-

sive salt consumption), for 1.7 million (2.8% of total mortality) worldwide. According to GBD 2015, the major 

factor in DALYs in Hungary is hypertension, followed by smoking, high body mass index, fat and carbohydrate 

metabolism disorders manifesting in elevated cholesterol and blood glucose levels, excessive alcohol con-

sumption, inadequate whole grain and vegetables/fruit consumption, and excessive salt intake. 

The screening of cardiometabolic diseases is not regularly performed in Hungary, despite the fact that screen-

ings for hypertension, diabetes, and fat metabolism with adequate frequency have been con!rmed to be e"ec-

tive interventions. In Hungary, 2.1 million blood pressure controls, 1.6 million diabetes screenings and 2.7 mil-

lion lipid screenings do not occur each year. The lack of screenings and health care services delivered at a later 

stage than could have been possible is certainly and signi!cantly contributing to the extremely unfavourable 

cardiovascular mortality rate in our country. According to the recommendation of the European Society of 

Cardiology (ESC), early diagnosis of myocardial infarction and the time interval between pre-hospital care and 

revascularization treatment signi!cantly a"ect disease mortality. A heart catheter lab has been reachable with-

in 60 minutes from anywhere in Hungary since 2014. Despite the national decrease in mortality rates within 
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30, 90 and 365 days following acute myocardial infarction, signi!cant territorial di"erences may be observed. 

These territorial inequalities may be explained by the variances in the socio-economic situation of the patients, 

in the extent of compliance and in access to further care following hospitalization. Cardiac rehabilitation is 

crucial in improving the quality of life of patients who have undergone myocardial infarction and restoring 

their social and economic activity. At the international level and also in Hungary, after acute myocardial infarc-

tion, the percentage of those who participate in rehabilitation is quite low (only 31% in 2014). Signi!cant ter-

ritorial inequalities may be observed in the percentage of patients receiving cardiac rehabilitation, in the aver-

age time between the acute event (end of acute care) and the start of rehabilitation among those patients 

who undergo rehabilitation within 90 days after the myocardial infarction and in the number of rehabilitation 

beds. Possible reasons for these territorial di"erences may be the referral practices, the lack of appropriate 

protocols or the preventative approach of the attending physician; however, the socioeconomic status of the 

patients, compliance and limited access to cardiac rehabilitation can also be crucial factors. 

Main goal

By the development of the public health system, through the regular and e"ective application of screenings 

to prevent cardiovascular disease, the goal is to signi!cantly reduce the health loss associated with premature 

mortality caused by cardiovascular diseases and therefore to increase the life expectancy at birth and healthy 

life years and to improve the health of the population.

Objectives

The objectives tend to reduce the frequency of the risk status and adverse outcomes.

 reducing premature mortality caused by coronary artery disease by 20%

 reducing premature mortality caused by stroke by 10%

 reducing frequency of permanent damage due to stroke by 15%

 stopping the increasing frequency of diabetes and obesity

 decreasing the mortality rates occurring within 30, 90 and 365 days following acute myocardi-

al infarction

 starting early treatment of acute cardiovascular diseases, reducing the time between the end 

of acute care and the start of rehabilitation

 promoting healthy nutrition

 increasing the number of people engaging in regular physical exercise and the time spent in 

physical activity by 10%

 reducing the frequency of smoking by 30% and the frequency of excessive alcohol consump-

tion by 10%

 improving the screening for and treatment of diabetes

 improving the screening for and treatment of increased cholesterol and triglyceride levels and 

decreased HDL cholesterol

 reducing the prevalence of high blood pressure by 25% and improving the screening and treat-

ment of the disease

 increasing the number of people receiving preventive medications



reducing disease burden

népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

154

Interventions suggested

 timely detection and effective reduction of the occurrence frequency of risk factors and if pos-

sible, even conducting regular screening for their elimination

 at the primary care level, performing health status assessments and screening of cardio-meta-

bolic health risks; the effective organization of preventive services; establishing the ‘gatekeep-

er’ role and optimal co-operation with specialized care, including screening for risk factors/con-

ditions; national and international guidelines for optimal medication; lifestyle change and reha-

bilitation. Improvement of the effectiveness of ad hoc/occasional primary and secondary pre-

vention

 targeted and motivating funding for screening

 development of screening documentation, reporting and monitoring systems

 involvement of public health professionals in primary care to increase the percentage of screened 

individuals

 development of existing disease-specific registers (Hungarian Hypertension Registry, National 

Registry of Myocardial Infarction) focusing on survival and treatment-influencing factors

Progress, implementation, monitoring

After further development involving public health aspects, the general practitioner’s (GP’s) medical record, 

which has previously been used in Hungary, could serve as a modern method to help monitor the health sta-

tus of the population, to evaluate the utilization of preventive services and the e!ectiveness of GPs’ preventive 

services and to measure the e!ectiveness of interventions at the level of primary care.

According to Decree No. 28/2017 of 25 October of the Hungarian Ministry of Human Capacities, the following 

can be characterized by the process indicators derived from the GPs’ medical records updated every three 

years: 

 level of cardiometabolic risk in the population and prevalence of preventive interventions (pro-

portion of screened individuals, overweight and obesity rates, proportion of preventive drug 

therapies, proportion of hypertension and diabetes screening, proportion of minimal interven-

tions for smoking cessation)

 the effectiveness of co-operation with optimized specialized care (rates of premature death 

caused by coronary heart disease and stroke, mortality rates within 30, 90 and 365 days follow-

ing acute myocardial infarction, time between the end of acute care and the beginning of reha-

bilitation).

Indicators for the assessment of the e�ectiveness of interventions

 rate of premature mortality caused by coronary heart disease

 rate of premature mortality caused by stroke

 mortality rates within 30/90/365 days following acute myocardial infarction

 time period between the end of acute cardiovascular disease care and the onset of rehabilitation

 proportion of available data needed to calculate the SCORE

 proportion of screened individuals (hypertension, diabetes, dyslipidaemia)

 proportion of target values achieved for various risk factors (total cholesterol, HDL cholesterol, 

LDL cholesterol, triglycerides and fasting blood glucose, blood pressure, BMI) among patients 

under continuous medical care
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Indicators for the assessment of the e�ectiveness of lifestyle change

 proportion of overweight/obese people

 proportion of daily smokers

 proportion of people involved in minimal interventions for smoking cessation

 proportion of people engaged in physical exercise according to the WHO recommendations

 proportion of people engaged in excessive alcohol consumption

 proportion of people with abnormal cholesterol, blood pressure and fasting glucose levels

 proportion of people receiving preventive medication

 proportion of screening for and treatment of diabetes

Partnerships

 Relevant professional background institutions and their territorial agencies 

 Local governments

 Public education institutions

 School health service

 District nurses

 Workplaces

 Occupational health services

 Health promotion offices

 Non-governmental organisations dealing with health promotion

 Media

 Co-operation within primary care or with specialised care

 GP clusters

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Prevention of cancer

Situation analysis

In the majority of the industrial countries, including Hungary, cancer is the second most important cause of 

death. In terms of premature deaths or loss of healthy life-years, however, malignant tumours are the leading 

health problem in Hungary.

Annually, there are approximately 100,000 new cancer cases in Hungary and 32,000-33,000 deaths. According 

to the data of the Eurostat, among the European Union (EU) member states, Hungary had the highest cancer 

mortality rate in both men and women. In 2014, Hungary had the highest colorectal cancer mortality rate 

(both in men and women), and the male lung cancer mortality rate was the highest as well while female lung 

cancer mortality ranked in second place. Concerning female breast cancer, Hungary was in the fourth worst 

place in the EU. According to the 2014 data of the WHO, which included all member states, after Armenia and 

Zimbabwe, Hungary had the worst cancer mortality rates. Hungary had the most lung and colorectal cancer 

deaths, ranked second in pancreatic cancer, and third in oral cancer deaths.

With regard to incidence, lung cancer ranks the same among EU members as for mortality: worst male and 

second worst female incidence. In the case of colorectal cancer, Hungary has the second (males) and fourth 

(females) highest mortality rates while the breast cancer incidence ranks in the lower portion of EU members.

The mortality trends related to the leading cancer causes of death are unfavourable. The mortality indicators 

during the last 5-10 years were stagnating, with two major exceptions: female lung cancer mortality increased 

signi!cantly, and male lung cancer mortality decreased. The relative risk of premature cancer deaths, com-

pared with the average of the most developed EU member states (EU15), has continued to increase for nearly 

all malignant tumours since approximately 1980. Currently the risk of premature cancer death in Hungary is 

approximately twice as high as in the EU15 countries.

The most important risk factors for cancer are smoking, excess alcohol consumption, unhealthy diet, inade-

quate physical activity and certain infections. According to the most recent analyses, 42% of cancer incidence 

and 45.1% of cancer deaths may be attributed to the following factors and their interactions: smoking (active 

and passive), excess alcohol, overweight/obesity, physical inactivity, inadequate consumption of fruits and 

vegetables, low intake of dietary !bre, consumption of processed meats and red meats, low intake of calcium, 

UV-exposure, and Helicobacter pylori-, HPV-, HBV-, HCV-, HIV-, and HHV8-infections. An estimated 60%-65% of 

the Hungarian adult population is infected with Helicobacter pylori.

Hungary is in a worse situation with respect to cancer deaths (based on world rank lists and EU and OECD 

statistics) than would be expected on the basis of cancer incidence. The major priorities of the National Public 

Health Programme remain cancer prevention (among others, because of sustainability) and the elimination of 

the unfair regional and social inequalities behind the high cancer mortality.

Concerning oncological therapy, we have the necessary institutional and personal resources, but continuous 

development is required based on the directives and guidelines of the National Institute of Oncology. With 

respect to the introduction of population-level colorectal cancer screening, the patient pathways must be 

clearly de!ned, and appropriate personal, instrumental and !nancial backgrounds must be assigned for the 

care of individuals who screen positive. The institutional and personal resources of cancer prevention require 

signi!cant strengthening. The conditions of the implementation of a broad range of cancer prevention pro-

grammes (focussing on the most important cancer risk factors) and complex health promotion programmes 

are lacking. Currently, because of the lack of capacity, the possibilities for e"ective primary prevention in ther-

apeutic health care remain quite limited, with some rare exceptions, such as the minimal intervention related 

to cigarette smoking. In several developed countries, hospitals are often involved in community building activ-

ities, which is completely lacking in Hungary. Institutionalized, systematic prevention and health promotion 
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can be performed within the framework of Health Promotion O!ces (HPO) and Public Health Departments of 

Government O!ces. The HPOs’ strengthening of professional control and coordination and the Public Health 

Department’s development of "nancial and personal resources should be substantially developed within the 

framework of the National Public Health Programme.

Main goal

Signi"cant reduction of cancer incidence and mortality, which is responsible for the most important portion 

of premature mortality

Objectives

 significant reduction of the prevalence of risk factors associated with malignant tumours

 reaching at least a 70% participation rate in all of the organized public health screening pro-

grammes (for breast, colorectal, and cervical cancers). Strengthening the monitoring activity of 

primary care for increasing participation and for the follow-up of the health care of screening 

positives (diagnostic and therapeutic)

 significant reduction of the mortality of breast, colorectal and cervical cancers in the age cate-

gories subjected to screening

 prioritizing the development of screening and therapeutic oncological care in the regions with 

higher than average cancer mortality to reduce the spatial inequalities (with regard to the inci-

dence/mortality ratio inequalities as well)

 further increase in the HPV vaccination coverage of young girls (target values: 95%)

Interventions suggested

 delivery of information related to cancer prevention to the widest possible audience, imple-

mentation of cancer prevention programmes in different settings (school, homes, workplace, 

mass media)

 in addition to providing information, influencing the attitudes and health behaviour of the pop-

ulation

 taking advantage of the possibilities of e-health in health promotion and cancer prevention

 making a connection between the data of the Central Statistical Office and National Cancer 

Registry, identification of the regions requiring priority development based on the mortality/

morbidity indicators referring to problems in the fields of screening or oncological care

 modernization of the cancer screening system

 standardization and development of the level and principles of therapeutic oncological care, 

based on the principles of the National Cancer Control Programme

 definition of the range of institutions appropriate for oncological care based on efficacy indices

 introduction of voluntary, free HPV vaccination for boys

 pilot and cost-effectiveness studies related to the introduction of low-dose CT examinations 

for lung cancer screening, formulation of screening recommendations, and introduction of the 

screening

 monitoring the literature on screening for melanoma, prostate, and oral cancers, and in cases 

of appropriate evidence, working out the principles of public health screening and organiza-

tion of the screening process. Where there is a lack of appropriate evidence supporting the 
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organized screening, consequent implementation of screening programmes for high-risk indi-

viduals and casual screenings

 further development of the cervical screening programme by health visitors, developing a uni-

form register related to cervical cancer screening

 extending and strengthening the preventional activity in primary care, based on the results of 

the Swiss-Hungarian Primary Care Development Model Programme

 oncological patient pathway management, extension of the OncoNetwork model to county 

level oncological centres

 development of a performance evaluation system related to screening and primary prevention 

in primary care assignment of performance-based funding for preventive activities and partic-

ularly for screening and monitoring

Progress, implementation, monitoring

 data of participation in screening programmes. Priority: proportion of women in the age group 

of 30-49 who participated at least once in cervical cancer screening

 prevalence of cancer risk factors

 analysis of the content and number of cancer prevention programmes, based on the data and 

reports forwarded by the affected organizations and institutions

 annual analysis of vaccination data registers

 analysis of indicators of primary care

 geographical-based monitoring of cancer mortality (Central Statistical Office, National Health 

Insurance Fund)

 cancer incidence (National Cancer Registry) and mortality (Central Statistical Office) by cancer 

type per 100,000 persons and monitoring of the proportions by geographical information sys-

tems

 monitoring the indicators of oncological care

Partnerships

 Ministry of Human Capacities, and its State Ministries (priority: Ministry of State for Healthcare)

 Ministry of Economy

 National Healthcare Services Center

 National Health Insurance Fund

 Public Health Departments of Government Offices

 National Institute of Public Health

 National Institute of Oncology

 Universities: Faculties and Departments of Medicine, Dentistry, Health Sciences and Public 

Health

 Primary care physicians

 Physicians in the dental primary care

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Professional associations, scientific societies

 Health Promotion Offices

 Civil organisations
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 Local governments

 Media

 Member institutions of the Hungarian Association of Public Health Training and Research Insti-

tutions
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Prevention of metabolic diseases

Situation analysis

Metabolic disorders represent a signi!cant burden for the Hungarian population and for the capacity and 

!nancing of the entire health care system. Some metabolic morbidity and its consequences degrade the qual-

ity of life, increase the cost of health care and are responsible for premature mortality. Type 2 diabetes mellitus 

(DM) has the greatest impact among them. Although our knowledge of the development of type 1 diabetes 

has increased and the treatments have become more e"ective, there are no recently available methods for the 

early diagnosis and reliable screening of the entire population.

Much data and numerous epidemiological evaluations indicate that type 2 diabetes could be prevented or at 

least signi!cantly delayed. According to recent knowledge, the most e"ective manners of prevention are reg-

ular physical activity, considering age-related characteristics and the maintenance of a normal body-weight 

index (BMI). Scienti!c evidence indicates that diabetes could be improved with e"ective decreases in body 

weight. With bariatric surgery, blood sugar values can be decreased to normal ranges and antidiabetic treat-

ment can be stopped. Complications represent the most important health risks for diabetic patients: stroke, 

myocardial infarction, blindness, renal failure, and the ‘diabetic-foot’ due to early atherosclerotic changes in 

the arterial system both at micro- and macrovascular levels.

The early diagnoses of DM could be improved by regular screening activities by family physicians. Methodol-

ogy and legislation are available. This type of secondary prevention is much more e"ective than other forms 

of ‘screening and campaigns for the population at [the] community level’, often with wide media coverage. 

E"ectiveness could also be improved with screenings conducted by occupational physicians, even when 

information and data are shared between these two players in primary health care. In the recent Hungarian 

health care system, there is no professional institution for diabetes care although there is a well-developed 

network of specialist services with a wide range of capacities and professional levels. There is a type of quali!-

cation (licence of diabetes care) earned by internists and general practitioners who provide dedicated services 

for diabetic patients.

Endocrine morbidities are also metabolic diseases, particularly disorders of the thyroid and suprarenal glands 

and abnormal function of the ovarium and hypophyses, often responsible for endocrine symptoms. In recent 

decades, lactose-intolerance has become more frequent among the population; unfortunately, malnutrition 

continues to exist because of a lower protein intake and a lack of some types of vitamins. Disorders of the lipid 

and purine metabolism are frequent, and struma nodosa often occurs in areas in which iodine intake is lower. 

Patients with endocrine morbidities are treated at secondary (outpatient) levels in which limited personal 

capacities are generally available.

With regard to public health, obesity represents one of the most important disorders. Obesity may be a con-

sequence or a component of some endocrine disorders or a side e"ect of drug treatment although obesity 

generally has a simple energetic reason: the energy intake from food is consistently much higher than the 

expenditure.

People’s energy expenditure is generally lower than in previous decades, especially in urban settings. Modi!-

cation of nutritional habits generally did not follow these lifestyle changes. Larger portion sizes and greater 

energy density of foods and drinks are responsible for that. Currently, two-thirds of the Hungarian population 

have a higher than normal BMI: one-third are overweight, and the others are obese.

Obesity is considered a signi!cant component of ‘metabolic syndrome’, often combined with diabetes, hyper-

tension and lipid disorders. These pathologies are the main reasons for coronary heart disease and other 

‘macrovascular’ complications in the vessels of the brain and lower extremities in addition to ‘microvascular’ 

alterations in the retina and in the kidneys, combined with neuropathy and morbidities of the venous system.
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Due to higher body weight, obese patients often su!er from degenerative changes in the joints, mainly in the 

hip (coxarthrosis) and the knee (gonarthrosis). Among the obese, some malignancies are also more frequent, 

such as breast and ovarian cancers in females, prostate cancer in men and colorectal tumours in both genders. 

Sleep apnoea and urinary incontinence are often related to obesity. These relations have clear pathological 

explanations, and there are other serious consequences. Obese patients are often handicapped in social and 

economic terms because of their decreased mobility, higher expenses for clothing and medical services and 

stigmatization in the labour market. 

At certain levels, obesity often requires medical help; co-morbidities should be treated although prevention 

seems easier. Treatment with drugs may be risky and is generally more expensive. The prevention of obesity is 

a task for society, requiring many educational activities.

The recent Hungarian healthcare system includes no dedicated institute, department or professional network 

for the care of the obese. Previous facilities or networks have closed or changed their professional "eld. For 

several years, a course leading to a ‘licence in obesitology’ has been available, but general practitioners were 

excluded from this option although they treat the majority of obese patients.

Main goal

The increasing prevalence of diabetes and obesity should be stopped

Objectives

 to increase education and skills related to healthy nutrition

 to improve opportunities and increase available facilities for physical activity in one’s leisure 

time

 legislation to decrease the availability of unhealthy foods

 to improve evidence-based services within and outside the healthcare system to help decrease  

body weight and support body weight maintenance

Interventions suggested

Based on the levels of shared knowledge and improved skills. 

 School settings: In the curriculum of primary and secondary schools, more space and a greater 

number of hours should be allocated for sharing knowledge and improving skills related to 

healthy nutrition. Students must be educated about the components of foods, food-safety and 

the healthy technologies available for cooking. Explanations and reasons why to avoid or decrease 

the consumed amount of some foods and beverages should also be provided. The variety of 

choices in school canteens and buffets should be in accordance with this knowledge, in addi-

tion to providing optimal conditions for drinking water. One of the sources of innovative and 

understandable information is the ‘Smart plate’ OKOSTÁNYÉR® developed by the Hungarian 
Association of Dietitians, in which the recommended food choices were adapted to local (nation-
al) circumstances and versions for children have already been developed.
Curriculum in schools should also contain information about the advantages of continuous, 
life-long physical activity. It is a great pedagogical success that daily physical exercise hours 
were incorporated into the curriculum of primary schools. Although available infrastructure 
and personnel of schools di!er, continuous support will help future maintenance and develop-
ment. Unfortunately, it remains a common pedagogical practice for pupils to be seated for the 
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full 45 minutes of a class period. Children have a physiological need for movement, and move-

ment should be allowed; otherwise, that need could disappear, and it is di!cult to restore.

 Local municipalities:Local municipalities must contribute to the provision of available condi-

tions, including appropriate infrastructure in schools, supported by the State School Mainte-

nance Organization. Conditions should consider the needs and traditions of the local popula-

tion.

 Food manufacturers and trade: These groups are expected to establish partnerships, even if 

forced by regulations to produce and sell healthy foods.

 Media: National televisions and broadcast channels with countrywide coverage are an import-

ant source of information. Advertisements related to health and prevention may be expensive 

in the profit-oriented media while national channels can disseminate programmes and health-re-

lated information with greater governmental support. The same ‘key-messages’ should be pro-

vided, actualized by the seasons. Messages about how to decrease salt, refined sugar and fat 

intake; the appropriate timing of meals; food-safety related information; water consumption 

instead of sugar-added beverages; and the advantages of regular physical activity should be 

emphasized in these broadcasts. Regulations of advertising targeting children should also be 

issued.

 Legal regulations: Effective campaigns in the broadcast media should be supported by legis-

lation in which the ratio/percent of broadcast time and coverage in the print media/journals 

are regulated, determining the amount of space dedicated to health-related education.

Sales of some foods and beverages with supposedly unhealthy e"ects have been regulated in 

previous years. The WHO Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017 expects more results 

from Hungary regarding decreasing salt consumption and the marketing of breast milk replace-

ment products, which have been accepted by all WHO member states for more than 30 years.

 Supporting obese persons: The prevention of obesity is of pivotal importance in public health. 

Supporting obese persons to reach and maintain a normal body weight will benefit all of soci-

ety. Programmes supporting healthy nutrition, providing nutritional and life-style advice as pre-

vention, behavioural and pharmacological therapy and bariatric surgery as a treatment should 

also be implemented and financed, based on good international practices.

Media programmes should focus on proper body weight maintenance, common physical activ-

ities and decreasing the anxiety related to negative body self-image often experienced by obese 

persons.

Progress, implementation, monitoring

 number of schools participating in the programmes for healthy nutrition

 anthropometric changes (body weight and height, waist circumference)

 the frequency of obesity and abdominal obesity by gender, socioeconomic and age groups

 changes in the incidence of obesity-related morbidities, coded accordingly in the national 

health care system (i.e., hypertension, stroke, ischaemic heart disease, myocardial infarction, 

diabetes, gallstone diseases, polycystic ovaria syndrome, malignancies, non-alcoholic fatty 

liver disease, gut, coxarthrosis and gonarthrosis) 
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Partnerships

 Ministry of Human Capacities (Ministry of State for Healthcare)

 Ministry of Agriculture

 National Food Chain Safety Office

 Ministry of Finance

 National Healthcare Services Center

 National Health Insurance Fund

 Public Health Departments of Government Offices

 National Institute of Public Health

 National Institute of Oncology

 National Institute of Pharmacy and Nutrition

 Universities with faculties of medical and health sciences

 Universities with faculties of public health

 General practitioners

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Hungarian Society of Nutrition

 Hungarian Dietetic Association

 Hungarian Society for the Study of Obesity

 Health promotion offices

 Food producers and their organizations

 Catering services

 Patients’ organizations

 Selt governments

 Media

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Prevention of chronic respiratory diseases

Situation analysis

Chronic respiratory diseases are the third leading cause of death worldwide, in the European Union (EU) and 

in Hungary, causing 6% of deaths among Hungarian females and 7% among males in 2015. Respiratory dis-

eases are the fourth most important cause of premature mortality (contributing to 7% of premature mortality 

in females and 6% in males). The majority of the mortality caused by respiratory diseases (>40%) is attributable 

to chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) in Europe, exceeding the contribution of pneumonia, asth-

ma and in!uenza. The COPD mortality rate was, after Denmark, the second highest in Hungary in 2013 among 

EU member states. After Romania, Hungary held the second worst position in the EU in 2014 regarding prema-

ture mortality from respiratory diseases. Compared with EU countries, Hungary’s disadvantage in the total as 

well as premature mortality of chronic respiratory diseases has been increasing in both genders since 2000. 

Chronic respiratory diseases are one of the four disease groups that are responsible for the majority of pre-

ventable mortality. 

According to the 2014 Health Interview Survey, the average prevalence of chronic lower airway diseases with-

out asthma is 4% among adults in EU countries, Hungary having the same value (4.1%). On average, 6% of 

adults have asthma in the EU and 4.9% in Hungary. Among children, asthma is the most important single 

chronic disease. The disability-adjusted life years (DALY) due to chronic respiratory diseases contributed 3% to 

the total DALY in both genders in Hungary in 2015, the majority attributable to chronic obstructive pulmonary 

diseases followed by asthma and other chronic respiratory diseases. While the health loss due to lung cancer 

has been decreasing since 2000, the DALY due to chronic obstructive pulmonary diseases returned to the 

baseline value after an increase. 

One of the most frequent causes of hospital admissions was chronic respiratory disease in the EU in 2014. In 

that year, the age- and gender-standardized incidence of hospital admissions due to COPD and asthma was 

the highest in Hungary among adults after Ireland. In addition to diabetes and congestive heart disease, 

chronic obstructive pulmonary diseases and asthma made the largest contribution to potentially avoidable 

hospital admissions.

The most important risk factors of chronic respiratory diseases are smoking, ambient outdoor and indoor air 

pollution, pollutants of the workplace air and childhood lower respiratory infections. Smoking, as the most 

important avoidable risk factor, is the number one cause of premature mortality in the European Union. The 

prevalence of smokers and the disease burden related to smoking are considerably higher in Hungary than 

among the EU member states. (Detailed description of the situation of smoking in Hungary is found in the 

chapter ‘Life-style Interventions to Reduce the Risk of Developing Diseases’). Air pollution is another import-

ant risk factor for chronic respiratory diseases. The general inorganic air pollutants (e.g., the "ne respirable 

dust particles, PM2.5) as well as the organic air pollutants, including, among others, plant pollens in outdoor 

air and organic indoor pollutants frequently produced by mould in buildings, substantially contribute to the 

development of chronic obstructive pulmonary diseases and asthma. A detailed description of outdoor and 

indoor air pollutants is found in the chapter ‘Development of Human Settlement and Housing Environment’.

Main goal

Decrease the disease burden of chronic respiratory diseases by improving primary prevention, early detection 

and care
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Objectives

 decreasing premature mortality of chronic obstructive pulmonary diseases by 20%

 decreasing incidence of chronic obstructive pulmonary diseases by 8%

 decreasing the number of hospitalization and emergency hospital admissions for chronic obstruc-

tive pulmonary diseases by 20%

 reducing functional impairment caused by chronic obstructive pulmonary diseases

 decreasing premature mortality of asthma by 20%

 reducing the increase in asthma incidence

 decreasing the number of hospitalization and emergency hospital admissions for asthma by 

20%

 reduce the number of those absent from school or work due to asthma

Interventions suggested

 strengthening of the support for quitting smoking in pulmonological specialist care, further 

anti-smoking interventions in the chapter ‘Life-style Interventions to Reduce the Risk of Devel-

oping Diseases’

 interventions for the reduction of outdoor and indoor air pollution levels as found in the chap-

ter ‘Development of Human Settlement and Housing Environment’ 

 provision of early diagnosis of chronic obstructive pulmonary diseases with the involvement of 

different levels of the health care system (general practice, occupational medicine, pulmonology)

 adequate care of chronic obstructive pulmonary diseases by modernizing professional guide-

lines, strengthening general practitioners’ competencies, training, professional follow-up of 

patients and increasing patient compliance

 the earliest possible detection of childhood asthma with the involvement of different levels of 

the health care system (general practice, school doctors, pulmonology)

 adequate care of childhood and adult asthma by modernizing professional guidelines, strength-

ening general practitioners’ competencies, training, professional follow-up of patients and increas-

ing patient compliance

 supporting research in the topic areas of disease burden of smoking and air pollution, anti-smok-

ing interventions (mainly targeting group-specific health education that prevents starting and 

helps to quit smoking), air pollution (primarily indoor air pollution exposing children), early 

detection and effective care of COPD and asthma and reduction of health inequalities caused 

by respiratory diseases

 reorganization and reform of the pulmonary screening and care network, designation of focus 

groups

Progress, implementation, monitoring

 change in the total and premature mortality rate of chronic respiratory diseases

 change in the total and premature mortality rate of chronic obstructive pulmonary diseases 

and asthma

 change in the incidence rate of chronic obstructive pulmonary diseases and asthma

 number of hospitalization and emergency hospital admissions for chronic obstructive pulmo-

nary diseases and asthma

 prevalence of reduced workability due to chronic obstructive pulmonary diseases
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 number of persons absent from school and work due to asthma

 health care providers involved in the early diagnosis and modern care of chronic obstructive 

pulmonary diseases and asthma

 professional guidelines developed

Partnerships

 Ministry of Human Capacities, Ministry of State for Healthcare, Ministry of State for Education 

 National Korányi Institute for Pulmonology and Tuberculosis

 National Institute of Public Health

 Ministry of Agriculture

 National Healthcare Services Center

 Public Health Departments of Government Offices

 Municipalities

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health, sections of pulmonology, family medicine, 

occupational medicine, preventive medicine 

 Medical, health and public health faculties of universities 

 International professional organizations 
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Prevention of locomotor disorders

Situation analysis

In 2015 in Hungary, the healthy years of life lost (HYLL) were 3,305,185 years. Although in recent years the 

Hungarian loss of healthy-life years has decreased, the national value remains 22% higher than the EU coun-

tries’ average. The primary reasons behind HYLL are cardiovascular diseases (21%), followed by cancer (approx-

imately 20%), and musculoskeletal diseases in third place (10%). In the latter disease group, losses caused by 

neck and back spinal pain lead, with more resulting loss among women (9%) than men (6%). According to data 

by EHIS 2014 (European Health Interview Survey), musculoskeletal diseases, back and low back pain especially, 

a!ect 21% of the adult population, neck pain and other complaints of cervical origin a!ect 11% of the adult 

population, osteoarthritis a!ects 17% while a quarter of women above 55 years su!er from osteoporosis. In 

addition, 6.4% of men and 9.9% of women cannot walk 500 metres on a "at surface, or can only walk with 

di#culty, without any devices. Statements of the National Health Insurance Fund revealed that between 2003 

and 2015, in 24%-28% of cases, workers received sick pay due to some type of musculoskeletal disease. In 

2003, 14.2 billion HUF in sick pay was disbursed for 6.5 million incapacitated days because of low back pain.

A sedentary lifestyle and several types of workplace injuries explain musculoskeletal diseases, primarily degen-

erative spine and joint diseases and osteoporosis, becoming an endemic across civilization. 

Important interventions in Hungary in the past two decades have helped prevent and more e!ectively cure 

musculoskeletal diseases:

– The Osteoporosis Centrum Network has operated since 1995. This group organizes modern 

diagnostics and medical treatment, information campaigns and osteoporosis clubs ensuring a 

framework for the regular physiotherapy. The decrease in the number of proximal femur frac-

tures by one-third is due partly to this.

– In 1995, the prevention programme of the Hungarian Spine Society began. This programme 

played a large role in the legislated introduction of daily physical education, and contributed to 

the enforcement of every pupil doing special posture correction exercises in physical educa-

tion classes. The special posture correction exercises are only randomly taught in the training 

programme of physical educators, which is why the education of physical educators and their 

professional support and monitoring should be strengthened.

– The Arthritis Centrum Network has existed since 2004. Consequently, in cases of early arthritis 

and spondylitis, biological therapy can now be applied in Hungary, mitigating the course of the 

disease.

– Due to governmental interventions in the past 1-2 years, the waiting lists for musculoskeletal 

surgeries were reduced.

– Increasingly more health professionals recognize the importance of patient education and patient 

information. The dissemination of best practices, however, remains to be accomplished.

– In the curing, secondary and tertiary prevention of musculoskeletal diseases, the physiothera-

pist has a key role; nevertheless, access supported by the National Health Insurance Fund (NHIF) 

falls far short of requirements. The Primary Care Improvement Model Programme, based on the 

organization of praxis communities, realized this problem and modelled a solution for it. Expe-

riences indicate that physiotherapist services accessible in primary care should be organized 

and $nanced, and this is a task to be solved by health politics.
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– The dietitian and the psychologist also play an important role in the secondary and tertiary 

prevention of musculoskeletal diseases. To realize this was also part of the praxis communi-

ty-based primary care model programme. To organize and !nance the availability of dietitians 

and health psychologists in primary care is a task to be resolved by health politics. 

Main goal

To reduce individual and social burdens caused by musculoskeletal disorders

Objectives

 Enhancing the effectiveness of prevention activities:

– further development of training programmes that improve the health knowledge of the pop-

ulation and patients

– enhancing the preventive e"ects of kindergarten and school physical education

– improving the training of coaches for the sake of musculoskeletal protection of sportspeople

– improving the e#cacy of workplace health promotion

 Enhancing the effectiveness of health care: 

– further development of general practitioner training,

– improving the prerequisites of proximity care,

– further development of specialist care centres.

Interventions suggested

 improving of musculoskeletal health protection knowledge, the promotion of health literacy 

and health understanding among the population

 improving knowledge and skills of patients regarding their own illness

 supporting patients in the regular fulfilment of their so-called ‘self-healing’ activities and ensur-

ing the proximity operation of required health care professionals (physiotherapist, dietitian, psy-

chologist)

 ensuring the possibility of regular spine- and joint-friendly physical activity for the obese pop-

ulation and for those suffering from musculoskeletal complaints with the help of programmes 

led by physiotherapists

 prevention of sportspeople’s overload musculoskeletal diseases through the proper further train-

ing of coaches

  preventing degenerative spine diseases, teaching the special posture correction exercises in 

the training of physical education teachers, kindergarten educators and lower primary school 

teachers; professional support of effective special posture correction exercises to be done by 

every child in physical education classes, with the help of physiotherapists accessible in prima-

ry care

 dissemination and professional support of spine and joint protection methods within work-

place health promotion

 teaching about and improving the prevention and care of musculoskeletal diseases in the edu-

cation of general practitioners
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 proper financing of the modern, effective treatment of inflammatory musculoskeletal diseases, 

maintenance and improvement of the existing system.

 further maintenance and operation of the well-run arthritis centre network

 further development and operation of the centrum network, improving the efficiency of oste-

oporosis care

 further decrease in the waiting time in musculoskeletal patient care and in surgical and non-sur-

gical areas 

– decreasing unnecessary utilization of specialist and imaging examinations through enhancing 

the health comprehension of patients and the population regarding musculoskeletal diseases

– increasing the capacity of rehabilitation in a hospital-sanatorium after a musculoskeletal sur-

gery

Monitoring progress, indicators

 healthy years of life lost

 amount of non-steroidal anti-inflammatory drug consumption and of the serious side effects 

they cause

 number of days on sick leave

 prevalence of vertebral and hip fractures

 duration of waiting time for musculoskeletal specialist care

Partnerships

Professional organisations of medical and health care specialist areas curing musculoskeletal diseases:

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Association of Hungarian Medical Societies

 Medical, health sciences, public health and sports sciences higher education faculties, institutes

 the relevant national institutions

 primary care

 Health Promotion Offices

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions

 Related organisations in other sectors:

 National Institute for Sports Medicine 

 professional organisations of coaches

 professional organisations of physical education teachers

 employers’ organisations

 public education institutions

 higher education institutions training educational professionals

 NGOs

 media
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Prevention of mental disorders

Situation analysis

Mental health is of crucial importance to the overall well-being of individuals and societies; hence the protec-

tion and promotion of mental health must be treated as a public health priority. Noting that nearly 800,000 

people died from suicides worldwide in 2015, to achieve the third goal of the Sustainable Development Agen-

da, the prevention and treatment of mental health problems has been identi!ed as a priority intervention 

area. 

In 2016, among the countries of the Central European region, the fourth highest disability-adjusted life years 

(DALY, 2154/100,000) due to mental illness, alcohol and illegal drug use were in Hungary. The primary reason 

for this was that the years of life lost due to depression (605/100,000) followed only Slovenia and Croatia in the 

regional rankings. Anxiety disorders in all countries showed a similar value; in Hungary, 348/100,000 was the 

DALY caused by such disorders. In terms of alcohol-related years of life lost (334/100,000), we became an aver-

age country in the region while in the mid-1990s, we had the highest years of life lost, and the years of life lost 

because of drug use was relatively low (156/100,000). Hungary was also an average regional country in the 

case of schizophrenia (166/100,000). Autistic spectrum disorders (119/100,000), eating disorders (27/100,000), 

attention de!cit hyperactivity disorder (7/100,000), conduct disorders (55/100,000), and intellectual disabili-

ties (33/100,000) are fewer in Hungary.

The Hungarostudy survey series demonstrated that the proportion of moderate and severe depression cases 

more than doubled between 1988 and 2013 (7.5% vs. 17.7%). According to the European Health Interview 

Survey, 8.8% of the respondents of the Hungarian adult population had depression in 2014. Among women, 

the prevalence was much higher than in men (11.1% vs. 6.2%). An increasing trend with age was observed in 

the prevalence of depression; its estimated value was 2.6% among the 18-34 age group, 8.4% in the mid-

dle-aged and 17.4% above the age of 65.

The majority of mental disorders damage the quality of life permanently and signi!cantly but do not directly 

lead to death. The proportion of deaths due to mental disorders was 2.6% of total deaths in Hungary in 2016. 

Suicide is reported separately in statistics on causes of death, which was responsible for an additional 1.4% of 

deaths in 2016. Its most important risk factor in addition to complex, cultural determinants, is depressive mood 

disorder. Death due to suicide was the highest in Hungary in the 60s and 70s globally. As a result of a rapid 

increase from 1988 to 2006 followed by a slow decrease, Hungary is not at the top of the statistical lists either 

globally or at the European level although deaths have remained high: 174% of the EU average in 2014. Signif-

icant improvement a"ects all age groups and all geographic regions, but it is considerably smaller in men than 

among women. The improving trend can be explained partially by social changes and partially by the improve-

ment in the e#ciency of care for depression, the most important risk factor for suicide.

Above all, mental disorders increase the risk for communicable and non-communicable diseases and contrib-

ute to injury, violence and suicide; generally, they unfavourably in$uence the forecast and economic burden 

of chronic diseases. 

Mental and behavioural disorders are common in young people as well. Of all children, 10%-20% have one or 

more mental or behavioural problems, and one-!fth of adolescents and at least one of every four to !ve young 

people experience some type of mental health problem. Nearly half of all adult mental disorders have their 

onset in adolescence, and poor mental health in childhood is associated with a high prevalence of adult emo-

tional, behavioural, and severe psychiatric problems. External causes, among them suicide, have been the lead-

ing causes of death among 15-39-year-old Hungarian men for years.

According to the results of the Hungarian Health Behaviour in School-Aged Children Survey, nearly one-fourth 

of the boys and one-third of the girls felt depressed in 2014, and the girls in all grades were more likely to fall 
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into the depressive mood group than boys; 25.3% of pupils reported that they had previously had suicidal 
thoughts.
Poor mental health in youth is associated with lower educational achievements, substance abuse, suicide, vio-
lence, and reproductive and sexual health problems.
Despite the burden and consequences of mental disorders, fewer than half of people with a mental disorder 
receive adequate treatment, and there is far less coverage/usage of interventions to prevent mental disorders. 
Exacerbating the problem, the current network of telephone help lines is inadequate, national coverage is 
unequal, access to psychotherapeutic services is limited and there is no network of professionals and infra-
structure providing e!ective care for children. In addition, in the "elds of psychiatry and child and adolescent 
psychiatry, there is a shortage of professionals and a signi"cant lack of skilled workers.

Main goal

To decrease the burden of mental disorders by improving primary prevention, early diagnosis, treatment and 
care

Objectives

 reducing the mortality rate from suicide by 25%

 preventing and treating depression, drug abuse and problematic alcohol consumption

 implementing health-promotion activity for positive aspects of mental health and for a healthy 
lifestyle to increase well-being and resilience

 reducing the stigmatization and social exclusion of vulnerable groups (disadvantaged, disabled 
people, psychiatric and addictive patients), respecting their rights and enhancing opportuni-
ties, improve access to treatment and care for these groups

 preventing mental disorders, providing easier access to mental health promotion services, and 
paying particular attention to community mental health education, mental health protection 
and improvement in workplaces, public education and higher education institutions

 establishing accessible, safe and effective services for all levels of society; within the framework 
of mental health care, placing emphasis on the comprehensive organization of community- 
based care and the development of integrated management methods

 systematically collecting mental health data, disseminating knowledge, facts and good prac-
tices on mental health promotion to implement mental health 

 integrating the aspects of mental health into all policies, multi-sectoral cooperation and part-
nerships to promote effective cooperation

Interventions suggested

 reorganizing GPs and occupational health care in a prevention direction through the involve-
ment of public health, psychologists, mental hygienists, health promotion mental hygienist spe-
cialists and the extension of health visitors’ preventive activities

 providing low-threshold, preventative psychological care and psychotherapy in connection with 
general practitioners; improving the community-based care of patients with mental disorders

 increasing the amount of institutional care in community-based services

 using the potential of e-Health



reducing disease burden

népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

172

 preventing adult suicide, detecting and managing risk factors such as psychiatric illnesses; elim-

inating the risk of suicide, which is facilitated by the regular training of GPs and other health 

professionals; organizing and implementing community-based programmes; educating the ‘gate-

keepers’ such as counsellors at telephone help lines, teachers, priests/clerics, and policemen; 

involving relatives to help the survivors

 supporting health and social care, raising the overall standard of living and reducing unem-

ployment

 improving pharmaceutical safety, trading fewer toxic drugs/chemicals

 implementing strict regulation to control weapons, alcohol, drugs and tobacco smoke and restrict-

ing access

 creating and maintaining a secure environment in which access to potential means of suicide 

is not available or is restricted

 communicating by professional media  regarding suicide

 improving the recognition of suicide crisis and its immediate management by multidisciplinary 

teams, developing systems in public education that increase the opportunity for early inter-

vention to improve the mental health of young people

 developing programmes to promote parenting skills

 promoting training of professionals involved in mental health and well-being

 establishing a network of professionals, infrastructure, and programmes to prevent bullying of 

young people and their social exclusion

 increasing the number of child and adolescent psychiatric care providers, specialists and school 

psychologists and develop child addiction services

 supporting anti-stigma and anti-social exclusion campaigns and activities to promote the inte-

gration of people with mental disorders

 promoting the active inclusion of people with mental health problems in society, including 

improving their access to appropriate employment, training and educational opportunities; involv-

ing these people and their families and caregivers in relevant policy and decision-making pro-

cesses

 integrating the aspects of mental health into all policies, multi-sectoral cooperation and involve-

ment of communities and NGOs

 developing interventions targeting social determinants of mental health, improving mental 

health literacy, providing tools for implementation and creating a knowledge base

(Information about the possibilities of mental health promotion at the workplace may be found in the chapter 

titled “Improvement of the Work Environment’, and “Supporting Healthy Ageing’ addresses the mental health 

promotion of older people).

Progress, implementation, monitoring

 the change in disease burden of mental health, measured by incidence, prevalence, DALY, mor-

tality (e.g., mortality due to suicide or mental disorders, prevalence of depression)

 the amount of mental health research

 changes in the percentage of people with good mental health.

 changes in alcohol consumption and drug abuse based on surveys and statistical data (e.g., per 

capita alcohol consumption)

 the number of programmes aimed at promoting mental health and preventing the develop-

ment of mental disorders in various settings

 the number of community-based health services
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 providing access to care (e.g., reduction of territorial inequality, number of child and adoles-

cent psychiatric and addiction outpatient care providers, calls to telephone help lines)

 human resource development (e.g., child and adolescent psychiatrists, psychologists, school 

psychiatrists, family therapists, mental hygienists, health-promoting mental hygienists and geron-

topsychologists per 100,000 inhabitants)

 changes in financing (e.g., separate budget framework for the implementation of programme 

elements, changes in pharmaceutical costs)

 employment data (e.g., assessment of occupational rehabilitation of mental patients, changes 

in the number of sick days)

 development of professional guidelines and protocols

Partnerships

 Ministry of States of the Ministry of Human Capacities (especially the Ministry of State for Health-

care)

 Ministry of Finance

 National Healthcare Services Centre 

 National Health Insurance Fund 

 Public Health Departments of Government Offices

 National Institute of Public Health

 Institutions of higher education, especially faculties and institutions of medicine, health scienc-

es, public health of the universities

 Health promoting offices

 Mental health centres

 Forums of conciliation against drug

 General practitioners’ clusters

 Employers

 Pedagogue

 School and occupational health care providers

 GPs

 Health visitors

 Local governments

 NGOs

 Ecclesiastical partners

 Media

 National and international professional organizations (e.g. Association of Hungarian Medical 

Societies, Medical Advisory Board of the Ministry of Health)

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions 
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Prevention of injuries and violence

Situation analysis

Unintentional and violent injuries are damages caused by sudden or brief in!uence of external factors, inde-

pendent of the victim’s intention. The natural and social environment and the physical and psychological state 

of the injured contribute to the emergence of unintentional and violent injuries.

Violence and unintentional injuries cause a signi"cant number of deaths in the WHO European Region every 

year, accounting for nearly 550,000 deaths (6.1% of all deaths). It should be emphasized that injury and vio-

lence are the leading causes of death in young people aged 5-49 years in the region. The burden of violence 

and unintentional injury is increased by the fact that such injuries often cause permanent disability and are 

responsible for 10.5% of all disability-adjusted life years (DALYs).

In 2014, there were 151,561 deaths resulting from external causes (accidents or violence) in the EU countries, 

according to Eurostat. The standardized death rate for external causes was 30.6 deaths per 100,000 inhabitants 

in the EU and 40.4 in Hungary in 2014. While the "gures for people under 65 are better in Hungary than the 

average of the EU member states (12.1 vs. 13.7), the value for Hungarian people over 65 is signi"cantly higher 

than the EU average (124.4 vs. 100.1 per 100,000 inhabitants). Falls of elderly people deserve special attention 

in Hungary; the standardized death rate for men’s falls in Hungary is double the EU average.

The frequency rate of accidents shows signi"cant di#erences in terms of gender and age group. Many people 

require healthcare for injuries in the age groups 5-19 and above 80; fatal accidents are particularly frequent 

among people in the age range 15 to 39. The number of men involved in road tra$c accidents is three times 

greater than for women.

The cost related to road tra$c injuries in Hungary amounts to 2% of the GDP, which corresponds to the aver-

age of the EU member states. There were 783 fewer deaths caused by violence in 2016 than in 2010, and the 

number of fatal unintentional injuries decreased by 526 between 2010 and 2016.

The number of fatal tra$c injuries fell below 1000 in 2008 and continued to decrease over the past 7 years; 

nevertheless, more than 800 people die in road tra$c accidents each year (6.3 deaths per 100,000 inhabi-

tants). In 2014, 62% of the accidents were caused by cars, 11% by bicycles, 10% by lorries, 6% by pedestrians, 

4% by motorcycles and 4% by mopeds. The overall number of deaths caused by falls has decreased: 240 fewer 

deaths were reported in 2016 than in 2010. The number of unintentional fatalities from other external causes 

(drowning, burns, poisoning) is about 350 cases per year and decreasing. In Hungary, tra$c accident data are 

regularly collected by the police, data on work-related accidents are collected by the occupational safety agen-

cy, and poisoning data are collected by the Healthcare Toxicology Information Service (HTIS). The number of 

fatal cases caused by tra$c accidents decreased over the past 7 years according to data series provided by 

police reports although the favourable reduction is easing o# now, both in terms of the number of all acci-

dents and the number of all injuries. The number of recorded poisoning cases increased from 15,466 in 2010 

to 24,999 in 2015. An analysis by substance type shows a pattern change from 2010 to 2015; whereas in 2010, 

medicines accounted for 64.2% of all poisonings, this value fell to 33.5% in 2015. The share of recorded cases 

of poisoning with illicit drugs increased from 5.4% in 2010 to 8.6% in 2015. Children are substantially a#ected: 

1200 to 1300 children between one and nine years of age are unintentionally poisoned every year, added to 

550 to 600 unintentional poisonings in the 10-19 age range.

Main goal

Constantly decrease the number of accidental injuries and the accident death rate
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Objectives

 improving co-operation between sectors

 enhancing preventive actions focusing on children and elderly people

 improving the effectiveness of alcohol and drug abuse preventive programmes

 enhancing helpline services

Interventions suggested

Road tra�c accident prevention

 establishing proper traffic arrangement, creating an accident-free environment, organizing train-

ing on traffic, improving traffic culture, establishing alcohol and drug abuse preventive pro-

grammes

 carefully issuing certificates of medical fitness for driving licences for senior injury prevention 

programmes

Poisoning prevention

 during pregnancy, training future parents on the methods of accident prevention

 sharing good practices of poisoning prevention among pre-school-aged children and young 

schoolchildren

 banning toxic substances appearing on the market without proper warnings or protection

 training schoolchildren to prevent addictive toxic substance (alcohol, drug) abuse, making toll-

free phone number of the Healthcare Toxicology Information Service (HTIS) known to teachers 

and parents

Burning and scalding prevention

 educating pregnant women on preventing burns and scalds, constantly observing the envi-

ronment, particularly that of people living in socially poor circumstances

Prevent falls and their outcomes

 supporting making homes of elderly people safe (modify flats) to prevent falls; minimizing risk 

factors causing accidents (consuming too many drugs, drugs causing dizziness); identifying ill-

nesses entailing dizziness or lack of balance; disseminating remedial gymnastics and gymnas-

tics to improve balance

 preventing and treating osteoporosis ( further information in the chapter “Preventing Diseases 

of the Musculoskeletal System’) 

Prevent drowning

 instinstalling safety barriers, improving control of designated beaches and other bathing estab-

lishments, training more skilled lifeguards

 providing opportunities for every child to learn swimming and lifeguarding during school age

 enlightening/training parents on preventing child accident



reducing disease burden

népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

176

Progress, implementation, monitoring

 using Electronic Health Cooperation Service Space (EESZT) to estimate injury outcome effects 

on public health

 analysing road traffic accident data provided by the police and emergency rooms to evaluate 

the efficiency and effectiveness of rescue activity

 monitoring the number of poisoning cases provided by HTIS

 tracking the evolution of the number and severity of burns and scalds (registry to be established)

 tracking the evolution of the number of falls, with special attention to falls in old age, and num-

ber of fractures, with special attention to fractures in the hip zone

 tracking the evolution of the number of drowning cases, obtaining the data by analysing death 

cause statistics and emergency service data

Partnerships

Road tra�c accident prevention

 Police

 Selt governments

 Educational institutes

 Organizations involved in drivers’ education

 Insurance companies

 Seniors services

Poisoning prevention

 Health visitors

 Educators

 Chemical safety institutes

 Police

 Mental health professionals

Burning and scalding prevention

 Health visitors

 Firefighters

Prevent falls and their outcomes

 Selt governments

 Seniors services

 Physiotherapists, physical healings

Prevent drowning 

 Swimming pools’ supervisors

 Water rescue

 Swimming Instructors

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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CREATING HEALTH-PROMOTING ENVIRONMENT 

AND 

IMPROVING PEOPLE-CENTRED HEALTH SYSTEMS
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Improving social environment

Situation analysis

The elimination of social inequalities and the closely related health inequalities is a key element in several 

international and national health policy documents. The main goal of the WHO Health 2020 strategy was to 

‘signi!cantly improve the health and well-being of populations, reduce health inequalities, strengthen public 

health and ensure people-centred health systems’. The WHO emphasizes that even though health as a whole 

has greatly improved in recent decades, it has not improved everywhere and not equally for everyone, which 

is unacceptable. The number of disadvantaged groups, their size and the proportion of such groups within the 

population are also growing, in addition to the economic and health inequalities escalating both within and 

among the countries in the European Region.

Health inequalities derive from the societal conditions in which people are born, grow up, live, work, and age; 

these attributes are referred to as social determinants of health. They include early childhood events, econom-

ic situation, employment, housing, environmental characteristics and the quality of preventive and curative 

care. Improving these factors is necessary from the perspective of disadvantaged, vulnerable groups, allowing 

the entire population to have an equitable, economically productive and healthy society.

The social gradient in health means that health gets progressively better as the socio-economic situation of 

people and/or communities improves. Thus, health inequalities a"ect everyone. Health inequalities are close-

ly linked to health behaviour (which includes smoking, alcohol consumption, diet and physical activity) and 

mental disorders.

The social inequalities in health can also be observed within a country, and they are characterized by the inequal-

ities in health-in#uencing socioeconomic factors and health prerequisites (e.g., income or housing).

According to the latest report of the Hungarian Central Statistical O$ce (CSO), the average annual per capita 

gross income and the net income of households increased in 2015 compared with the previous year (average 

gross income was 1.44 million HUF, and net income was 1.15 million HUF, the former being 4.8% and the latter 

being 4.6% higher than in 2014); however, 26.3% of the Hungarian population, that is, 2,541,000 people, were 

considered disadvantaged according to at least one dimension of poverty or social exclusion: living at risk of 

poverty, being severely materially deprived and/or persons in very low work intensity households.

In 2015, the income poverty rate was 14.5%, 0.4% lower than in 2014; the proportion of severely materially 

deprived people was 16.2% in 2015, 3.2% lower than in 2014; and the proportion of persons living in very low 

work intensity households was 6.1% in the population aged 0–59 years, one percentage point lower than in 

2014.

The Gini coe$cient describing the income inequalities at the country level was 28.2 between 2012 and 2015, 

indicating that Hungary is among the European countries with moderate inequalities.

Between 2011 and 2015, the proportion of those who achieved only a primary education decreased, and the 

proportion of those who graduated increased. In 2015, 16.8% of the total population achieved a primary edu-

cation, 59% had a secondary education and 24.2% had tertiary education. In 2015, 43.1% of those with a pri-

mary education or no quali!cations at all and 9.9% of those who had a tertiary education were exposed to the 

risk of poverty or exclusion. It should also be noted that families with a single parent and families with more 

than two children were more exposed to the risk of poverty or social exclusion; in 2015, 62.3% of single-parent 

households and 38.4% of households with three or more children were a"ected; in the Roma population, this 

ratio (82.8%) was three times as high as the national average.

Investigating the social determinants of health and in#uencing them favourably have strategic importance in 

improving the health of the population because social factors determine lifestyle as well as access to health-

care services. Depending on their social status, individuals are di"erently exposed to health damaging risk 
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factors, and social disparities are also high from the perspective of healthcare utilization. According to the 

European Health Interview Survey (EHIS) 2014 data, the proportion of people exposed to health risks is decreas-

ing with the improvement in educational attainment (comparing the prevalence indicators of people with not 

more than eight years of education with those with a tertiary education). Other factors are smoking (31.0% vs. 

12.7%), heavy drinking (6.0% vs. 4.0%), overweight and obesity (57.1% vs. 49.0%) whereas the frequency of 

health-promoting behaviour such as daily fruit and vegetable consumption (61.5% vs. 75.0%) or the physical 

activity recommended by the WHO (6.1% vs. 18.0%) is increasing in the population with the increasing educa-

tional level.

With regard to the socio-economic situation, regional inequalities in life expectancy at birth (i.e., mortality) 

can also be detected; the population in central Hungary has the longest lifespan whereas people in northern 

Hungary can expect the shortest lifetime. Signi!cant geographical inequalities were identi!ed by the age-spe-

ci!c analysis of mortality data (2010–2014): infant mortality showed signi!cant di"erences by district; the high-

est value was nearly 12 times as high as the lowest. In the context of geographical/territorial inequalities, it 

should be emphasized that these are not de!ned by the geographical location, but by the economic develop-

ment of the region.

Main goal

Reducing social inequalities and the health divide, thereby moderating inequalities of health-related behaviour 

and state of health

Objectives

From the aspect of the social environment:

 improving the distribution of the population aged 25–64 years with regard to the level of edu-

cation, reducing the proportion of those with not more than eight years of education and increas-

ing the proportion of those with higher education

 reducing the risk of poverty or social exclusion – those living at risk of relative income poverty, 

people with severe material deprivation, and persons living in very low work intensity house-

holds

 increasing the average annual per capita income of households 

 reducing income inequalities

 enhancing the willingness and competence of the population to provide basic life support

To reduce inequalities in health and health-related behaviour: 

 further increasing life expectancy at birth by reducing the differences among social groups

 preventing further increase in overweight and obesity among people aged 18 years and over

 increasing the proportion of people engaging in regular physical exercise according to the WHO 

Recommendation among people aged 18 years and over, reducing the gaps among social groups

 increasing the proportion of those who eat vegetables and/or fruits daily among people aged 

18 years and over, reducing the gaps among social groups

 reducing the proportion of daily smokers among people aged 18 years and over and reducing 

the gaps among social groups

 reducing the proportion of excessive alcohol consumers among people aged 18 years and over 

and reducing the gaps among social groups
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Interventions suggested

The WHO proposes interventions/actions in three areas to reduce or eliminate inequalities: ‘improve the con-

ditions of daily life; address the inequitable distribution of power, money, and resources; measure the prob-

lem, evaluate action, and expand the knowledge base’. These objectives are also formulated in the UN Agenda 

2030 for Sustainable Development and include higher income growth in low-income populations; improving 

social, economic and political integration independently of age, gender, ethnicity, religious, economic or other 

status; ensuring equal opportunities; and reducing inequalities of income, laws, policies, etc., which are con-

sistent with the main areas identi!ed by Health 2020.

First, interventions to reduce inequalities can be implemented at the government level; the key actions/areas 

have been highlighted by the ‘Healthy Hungary 2014–2020’ Healthcare Sectoral Strategy:

 increasingly coordinating the favourable impact on health determinants, the so-called ‘gover-

nance for health’ at all levels of government policy (international, national, regional and local), 

in all sectors (policies, investments and services) and stakeholders (public, private and volun-

tary) 

 expanding policy measures and development of universal policies on social determinants for 

improving health 

 enacting policy measures and targeted interventions focusing on the most vulnerable socio-eco-

nomic groups

 creating supportive physical, social, economic and legal environment to promote health con-

scious behaviour (e.g., price and tax measures to support healthy eating)

 improving access to public health/prevention services (community-based services) to reduce 

regional and social inequalities requiring improvement

Interventions to reduce inequalities are presented in the ‘Healthy through a Life-course’ chapter of the pro-

gramme (mother, infant, child, adult, elderly, vulnerable groups and lifestyle factors) and in several subchap-

ters of this chapter (housing and human settlement environment, work environment, primary care with a focus 

on public health, etc.).

It is suggested that a centre for data collection and evaluation focusing on social determinants (related to the 

subchapter ‘Establishment and Operation of a National Health Observatory Organized on a Regional Basis’) be 

established to enable the continuous collection and evaluation of data and the comparative analyses of at-risk 

populations concerning, in particular, social and geographical inequalities.

Progress, implementation, monitoring

Examination of the social environment of the population (based on the CSO’s annual reports) focussing on the 

indicators relevant to the social environment:

 distribution of the population between 25 and 64 years of age according to educational level

 proportion of the young (aged 15–24 years) not in education, employment or training

 proportion of people living at risk of poverty or social exclusion:

– unemployment rate by age

– proportion of people living at risk of relative income poverty

– proportion of people with severe material deprivation

– proportion of people living in very low work intensity households (in which the working-age 

populations, aged between 18 and 59 years, worked less than 20% of their total workforce capac-

ity during the previous year) – the proportion of working poverty
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 Average annual per capita income of households.

 Changes in the Gini coefficient (changes in income inequalities).

Indicators relevant to health status and health-related behaviour by educational level and geographical (region-

al) distribution:

 changes in life expectancy at birth based on the CSO’s annual report

 examination of the changes in health behaviour indicators: overweight and obesity, physical 

activity, vegetable and fruit consumption, smoking, and heavy drinking (data from EHIS every 

5 years, screening tests performed by the general practitioner – Health Status Assessment – 

every 3 years)

Qualitative assessment of governmental and policy measures and statutory regulations consistent with the 

main goals and objectives:

 governmental measures (laws and decrees) to eliminate unequal distribution of resources and 

their enforcement, health impact assessments

 policy measures for social determinants and their enforcement

Partnerships

 Ministry of Human Capacities

 Ministry of Finance

 Ministry of National Development

 Government Offices 

 Local authorities

 Klebelsberg Centre

 Medical, health science and education oriented universities and institutes

 Public education institutions

 Hungarian Central Statistical Office

 Nongovernmental organizations, civil society and church

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Improving the built environment and living conditions

Situation analysis

Creating synergy with the 2030 Sustainable Development Goals is essential for reducing the environmental 

burden of disease, which comprises 12% of all diseases. Clean air, drinking water and sanitation and the home, 

community, school, and healthcare facility environments are critical to human health. Estimates indicate that 

approximately 6.2% of the total burden of disease in Hungary (which is smaller than the global average of 

11.8%) is attributable to environmental factors.

Air pollution is currently the most signi!cant environmental health risk factor. According to data from 2015, 

4% of disability adjusted life years lost (3% for women, 5% for men) can be attributed to air pollution in Hun-

gary, which is mostly a result of cardiovascular, neoplastic, and chronic respiratory diseases. Air pollution is the 

other signi!cant risk factor for chronic respiratory illnesses in addition to smoking. According to the WHO, 

outdoor air pollution was responsible for approximately 500,000 deaths in Europe in 2012, especially in urban 

environments in which the majority of emissions come from tra"c and household heating. The International 

Agency for Research on Cancer (IARC) classi!es particulate matter (especially PM2.5) among air pollutants as a 

proven human carcinogen. The population-weighted average of the yearly PM10 average concentrations has 

been declining over the past 10 years with the exception of 2011. The average has declined from 42 µg/m3 to 

27 µg/m3. However, to protect the health of the public, that average must be reduced even further to reach 

the target value speci!ed by the WHO (20 µg/m3). The dispersal of the invasive ragweed pollen causes severe 

and widespread allergenic reactions in Hungary and is therefore an important biological air pollutant. Indoor 

air pollution also causes signi!cant health e$ects. Other biological disease factors found in the indoor air of 

buildings, often linked to mould, increase the risk of chronic respiratory illnesses by 50% on average.

Providing good-quality drinking water is one of the cornerstones of public health. As a result of e$ective water 

puri!cation and water treatment – the strict chemical, microbiological control of drinking water and e$ective 

water hygiene control activities – drinking-water-borne outbreaks are exceedingly rare. In Hungary, 95% of 

the population receive their drinking water from state-owned public utilities, and approximately 80% are con-

nected to the public utility sewage system. However, there are signi!cant geographical and social disparities. 

Access to healthy drinking water and proper sanitation is not ensured universally for disadvantaged and mar-

ginalized groups. Currently, pollutants derived from source water are not the biggest problem anymore. The 

so-called secondary chemical and microbiological pollutants (lead and other heavy metal migration, bacterial 

growth) originating from the distribution system are becoming increasingly more signi!cant. The associated 

health risk is especially important in child- and healthcare institutions.

Exposure to the numerous chemicals in homes and products has become a part of life. The number of home 

poisonings reached more than 20,000 cases annually. Despite the improved regulation concerning chemicals, 

there is increasing evidence of the often long-term adverse e$ects of chemicals, particularly during vulnerable 

life stages.

During its generation, management and disposal, waste can potentially be a direct or indirect risk to humans 

and the human environment. There are 20,000 abandoned and polluted industrial sites registered in Hungary. 

The environmental and health-damaging e$ects of contaminated soil and/or groundwater pose a particularly 

great risk to disadvantaged groups. 

Climate change contributes signi!cantly to the environmental burden of disease. During heat waves, the daily 

mortality increases by approximately 15% when compared with the national average. The adverse health e$ects 

of ultraviolet radiation (UV-B) and weather extremes pose a continuous challenge. Greater emphasis must be 

placed on promoting adaptation and improving community solutions of alert and protection in accordance 

with the goals of the Second National Climate Change Strategy (2014-2025).
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Hospitals and healthcare facilities use a large amount of energy; their carbon dioxide emissions are signi!cant, 

and a portion of the waste they produce is dangerous and infectious. 

In Hungary, 70% of the population lives in cities. With urbanization, risk factors can signi!cantly increase in the 

human environment, including the societal, economical, cultural, work and living environments, the e"ects of 

which are also manifested in health inequalities.

Main goal

Mitigating the environmental burden of disease through the reduction of the adverse health factors in con-

nection with water, air, living, community, school and healthcare facility environments

Objectives

 to be able to comply with the WHO air quality guidelines and limit values by the end of the 

National Public Health Programme

 to ensure universal, equitable and sustainable access to safe drinking water and sanitation ser-

vices that protect the environment and to reduce health risks associated with consuming drink-

ing water and with bathing

 to strengthen chemical safety by supporting the use of safe products during their entire life 

cycle, with particular focus on reducing home and childhood poisonings, reducing the chemi-

cal risks to vulnerable populations (children, pregnant women, the sick, the elderly, marginal-

ized groups) and the switch to a circular and green economy

 to expand the use of human biomonitoring as a tool of public health policy

 to promote human and institutional adaptation to climate change in accordance with the ‘Adap-

tation to Climate Change’, the Paris Agreement and the mitigation of excess mortality resulting 

from weather extremes

 to assert settlement health demands in urban planning and reconstruction and in regional and 

community development programmes

Interventions suggested

 studying the health effects of environmental risk factors in connection with air quality assess-

ment by regularly completing the National Children’s Respiratory Survey (OGYELF) and assess-

ing its results through follow-up

 improving knowledge of indoor air pollution, monitoring and reducing pollution through archi-

tectural, building engineering and ventilation technology solutions, especially in closed places 

where children stay, paediatric and educational institutions, homes, and motor vehicles

 further reducing urban air pollution, mapping biological allergens, taking measures to reduce 

and monitor pollution

 surveying indoor radon levels in accordance with the National Radon Action Plan, conducting 

electromagnetical exposure analyses

 analysing the potential risks of components that are conventionally not assessed (chemical, 

biological, radiological pollutants) to increase drinking water safety

 regularly inspecting educational and healthcare facilities, guidelines for good practices for the 

proper maintenance of the water systems of buildings
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 preparing the water supply systems for extreme weather conditions, strengthening water hygiene 

aspects

 technical support for the preparation of wastewater safety plans

 assessing risk in connection with the use of private wells, developing recommendations

 supporting sustainable water usage

 capacity-building to replace hazardous materials with less dangerous materials as well as to 

promote the proper use of the precautionary approach

 remediating contaminated industrial sites situated at settlements based on human health and 

environmental risk assessment

 properly managing early warning systems during extreme weather events

 developing climate-specific plant indicators by the Aerobiology Network and describing the 

effects of climate change using these indicators

 conducting waste stream studies to reduce the risks of healthcare, hospital and pharmaceuti-

cal wastes

 assessing the energy conservation characteristics of hospitals and other healthcare institutions, 

investigating and improving their drinking and hot water supplies and sanitation circumstances

 supporting the Healthy Cities movement

 enacting environment- and climate-friendly urban policy that promotes the harmony of healthy 

mobility, walking, cycling and public transportation

 extending urban planning and infrastructure development curricula with community health 

knowledge

Progress, implementation, monitoring 

Air quality

 the rate of children suffering from chronic respiratory and allergenic symptoms

 air pollution caused by particulate matter (PM10 and PM2.5), ozone and nitrogen oxides

Drinking water and sanitation

 the rate of the population adequately serviced by water supply system, trends in regional dif-

ferences

 the rate of the population supplied with public utility drinking water of adequate quality, trends 

in regional differences

 trends in the access to sanitation of the population, changes in regional differences

 the rate of child institutions that are appropriate both in terms of water supply and sanitation, 

trends in regional differences

Strengthening chemical safety

 the number of home poisonings, especially child poisonings.

Preventing waste-related health damage

 trends in the amount of healthcare waste.

Climate change

 excess mortality during heat waves/cold waves

 trends in hospital admissions and mortalities due to cardiovascular and respiratory diseases 

during the summer and winter smog situations
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 monitoring the pollen count of climate sensitive invasive, allergenic plants, pollen season trends, 

changes in the number and rate of mushrooms producing toxin derivatives

Developing environmentally sustainable health institutions

 trends in the number of insulated buildings, air-conditioned rooms.

 trends in the amount of hospital waste (dangerous, not dangerous), monitoring environment- 

friendly waste management

 trends in the indoor radon levels and gamma-levels from building materials

 the proportion of health institutions with appropriate drinking water supply and sanitation

The success of the Healthy City movement 

 trends in the number of cities participating in the movement

 the rate and accessibility of urban green spaces (parks, multifunctional parks) in residential areas

 the length of cycle paths, public transportation routes, number of stops

Partnerships

 Ministry of Human Capacities

 Ministry of National Economy

 Ministry of National Development

 Ministry of Agriculture

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Public Health Departments of Government Offices

 Local governments 

 The Public Health Directorate of the National Public Health Institute

 MTA Centre for Ecological Research

 Hungarian Water Utility Association

 University faculties of medicine, health sciences, and public health

 International professional organizations

 Hungarian professional and non-governmental organziations
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Improving the work environment

Situation analysis

Work activity and workplace conditions fundamentally in!uence health. The maintenance of human health 

and optimal work performance are equally important in the bi-directional relation between work and health 

because e"ective work can only be performed by healthy and adequately trained employees and because 

supportive workplaces play a primary role in the promotion of workers’ health. Successful work performed in 

adequate occupational conditions is an important determinant of health by providing self-esteem, the possi-

bility for personal development, #nancial security, social status and contacts. 

The Fundamental Law of Hungary states that everyone shall have the right to physical and mental health, 

which can, among other means, be promoted by organizing and operating health and safety at work. Occu-

pational health and safety seeks to promote and maintain the highest degree of physical, mental and social 

well-being of workers in all occupations, which can be achieved by the prevention of workers’ health loss and 

the promotion of their health by protecting workers in their employment from risks resulting from factors 

adverse to health and placing and maintaining workers in an occupational environment adapted to their phys-

ical and mental capabilities. 

According to the estimates of the International Labour Organization, 2.34 million people died due to occupa-

tional causes in 2008 worldwide, the majority of them (86%) because of diseases and only a smaller proportion 

in accidents. In 2016, occupational factors ranked 10th among the most important risk factors of the global 

burden of diseases in the world and 8th in developed countries. 

In Hungary, 4,210,500 people were employed in 2015, the majority working in the manufacturing industry, 

trade and public administration, mainly at small and medium size enterprises. According to occupational health 

inspections, the majority of the workers were exposed to increased mental strain, biological hazards, risk of 

accidents and noise. Of disability-adjusted life years, 2% were attributable to occupational causes in both gen-

ders in the same year, primarily because of back pain, injuries, chronic respiratory diseases and cancer, although 

the health impact of occupational factors was presumably higher. In 2015, 21,088 (501/100,000 employee) 

workplace accidents were reported. Of these, 173 were severe and 84 were fatal. Also in 2015, 277 (6.6/100 000 

employee) occupational diseases were registered; the number has increased from the previous years but remains 

much lower than the approximately 500 cases in the early 2000s. Infectious, dermatological, respiratory and 

other (e.g., musculoskeletal) diseases were the most frequently registered. In the same year, 67 (1.6/100 000 

employee) cases of increased exposure were reported, which is a considerable reduction from the comparable 

number of occupational diseases 15 years ago. 

Although the incidence of registered occupational diseases is relatively low in Hungary, substantial insu$-

ciencies may be assumed in the detection and noti#cation of cases. Underreporting is suggested because 

considerably fewer occupational diseases were reported than occupational accidents, fewer increased expo-

sure cases were registered than occupational diseases, and a low number and proportion of certain disease 

types among occupational diseases were reported, such as musculoskeletal diseases and cancer. There were 

ten times more occupational diseases registered in Belgium and three times more in the Czech Republic than 

in Hungary in recent years despite the nearly identical population size and number of employees in these 

countries. In 2015, there were 826 occupational diseases per one million 15-64-year-old employees in Bel-

gium, 252 in the Czech Republic and only 74 in Hungary. According to estimates, 4% of cancer cases are attrib-

utable to occupational causes; however, the number of noti#ed occupational cancers was two orders of mag-

nitude lower than the expected value (only a few cases are reported yearly compared with the expected 4000). 

In addition to occupational diseases that are in proven causal relationships to work, there is limited informa-

tion in Hungary about work-related diseases for which the main risk factor is not, or not provably, occupational.
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Several occupational health and safety priorities for Hungary are included in the occupational health and safe-

ty policy that was formulated in accordance with the current EU Occupational Safety and Health Strategic 

Framework. Considering these priorities, detailed tasks should be established and accomplished in a coherent 

programme for the e!ective prevention and promotion of workers’ health and workability. 

Main goal

Decrease work-related health loss by reducing health risks from occupational hazards and by creating health-pro-

moting workplaces

Objectives

 decreasing the incidence of severe and fatal occupational accidents

 decreasing the incidence of occupational accidents resulting in lost work time or restricted work

 reducing exposure to physical, chemical and biological workplace hazards 

 decreasing the incidence of musculoskeletal diseases caused by workplace ergonomic factors 

and that result in lost work time

 increasing the proportion of workers who have access to/participate in occupational stress man-

agement programmes

 increasing the proportion of workers who have access to/participate in workplace health pro-

motion programmes

 studying and favourably influencing the determinants of labour efficiency

Interventions suggested

 promoting the primary prevention of workplace hazards by their identification, assessment, 

evaluation and categorization of related health risks, particularly newly emerging risks

 developing the national information system of occupational risks and making the system avail-

able, building capacity for the calculation of occupational disease burden, improving the pro-

cess, professional requirements and capacity of workplace risk assessment, management and 

communication

 reducing occupational accident risk by applying effective safety devices, increasing compliance 

with occupational safety standards and providing occupational health and safety training that 

promotes compliance

 preventing the health effects of occupational chemical exposure, primarily the characteriza-

tion of new, not yet sufficiently known, chemical exposures; managing occupational cancer risk 

 preventing the health effects of occupational biological exposure, primarily by protection from 

blood-borne infectious diseases and consistent application of occupational vaccinations

 preventing work-related musculoskeletal diseases by the effective management of workplace 

ergonomic risk factors

 promoting the identification of occupational psychosocial hazards; improve workplace mental 

health by developing the organization of work, organizational culture and management style, 

by harmonizing work and family life and by managing workplace stress and risk behaviours 

(violence, alcohol and drug abuse)

 establishing settings based on health promotion programmes for creating healthy, family-friend-

ly work environments that promote workplace well-being; providing education for a healthy 
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lifestyle in a healthy work environment; facilitating physical activity and a healthy diet in the 

workplace, actively involving workers in the planning and implementation of occupational pre-

vention and health promotion programmes

 developing programmes that promote the effective adaption of work to the abilities of work-

ers with temporarily or permanently reduced workability, promoting early return to work, sup-

porting occupational rehabilitation from the aspect of occupational health

 organizing targeted occupational health and safety programmes for highly vulnerable groups 

of workers (those exposed to increased occupational risks, youth, pregnant women, the elderly 

and foreign employees), thereby supporting the reduction of health inequalities

 assessing the possibility of extending basic occupational health and safety services to all employ-

ees, including workers of micro-enterprises, the self-employed, seasonal and unregistered work-

ers

 increasing the development of human resources of occupational health and safety and the 

modernization of the occupational health and safety approach according to international trends 

(strengthening the aspect of occupational health and involving the aspect of environmental 

health), reviewing and promoting the role of occupational health in occupational health and 

safety activities

 increasing improvement of the preventive approach in occupational medicine, increasing its 

role in primary and secondary prevention activities and facilitating its involvement in the coor-

dinated, systematic prevention of diseases of public health importance

 improving the recognition of occupational diseases and modernizing the notification system, 

developing the surveillance system of work-related diseases that can provide data for assess-

ing needs and allow for planning and implementing that target preventive measures

 intersectoral presentation of occupational health and safety in labour, economics (job creation, 

regulating subcontracting and outsourcing), commercial and social (catching-up) policies

 supporting research in occupational health and safety, especially the investigation of newly 

emerging or not yet sufficiently explored occupational hazards; developing and introducing 

effective methods of risk assessment and risk management

Progress, implementation, monitoring

 incidence of total, severe and fatal occupational accidents

 incidence of occupational diseases and increased exposure cases

 number and distribution of workplace ergonomics, stress management and health promotion 

programmes; proportion of employees with access to these programmes and the number of 

professionals trained and employed for the initiation and implementation of these programmes

 occupational health and safety programmes organized for highly vulnerable groups of workers

 number and content of measures for the identification of occupational diseases, moderniza-

tion of their notification system

 data regarding the development of the content and quality of the surveillance system of work-re-

lated diseases
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Partnerships

The reduction of work-related health loss requires a complex approach that needs e!ective cooperation among 

the areas of occupational health and safety (occupational medicine, occupational hygiene, occupational safety). 

 Ministry of Human Capacities, Ministry of State for Healthcare, Ministry of State for Education

 National Institute of Public Health

 Ministry of Finance, Department of Occupational Health and Safety 

 Public Health Departments and Occupational Health and Safety Departments of Government 

Offices

 Municipalities

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health, sections of occupational medicine, preven-

tive medicine 

 Hungarian Scientific Association of Occupational Medicine

 Medical, health and public health faculties of universities

 International professional organisations
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Re-orienting primary care to public health services

Situation analysis

In 2015, 3.7 million potentially healthy life years were lost in Hungary due to the premature mortality and 

impairment of quality of life from illness and disability. 

The duty of primary care is to reduce on its merits the burden of disease on both personal and community 

levels in addition to de!nitive patient care applying interventions aimed at health development and disease 

prevention. The strength of Hungarian primary care is to have an extensive range of services and a broad spec-

trum. In addition to the general practitioner, paediatricians and health visitors, dental, pharmacist, school health 

care, occupational health care, home care and home hospice services are also involved. However, the provided 

service possibilities in the service provider’s scope are limited because of the number, capacity and limited 

scope of authority of the service providers. The e"ciency of primary care is also reduced by the fact that coop-

eration and exchange of information among service providers is occasional. Health care providers are mostly 

isolated from each other, and the duties to be conducted are often indeterminate, which leads in some cases 

to inadequate health care services or sometimes to unrequired duplication.

The age pyramid of the general practitioners and paediatricians, the backbone of primary care, has shifted 

increasingly to older age groups over the past few decades, currently with a mean age of 57 and 59 years, 

respectively. During this period, the number of vacant general practitioners’, health visitors’ and dentists’ prac-

tices has also increased considerably; this tendency pointedly appears in the practices that serve populations 

with less favourable health status in disadvantaged settlements. In vacant practices, care is provided by a sub-

stitute physician and/or health care professional, such as the practicing nurse for fewer hours, thereby reduc-

ing the population’s access to services.

In the case of children, the role of primary care provider, thanks to the general practitioners, paediatricians, 

health visitors and school health care, is emphasized in primary and secondary prevention whereas adult ser-

vices focus primarily on acute illnesses and caring for chronic patients. Prevention services for the population 

under the age of eighteen, natural for both the healthcare workers and the clients, are systematically age-

grouped, mostly with adequate discipline, but in adult care, this is occasional.

Despite the fact that the law ordains screening of the adult population’s health status, the prevention activities 

are under-emphasized at the level of primary care. Examinations are mainly based on the appearance of the 

patient in the consulting-room in the event of a complaint. Exceptions to this are the mandatory examinations 

completed in the sphere of public authorities, such as establishing driving skills.

The health status of the adult population is also regularly monitored by occupational health services. The con-

tent and quality of these screenings is di$erent: in some places the supply is precise; elsewhere, the activity is 

nearly administrative. Occupational health examinations, partially because of the employer environment, are 

generally not exhaustive and do not cover the risk factors a$ecting health status and working ability. The data 

regarding the health status and results that are collected at these examinations often do not reach the employ-

ee’s general practitioner.

Another limiting circumstance is that the general practitioners have no or only occasional knowledge about 

the participation of their clients in public health screenings and those results. Thus, they cannot contribute 

signi!cantly to encouraging participation in screening and to improving the degree of dissemination among 

the bene!ciaries.

The Primary Care Development Model Programme, with the support of the Swiss Contribution Programme 

and the Hungarian Government, has created four praxis communities in one of the most disadvantaged regions 

of Hungary as a key innovation project of the last decade. According to the experiences of the Model Pro-
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gramme, the improvement of the health status of the population can be accomplished more e!ciently by 

teamwork, with the involvement of new professionals. Comprehensive prevention, health promotion and orga-

nizational and analytical tasks can be performed by professionals with public health quali"cations who play a key 

role in the cooperation of several practices and service enhancements. Nurses, dietitians, physiotherapists and 

psychologists can play an important role in reducing life-style risks and caring for patients with chronic diseas-

es. Thanks to their participation, the scale of expediting patients to outpatient clinics in the practices of the 

Model Programme decreased.

Main goal

Modifying primary care with a public health focus, providing community-based prevention services according 

to the population’s needs, broadening these for residential needs, and improving the health of the Hungarian 

population by redistributing the division of tasks among service providers based on real working competence 

levels, increasing the number of healthy life years, strengthening the individual’s responsibility and reducing 

regional inequalities

Objectives

 In addition to fulfilling the duties of the acute care and chronic care of primary care, the effec-

tive personalized primary and secondary prevention services provided near home also should 

be expected. 

 The efficiency of intervention and the increase in the burden of illness – falling on the individ-

ual and the service provider system – because of the ageing and the unfavourable health status 

of the population are significantly influenced by the level of health literacy determined by the 

level of education and the degree of responsibility of the individual; thus, improving the client’s 

health literacy is a task. The importance of community participation in society must be empha-

sized.

 An essential prerequisite for the efficient operation of health care providers is the creation of a mon-

itoring and feedback system for services and the development of a professional and financing 

framework for quality work. To achieve these, all providers must administer preventive target-

ing and supply events using single data structure software. It is expected that the recorded 

data (via client gateway by the client, via ‘EESZT’ by the competent healthcare provider) can be 

easily surveyed according to the client’s digital self-determination. To survey the client’s health 

status according to regulation No. 4/2000. (II.25.), the Ministry of State for Healthcare (so-called 

health status update) provides an opportunity to map the individual’s risk states and chronic 

illnesses, provides a systematic basis for identifying needs and designs personalized preven-

tion services and population-level interventions.

 Increase patient satisfaction, reduce waiting time, and build trust-based communication between 

the supplying staff and the client. 

Interventions suggested 

 supporting public health services provided within the framework of primary care, encouraging 

primary care teams 

 improving cooperation between healthcare workers and service providers

 motivating the population to apply adequate services in time, extent and place
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 improving the intersectional co-operation of primary care, particularly with the social care sys-

tem and public education employees; as a component of service development, providing gen-

eral practitioners, dentists, occupational health care, school health care, health visitors, hospice 

services and pharmacy in the area of prevention services

 in addition to the current key players in primary care, involving public health professionals in 

the provision of primary and secondary prevention services and monitoring health status and 

screening and their oversight, based on the experience of the Primary Care and Development 

Model Programme

 applying nurses, dietitians, physiotherapists, psychologists, health-promoting mental hygien-

ists, and lifestyle counsellors to reduce the lifestyle risk to care for patients with chronic, non-com-

municable diseases

 developing, operating and continuously improving the cooperation between health promo-

tion offices and the praxis/praxis communities providing basic care

 enlarging the domestic nursing services with a personalized rehabilitation-focused perspec-

tive, particularly for the treatment of chronic illnesses - ordered for praxis

Progress, implementation, monitoring

 number and proportion of people participating in the health status survey every year

 number of prevention services provided at the level of primary care, number and proportion of 

the beneficiaries

 change in the prevalence of lifestyle-related major risk states

 measuring the effectiveness of care of chronic, non-communicable diseases (e.g., using outcome 

indicators)

 provision of residence-based services by necessity and their rate of use

 the evolution of the use of emergency care

Partnerships

 Ministry of Human Capacities

 National Institute of Public Health 

 National Health Insurance Fund 

 National Healthcare Services Center

 Selt governments

 Departments of Government Offices

 Educational institutes

 Health promotion offices

 Religious and civic organizations

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Addressing anomalies a�ecting health in the healthcare system

Situation analysis

Health is the basis of well-being within a society. Thus, to preserve, improve and, if necessary, restore health, 

public health and healthcare services must be available to everyone. These servicers must also be of adequate 

quality and sustainable. Never before has the cost of healthcare increased so drastically as in the 21st century. 

Therefore, many countries try to reduce healthcare spending. According to an OECD study regarding the peri-

od between 2005 and 2013, the growth of healthcare costs per capita in real value was greater in Hungary by 

the end of the examined period than before 2009. However, Hungary has nevertheless not even approximat-

ed the OECD average. As the study indicated, ‘There is a race between the medically achievable and the eco-

nomically restricted healthcare’. Then again, this race must not be abandoned because according to a study 

investigating the performance of healthcare systems within the EU member states, if Hungary were amongst 

the top performing European Union countries, then – with a timely and adequate healthcare system – the life 

expectancy at birth for Hungarian citizens would increase by 4 years. In addition, it is worth mentioning that 

according to the latest reports, a single unit of investment in public health results in a fourteen-fold return in 

the growth of the economy.

Avoidable mortality is a quality indicator used for the evaluation of a healthcare system. This re!ects those 

mortality ratios that could have been prevented if timely and adequate healthcare service had been provided. 

This ratio is in!uenced by the ability (knowledge regarding health and disease) and willingness to cooperate 

and by the capacity and accessibility ("nancial, physical, geographic and temporal) of the healthcare system. 

Eurostat is able to interpret timely and adequate healthcare services combined with the proper public health 

interventions regarding avoidable mortality because of the use of ever-expanding nomenclature. According 

to the latest analysis from Eurostat, in 2014 within the European Union more than 562,000 deaths occurred 

that could have been amended with adequate healthcare service, and a further one million deaths occurred 

that could have been prevented with preventive public health interventions.

If we consider the overlap between amenable and preventable mortalities, then the potential avoidable mor-

talities are approximately 1.2 million. In 2014, among the 28 member states of the European Union, Hungary 

was the "fth worse regarding amenable mortalities with adequate health care services with an indicator of 

226.1/100,000 (EU28 average 126.2/100,000); preventable mortalities were the worst with an indicator of 414.3/ 

100,000 (EU28 average 213.9//100,000).

The notion that depending on need, every citizen should have equal access to healthcare is considered an 

important goal in every country. The di#erences between countries and within any given country – consider-

ing di#erent social groups – regarding unmet care can be partially explained by di#erent norms, health litera-

ture, health culture and expectations. Regardless, all of these are considered unfair inequalities.

In 2015, Hungary had an overall number of physicians that was consistent with the average of the European 

Union. However, the geographic distribution was re!ected by the infrastructure capacity concentration of the 

profession. This means that the ratio of physicians was better in cities with medical universities and in county 

towns. The number of health professionals was below the average of the European Union and shows a similar 

distribution of physicians. According to the latest OECD report, the number of nurses increased by 2.5 million 

between 2000 and 2013 within the OECD countries. However, most European countries face a nursing short-

age, which is estimated by the European Commission to increase to 600,000 by 2020. Based on the data of 

European health for all databases (HFA-DB) WHO/Europe reported in July of 2016 that for every 100,000 citi-

zens in Hungary, there were 332 physicians (the EU average was 349.58) and 658.35 nurses (the EU average 

was 854.29). According to the statistics, compared with the EU average, 23.82% of nurses are lacking in the 

Hungarian healthcare system. If we analyse the operational data of the healthcare delivery system also based 
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on the OECD data regarding human resources, the number of practicing physicians for every 1000 citizens on 

average in the EU is 3.5 whereas in Hungary, it is 3.3. Considering the nurses currently working in the health-

care system, for every 1000 citizens, there are 8.4 nurses on average in the European Union whereas in Hunga-

ry, this number is 6.4. Then again, in 2014, the number of patient-physician meetings per capita was the high-

est in Hungary. Although the OECD states that cultural factors can partially explain di!erences in patient-phy-

sician consultations, the organizing of healthcare and public health services, the competence assigned to the 

di!erent levels of care (particularly to health professionals) and the "nancial attributes play extremely import-

ant roles.

The changes in demographics, the increase in the number of patients with chronic disease (including patients 

with multiple conditions) and the use of innovative technologies in healthcare all play a signi"cant role in the 

increase in health expenditures, which endangers the mid- and long-term sustainability of healthcare sys-

tems. To meet these challenges, healthcare systems must become more e#cient and e!ective. At an interna-

tional level, the importance of the role of medical sta! with non-physician degrees is signi"cant. Their author-

ity is much broader in healthcare, and thus in primary care also, compared with Hungary. The documents of 

both the European Union and the WHO emphasize that more must be done to improve the health of citizens 

and to eradicate inequalities at the healthcare service level. This must be achieved by providing a sustainable 

and adequate quality of care within the healthcare system and by granting universal access to healthcare. The 

third aim of the UN Sustainable Development Goals focuses on providing well-being for all age groups. This is 

such a fundamental goal that it is a prerequisite to achieving all other goals.

Main goal

To operate a healthcare system that is universally accessible to everyone and provides high quality of care

Objectives

 increasing the effectiveness and flexibility of healthcare while making it more accessible

 reducing avoidable mortality

 developing a rational medication policy

 incentivizing performance through financing

 introducing innovative healthcare services and exploiting the possibilities provided by new 

technologies

Interventions suggested

A more e�ective healthcare system

 maintaining high immunization rates in relevant age groups and maintain the tasks associated 

with epidemiological surveillance; in case of the danger of an epidemic, providing vaccinations 

can reduce the burden on the healthcare system

 in addition to tracking the daily use of medication in therapy, tracking prescriptions in medi-

cine, especially those that were prescribed for preventive proposes

 strengthening and increasing the capacity and spectrum of service and the competence of 

primary care within the healthcare system

 basing the distribution of specialized care on needs and epidemiological status

 establishing a quality indicator system to measure the efficiency of both the general and the 

various specializations of healthcare, monitoring the quality of healthcare
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 providing quality assurance for the National Nosocomial Surveillance System

 providing a financial system that considers tasks and outcome indicators

 creating and maintaining a practice of healthcare service extension based on health-economic 

analysis

A healthcare accessible for everyone

 reducing the deficit of general practitioners to increase the prestige of the profession by com-

plex means, financially rewarding care in disadvantaged regions

 assessing the current and desirable levels of competence of healthcare workers, providing ade-

quate education based on the necessary knowledge, ability, attitude and competence of auton-

omy, providing more practice-oriented training within the dual education

 exploring the possibilities of e-health

 exploring the possibilities of the Electronic Health Cooperation Service Space (EESzT) to con-

nect all important healthcare actors such as general practitioners, outpatient institutions, hos-

pitals, pharmacies, sectoral management systems and citizens, thus providing the basis for a 

more personalized and higher quality patient care

A more !exible healthcare system

 digitalizing healthcare to improve healthcare planning, improve the quality of care, optimizing 

the use of resources, provide evidence-based medicine, and support health policy makers

 introducing the ‘composite indicators and index’ used by the OECD in both general practices 

and hospitals

 following the adaptation of the solutions provided by e-health

Progress, implementation, monitoring

In Hungary, the rules to determine the used indicators to assess the performance of the healthcare system were 

established by the decree of 6/2013 (V. 24.) EMMI.

In general:

 Healthcare expenditures are based on the percentage of the GDP.

 The ratio of private healthcare expenditures is compared to all healthcare expenditures.

 The ratio of governmental healthcare expenditures is compared to all healthcare expenditures.

 The number of healthcare workers and their distribution are based on geography and profes-

sion.

Following the e"ectiveness of the healthcare system: 

 In Hungary, the Health System Performance Assessment made by the National Healthcare Ser-

vice Centre contains the indicators to measure the performance of the Hungarian healthcare 

system. In addition to the OECD and WHO indicators to measure the effectiveness and quality 

of healthcare, which are also connected to financial indicators, the National Healthcare Service 

Centre recommends indicators that include the ratio of avoidable mortality, the ratio of infec-

tions related to healthcare, the efficiency of vaccination programmes among children, and the 

immunization rate against influenza among elderly people.
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Measuring accessibility

 Accessibility primarily focuses on measuring the unmet needs (social, economic, geographic, 

management of healthcare, lack of capacity) and on exploring the reasons behind them.

Indicators to measure !exibility in healthcare

 Indicators are related to healthcare management, such as the ratio of same-day surgery regard-

ing certain illnesses.

 Indicators are relevant to the operation of medical institutions, such as the average duration of 

stay.

 Indicators are recommended and used by the WHO in the European Region regarding health-

care expenditures, such as the ratio of healthcare expenditure compared to the GDP or the 

direct expenditures of households.

 The development and use of new indicators are also needed because of the digitalization of 

healthcare.

Partnerships

 Ministry of Human Capacities

– Ministry of State for Healthcare

– Ministry of State for European Union Development Policy 

– Ministry of State for Family and Youth A!airs

– Ministry of Social A!airs and Inclusion

 Ministry of Finance

 National Health Insurance Fund

 National Healthcare Services Center

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Association of Hungarian Medical Societies

 National Institute of Public Health

 Public Health Departments of Government Offices

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Supporting patients with a rare disease

Situation analysis

By de!nition, rare diseases include low-prevalence diseases with severe risk of premature death or permanent 

loss of function or rare combinations of prevalent diseases. In the member states of the European Union, any 

disease with a prevalence of less than 5 per 10,000 people is considered rare. The limited occurrence of certain 

diseases, however, does not indicate that the number of people a"ected by these types of diseases is low. It is 

estimated that in the European Union, currently 5% of the population (approximately 500,000 patients in Hun-

gary) are su"ering from one of approximately 6000 rare diseases. The majority of these diseases have genetic 

origins, but harmful external e"ects sustained in the fetal stage or later may also contribute to their onset, 

particularly if there is genetic predisposition. The signs of some rare diseases may be observed at birth or in 

childhood, but 50% develop in adulthood.

A survey of deaths caused by rare diseases in Hungary was conducted using the countrywide cause-speci!c 

mortality database provided by the Central Statistical O#ce of Hungary for the period of 1980 to 2006. The 

standardized mortality rates caused by rare diseases dropped from 208/million to 142/million during the assessed 

period. The mortality rate in infancy has decreased from the initial 615/million (28.3% of deaths caused by rare 

diseases occurred during the !rst year of life in 1980) to 147/million (between 2005 and 2006, 9% of deaths 

caused by rare diseases occurred during the !rst year of life). The average age of death increased from 37.3 to 

57.7 during this period. The potential loss of years related to 66,120 rare diseases observed in the 80s dropped 

to 21,900 by 2006. As a result of a longer lifetime because of improvements in care, rare disease as a social 

phenomenon has changed, which the systems of social care, education and labor must address.

The features of care for some indicator rare diseases with distinct ICD10 codes were assessed using the dis-

charge records’ database from outpatient and inpatient healthcare maintained by the National Health Insur-

ance Foundation between 2004 and 2006. Of indicator rare diseases, 50% received treatment in 25 specialist 

institutes in Hungary, to which 80% of patients did not must travel more than 50 km. The applied interventions 

conducted in the investigated institutes, the frequency of treatment and the resources per patients showed 

signi!cant variation. The analyses demonstrated that rare disease care in Hungary is concentrated, but the 

quality requirements speci!ed for centres of expertise were not met.

The EurordisCare2 survey shows that in terms of the pathway towards diagnosis, Hungarian rare diseases have 

problems di"erent from European problems, but their situation is similar overall. Hungarians must wait longer 

for diagnosis but are less likely to receive a false !rst diagnosis; the pathway towards diagnosis places a heavi-

er !nancial burden on Hungarians, but they are less commonly faced with unacceptable methods of commu-

nicating diagnoses. Altogether, the diagnosis of RDs needs improvement, and well-organized patient path-

ways must be created in Hungary as they are needed in Europe.

According to the EurordisCare3 survey, in a comparison with the European average values, the Hungarian data 

do not show signi!cant di"erences in terms of the frequency of use of the healthcare system and the frequen-

cy of refusals within health care. However, Hungarian patients receive social assistance less often and are more 

likely to be dissatis!ed with these services.

As in all developed countries, rare diseases have become distinct public health priorities in the Member States 

of the European Union, acknowledging that a new institutional healthcare system, di"ering from the system 

adequate for managing major diseases with high prevalence, is required that can provide e"ective care for 

rare diseases with highly variable biological natures. To develop organized healthcare oriented towards rare 

diseases, the member states of the European Union undertook to develop a concerned action plan in the !eld 

of rare diseases by 2013, adapting relevant recommendations of the European Council. This approach was 

necessary because although there were numerous, well-organized institutions for providing care for patients 
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with certain rare diseases, there was no comprehensive strategy for health and social problems related to man-

aging rare diseases, which could ensure the e!ective utilization of resources in this "eld. Although the devel-

oped ‘National Plan for Rare Diseases’ was approved by the Ministry of Human Resources in 2013, its enact-

ment has been postponed. Implementation of this strategy has not yet been launched.

Main goal

Signi"cant improvement in life expectancy and life quality of patients living with rare diseases that establishes 

their extended social participation.

Objectives

In concordance with the National Plan for Rare Diseases:

 reorganizing services currently provided

 improving resources needed to develop care

 improving availability of services

 adapting and elaborating on new methods to diagnose and treat

 supporting research to develop care

Interventions suggested

According to the recommendation of the European Council, which has been accepted by the Hungarian gov-

ernment, the ‘National Plan for Rare Diseases - Healthcare Policy Strategy for Rare Diseases until 2020’ has been 

compiled utilizing the expert support of the European Commission through the EUROPLAN project. This strat-

egy document adapted by the state secretary responsible for health contains the following interventions:

 Improve the diagnostics of rare diseases for early detection of diseases:

– establish quality insured genetic diagnostic centres

– ensure personal and technical conditions for genetic diagnostic centres 

– properly Inform patients and their family members

 Create and operate multidisciplinary centres of expertise for high-quality patient care:

– develop conditions for the establishment and operation of centres of expertise with well-de-

"ned competence and scope of responsibility

– meet as many criteria of the European Council recommendation as possible in these centres,

– join the European Reference Networks, which are without Hungarian participation at present

 Develop and operate registers, patient pathways and adequate data provision:

– de"ne the objectives and infrastructural background of the register

– operate patient registries in centres of expertise, meeting recommendations to the extent pos-

sible

– develop legal background for registries

– provide technical conditions for joining the European registries

 Improve education and training for high-quality patient care:

– develop educational materials and extend curricula

– extend knowledge of participants of any health- and medical sciences-related training pro-

grammes and increase the number of training programmes
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– support protocol development for communicating diagnoses

– organize trainings for patients and their family members, maintaining helplines

 Improve newborn screenings for establishing early diagnoses:

– improve the conditions of screening

– develop a monitoring system to evaluate the e!ectiveness of screening programmes

 Support research efforts in the field of rare diseases:

– investigate the quality of life and satisfaction of patients and their access to social care

– investigate the background, preventive opportunities, and epidemiological characteristics of 

rare diseases, and implement clinical studies to improve the e!ectiveness of diagnosis and treat-

ment

 Support patient organizations:

– involve patient organizations in policy development and implementation

– contribute to the maintenance of patient organizations

 Establish a steering committee for implementation of rare disease health policy:

– establish an e!ective steering committee and develop the internal operation rules for that board

– introduce a monitoring system independent of providers to evaluate the implementation of 

health policy achievements

Progress, implementation, monitoring

According to the integrated European practice, the monitoring of developments related to rare diseases can 

be conducted using indicators recommended by EOROPLAN:

 annual working plan and report of Steering Committee on implementation of National Plan for 

Rare Diseases

 number of diagnostic tests available, introduction of monitoring for diagnostic delay

 diagnostic delay

 number of centres of expertise for rare diseases, numbers from the European Reference Net-

work on rare diseases with Hungarian participation, number and proportion of patients with 

rare diseases cared for in centres of expertise, number of guidelines for rare diseases

 number of helplines for patients with rare diseases

 number of rare disease registries covering the entire country and the number of research proj-

ects based on these registries

 report on the coding practice for rare diseases in health care

 number of accredited courses on rare diseases

 number of patients with rare diseases identified by organized newborn screening and the num-

ber of false positive screening results

 number of nationwide research programmes, scientific conferences, international projects with 

Hungarian participation, and research papers on rare diseases

 achievements of patient organizations

 infant death rate, mortality rate, years of potential life lost

 centralization of health care and spatial inequalities in availability of centres for rare diseases 

with distinct ICD10 codes

 patient satisfaction
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Partnerships

 Ministry of Human Capacities

 National Healthcare Services Center

 Universities with faculties of medical and health sciences

 Universities with faculties of public health

 National Health Insurance Fund

 Genetic and Rare Diseases Information Center

 Rare Disease Expert Group

 Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases

 Medical Advisory Board of the Ministry of Health

 Patients’ organizations

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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E�ective health communication

Situation analysis

At a certain level, every person is capable of managing their health and the health of those whom they care 

for, look after or oversee. However, health-related information is currently becoming increasingly more com-

plex, and the healthcare system is becoming increasingly more complicated. Thus, everybody needs some 

additional information, assistance and skills development to complement existing knowledge and experienc-

es to be able to satisfy health needs. Because of the inequalities in accessing health information, the accessi-

bility of health (and public health) services also becomes unequal. Consequently, the utilization of hospital 

services may increase and the achievable number of healthy years of life may be reduced. 

Health literacy is the degree to which an individual has the capacity to obtain, communicate, process, and 

understand basic health information and services to make appropriate health decisions.

Health literacy is obviously related to general literacy, but general literacy does not directly provide the skills 

required to understand complex health information. Health literacy also requires adequate levels of knowl-

edge and skills regarding number and operation concepts (which are required for someone to, for example, 

take medication by prescription or calculate the calorie content of consumed food). The concept of health 

literacy is currently becoming increasingly more complex, described by Nutbeam on three levels: functional, 

interactive and critical health literacy. 

To assess the degree of health literacy, Sorensen et al. developed a quantitative method and tool (HLS-EU Q 

questionnaire) to conduct a survey in eight member states of the European Union (Austria, Bulgaria, Germany, 

Greece, Ireland, the Netherlands, Poland and Spain). Afterwards, the survey was also conducted in Hungary, 

using the HLS-EU Q questionnaire and methodology identical to the international study. Applying the inter-

nationally validated cut-o! values, more than half of the Hungarian population aged over 16 years was shown 

to have only limited health literacy skills. Compared with the data of the previously investigated eight coun-

tries, the average total health literacy index was signi"cantly lower in Hungary than in all countries except 

Bulgaria. Few Hungarian participants achieved excellent results in all of the primary domains (healthcare, dis-

ease prevention and health promotion) while the proportion of those who had inadequate health literacy was 

among the highest in international comparisons. 

Improving the health literacy of the population may have a bene"cial e!ect on the e!ectiveness of activities 

that seek to decrease health inequalities. Second, improving health literacy can facilitate active and informed 

utilization of health care, and third, it supports intentions to change health behaviour in a favourable manner. 

Thus, the improvement of health literacy by applying evidence-based, innovative strategies and methods must 

form the basis of all health communication activities in the future.

Health care institutions use various channels for communication purposes in an increasingly wider range. The 

growing number of health messages challenges the abilities of those who have low levels of health literacy or 

who are not su#ciently skilled in using new IT devices and communication channels. This leads to inequality 

in the access to information. Further development and extension of information technology can be expected 

in the next decade; meanwhile, however, major di!erences will be foreseeably formed in the adaptation of 

users to various new technologies. The previously sharp boundary between professional and lay counselling 

becomes increasingly more inde"nite with the spread of social media and other new technologies such as 

mobile applications and smart watches. Monitoring and evaluation of the e!ect of new media channels on 

health behaviour will be increasingly challenging in the future. 

Parallel to health communication becoming more prominent, signi"cant development has also occurred in 

studying the e!ects of social, environmental and psychic factors on behaviour, lifestyle and health. When exam-

ining demographic, social and economic trends such as an ageing population, increasing inequalities, cross-bor-
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der emergencies, and international movement of labour and goods, it is clear that greater emphasis should be 

given to professionally sound prevention in the future. Health communication experts must also pay increas-

ing attention to better understanding the driving forces of human behaviour by interpreting the !ndings of 

relevant studies. An increasing number of studies investigate the role and e"ect of risk perception, emotions, 

social norms and uncertainty on human behaviour and health-related decision-making. 

The scienti!c basis of health communication has developed considerably recently. It includes the assessment 

and implementation of di"erent communication strategies that most e#ciently inform individuals and in$u-

ence their decisions to maintain and promote their health. 

The fundamental aim of health communication is to in$uence people’s health behaviour and to facilitate the 

acquisition and dissemination of health-promoting behavioural patterns. Behavioural change is a process in 

which individuals reach the desired behavioural pattern by several steps. The stages of the process may be 

considered levels by which communication target groups can be identi!ed. For them, the transfer of health- 

and disease-related messages requires di"erent methodological approaches and even di"erent channels, such 

as mass communication vs. personal communications. 

In addition to health communication, social health marketing is also being used more frequently. The relation 

to social health marketing is justi!ed by common goals: to modify individuals’ attitudes, to eliminate factors 

hindering the spread of health-promoting behaviours and to modify or eliminate certain behavioural patterns 

to promote the health of the population. Social health marketing basically applies marketing strategies to 

in$uence human behaviour to improve health status and to realize health gain on a population level. Social 

health marketing views health, health-promoting programmes and services as ‘products’ to be sold on the 

market. The strategies and tactics used derive from the tools of marketing based on evidence (mainly from 

social sciences) and consumer surveys. Health marketing and health communication are complementary and 

partially overlapping concepts. An increasing number of health promotion programmes successfully apply 

the methodology of health marketing worldwide. 

Main goal

Wide-spread use of health communication strategies and tools of information technology to improve health 

literacy, access to public health services and the health status of the population and consequently to reduce 

health inequalities

Objectives

 improving health literacy, develop necessary skills

 providing health information that is targeted, reliable, accessible and facilitates activities and 

behavioural changes

 using health marketing methods widely to favourably modify personal health behaviour 

 developing tools and resources that are individually tailored to help people manage their own 

health

 applying innovative methods and tools to effectively contact population groups that are socio-eco-

nomically disadvantaged, culturally diverse or difficult to reach for other reasons

 establishing networks of social support

 supporting the adequate use of health information technology and facilitating the effective 

exchange of health information among public health professionals and other actors of health 

care 

 promoting quick and informed response to health care emergencies with the help of adequate 

communication tools and methods
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Interventions suggested (the process of public health communication)

 Situation analysis: Communication interventions related to public health strategies must be 

based on thorough situation analysis, which describes the baseline situation to be improved 

with adequate tools. Intended changes that require communicational support must be identi-

fied. The context that determines and influences certain health states must be known. Missing 

information required for planning programmes and reaching target population must be iden-

tified and provided. 

 Segmentation of the target population: Rarely can the entire population be efficiently reached 

through the same communication channel with the same messages. Target populations who 

have similar social status, such as retired people, health care workers, and mothers, can conse-

quently be characterized by similar communication needs and preferences. These populations 

must be identified in the audience to assure the most efficient communication activity. The 

proportion of people who follow the preferred behaviour may be increased by tailoring com-

munication messages to target groups (e.g., language, complexity, highlighting different aspects 

according to the target group’s preferences) and by selecting communication channels accord-

ing to what people in the target group read, watch or listen to. 

 Strategic planning of interventions: Strategic guidelines and precise tactical steps supporting 

the strategy must be selected and developed. Strategic planning assures synergy, consistency 

and coordination between acting partners. 

 Formulation of communication messages: A communication message must precisely contain 

the information to be sent to the target group. The phrasing of the messages must conform to 

the communication strategy; must be relevant, awareness-raising, and easy-to-remember; and 

must stimulate action. A successful communication campaign must demonstrate how a com-

munication message is implemented and must achieve the emotional attachment of the target 

group as well. 

 Selecting adequate communication channels and tools may be accomplished by analysing how 

the target audience can most efficiently be reached with health messages. 

 An implementation plan works out the management of communication tasks and campaigns. 

Adequate management includes unified professional coordination, unambiguous allocation of 

tasks and demarcation of responsibilities, definition of the framework of cooperation and orga-

nization of teamwork, and the accurate adherence to budgetary rules and implementation schedule. 
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Progress, implementation, monitoring

The continuous monitoring and regular evaluation of the achievement of the objectives of the Public Health 

Programme must be conducted in a planned manner using indicators and must include health communica-

tion. Monitoring assesses the extent to which communication activities can achieve their goals. 

The aim of monitoring and evaluation is to improve the activity by feedback: develop competencies and skills, 

optimize processes and improve e!ectiveness and e"ciency. Collection of data and evidence during the ex 

ante evaluation before health communication and health-marketing campaigns is needed for the planning of 

communication activities. Such collection of information helps to adequately determine the baseline situation 

that can serve as a reference afterwards. The intermediate process evaluation should be conducted in parallel 

with the communication activity while it monitors the key processes of implementation, the adequacy of inter-

ventions and the output. The #nal evaluation is made when the communication activity is completed. The 

evaluation assesses whether the objectives were achieved and the intended e!ect was reached. 

Monitoring and evaluation must be planned in advance. For that, the institutions or private actors that con-

duct certain phases of the evaluation must be designated and su"cient resources allocated to the activities. 

The aim of monitoring and evaluation, the frequency and schedule of reporting, and the partners and target 

groups must be de#ned during planning. The method of evaluation must be carefully chosen and the toolkit 

developed. A key element of monitoring and evaluation is the de#nition of appropriate indicators, which relate 

to the goals of the communication activity. Indicators must be precisely de#ned, measurable, accessible, rele-

vant and time-speci#c. During monitoring and evaluation, reports must be made to provide appropriate feed-

back to partners and stakeholders. 

Partnerships

 Ministry of Human Capacities (Ministry of State for Healthcare, Ministry of State for  Office of 

the Chief Medical Officer, Ministry of State for Education, Ministry of Social Affairs and Inclu-

sion)

 National Institute of Public Health

 Public Health Departments of Government Offices 

 Health promotion offices

 Media

 Civic organizations

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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ORGANIZATIONAL FRAMEWORK AND PARTNERSHIP 

SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF 

THE NATIONAL PUBLIC HEALTH PROGRAMME
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Management, organizational framework, and partnership 

collaborations of the National Public Health Programme

Situation analysis

The National Public Health Programme should be based on governmental commitment and on the whole-so-

ciety, whole-government approach. Wide intersectoral collaboration can ensure that the programme may a!ect 

a wide range of health determinants and could involve the entire society. This can only be achieved if intersec-

toral collaboration is present at all levels of the programme, including planning, management, implementa-

tion and monitoring and whether the implementation is characterized by a coordinated partnership of all 

stakeholders and the civil society. 

Today, public health is an internal matter of the health sector. There is either no intersectoral collaboration or 

only ad hoc collaboration; see, for example, the introduction of the public health product tax. The Public Health 

Interministerial Committee, which was operating some years ago, although not very e"ciently, has long been 

abolished. The institutions and the operational framework of public health are outdated, characterized by admin-

istrative, o"cial attitudes. Because the main priorities of public health were hygiene and infection control in 

the #rst half of the last century and after World War II, which required legislative, administrative and control 

functions, this is understandable. In addition, the institutional culture of the main public health institutions, 

including technical and professional institutions, is administrative. However, even this traditional public health 

system has been considerably weakened by now. Integration of the local o"ces of the National Public Health 

and Medical O"cers’ Service into the local government o"ces created a duplicated management system with-

in the service. It is questionable whether the chief medical o"cer can execute his professional leadership power 

without operational management rights. A further di"culty is that leading and organizing preventive and 

health promotion interventions do not require administrative management and control, but professionally 

coordinated actions in partnership with other stakeholders, for which local governmental o"ces are not an 

ideal institutional background. The future will also demonstrate how the integration of the o"ce of the chief 

medical o"cer into the Ministry of Human Capacities and the merging of the di!erent national public health 

institutes into one institute will improve the e"ciency of the public health service. The executors of the public 

health actions are from a wide range of sectors, including health, education, media, non-governmental orga-

nizations, churches, etc. Currently, public health institutions have scarcely any relationship with these poten-

tial partners; therefore, it is not surprising that prevention and health promotion are ine"cient in Hungary. 

Numerous projects have been realized in recent years funded by EU structural funds, but their e"ciency is 

questionable because the appropriate institutional framework and conditions that would ensure their institu-

tionalization and sustainability are lacking. 

Main goals

The primary goal is to develop a state-of-the-art public health system and partnership network that serves as 

an organizational framework to plan, manage, coordinate, implement and monitor the actions of the National 

Public Health Programme. This framework should ensure that actions are coordinated from planning to eval-

uation with the involvement of all stakeholders nationally, regionally and locally. A transparent framework is 

needed with clearly de#ned tasks, rights and responsibilities that ensures not only e"ciency but accountabil-

ity as well. 

To complete the tasks and to reach the goals, intersectoral collaboration is necessary at many levels, including 
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political decision-making, planning, legislation, !nancing, implementation, monitoring and evaluation. Public 

health services cover a wide range, including health communication, early development, school health pro-

motion, targeted actions for disadvantaged populations, screening for malignant diseases, food safety, vacci-

nations, education of public health professionals and legislation. A "exible organizational framework is required 

that can adapt to changing priorities. Di#erent partnerships are required for di#erent tasks. 

Interventions suggested

 Designing the organizational framework described among the main goals: To ensure that every 

actor accepts and feels ownership over the new operational and partnership framework and 

actively participates in the implementation of the National Public Health Programme, a partic-

ipatory approach is must be followed. All partners should have been previously involved in the 

development of the organizational framework. A basic principle is that no decision is made 

without those affected. 

 This programme recommends keeping the coordination of the public health programme with-

in the health sector because the necessary expertise and capacity are present or may be more 

easily developed here. Therefore, it is expedient that the Ministry of State for Healthcare man-

ages the planning process and supervises it if it delegates this task to a healthcare institution.

 Intersectoral collaboration at the level of planning and management: Whether public health 

safety was damaged by the institutional changes within the public health system and whether 

the current resources (human, financial, institutional) are sufficient to provide the essential pub-

lic health services, including planning and managing these services, should be investigated.

 Preventing diseases and promoting health requires actions outside the health sector as well. 

The new organizational framework should provide the means of intersectoral planning and 

management nationally and locally, including the Parliament and the government, because 

many areas of governance (taxation, education, social policy, labour policy, trade, etc.) profound-

ly affect the health of the people. The political declaration of the high-level meeting of the gen-

eral assembly of the UN in 2011 on the prevention and control of non-communicable diseases 

emphasized that the entire government is responsible for controlling non-communicable dis-

eases. The Health2020 European policy of the WHO urges governance for health and more effi-

cient coordination within and outside governments. 

 Health impact assessment is an important tool to highlight the whole government responsibil-

ity and to create intragovernmental collaborations. These studies can identify the health effects 

of different policies (national or local). 

 Intersectoral collaboration should be present at all levels of planning, including priority setting, 

planning actions, budgeting, implementation and evaluation methods. To develop efficient inter-

sectoral collaboration, necessary structures that have sufficient expertise and capacities must 

be developed in addition to a transparent decision-making process.

 Coordinated action: Appropriate actors with legitimate responsibilities and resources are need-

ed at both national and local levels, actors who can provide technical support, financial resourc-

es and coordination to the partners who are involved in the execution of the actions. These 

actors should be able to communicate freely and in a flexible manner with all partners, includ-

ing governmental actors, local partners, industry and media. The goal is to develop a network 

of executors. Because of the large diversity of public health interventions, implementation of 

the different actions requires different frameworks. The main tasks of governmental public health 

institutions, such as national institutes in cases of health promotion, are to provide technical 

and professional support, financial resources (e.g., in an application system) and coordination 

for the actual actors. 
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 Monitoring process, output and outcome: It should be ensured within the new organizational 

framework that priority setting is well documented with the entire implementation of the pro-

gramme, including all of its elements. Monitoring should include process, output and outcome 

monitoring; evaluation; and feedback to planning and management. This is a must for quality 

assurance; therefore, it is recommended that an independent organization be in charge of mon-

itoring, an organization that is not involved in the implementation and has no responsibility 

regarding implementation. This organization should have the necessary mandate, expertise, 

capacities and information to provide an external, independent assessment of the process and 

the results of the programme. 

 Human resources development: Implementation of the National Public Health Programme with 

whole-government and whole-society support requires that professionals in quite different areas 

have the necessary knowledge of how their own activities influence the health of the people 

and what their responsibilities and opportunities are in this regard. This requires integration of 

public health educational elements in nearly all higher education curricula to sensitize students 

to public health issues and provide the necessary knowledge and skills in this field. This process 

has begun with the financial support of EU Structural Funds, but it has not reached the neces-

sary extent; thus, it must be continued. Professional public health specialists are needed in the 

governmental and municipal public health system. Due to the developments of recent decades, 

modern public health training programmes were launched at bachelor’s, master’s and doctoral 

levels in Hungary. The appropriate qualifications should be required for positions in the public 

health system to ensure professionalism. In general, employment of experts with medical spe-

cializations in preventive medicine and public health and with bachelor’s and master’s degrees 

in public health in lifestyle counselling and health promotion programmes targeting health 

behaviour is critical.

 Developing public health research: A closer collaboration is necessary in the study of the public 

health needs, efficacy, effectiveness and cost effectiveness of public health interventions between 

the government and the academic sector. The rundown of the governmental public health 

infrastructure in recent years renders it unlikely that the necessary capacity to perform these 

tasks could be created within the governmental administration in the short or middle term. 

Providing the necessary skilled workforce is hardly possible. The government-academic sector 

collaboration would be mutually beneficial because the necessary studies could be performed 

in a high-quality fashion with efficient use of existing capacities and would serve as indepen-

dent monitoring. These activities would provide income for the universities and would support 

their research and educational development. Furthermore, this collaboration would help adapt 

the public health training programmes to actual societal needs. Health observatories could serve 

as an institutional background for these studies. 
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Partnerships

 Selt governments

 Civic  and religious organizations

 Universities, colleges

 Ecucational institutions

 Health promotion offices

 Private sector’s companies

 Social and local communities

 Media

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Establishing a nationwide, regionally 

organized health observatory system

Situation analysis

From the 1970s to the present day in countries with highly developed public health care systems, professional 

epidemiological centres, known as ‘health observatories’ (HOs), have been established. As their primary mis-

sion, these centres continuously monitor both the health status of the population under their competence 

and the health-in!uencing factors, thus  functioning like regional knowledge, information and consultation 

centres by providing valuable and reliable data/analysis for the regional health policy in a wider sense and for 

the health administration. In France, the United Kingdom and Ireland, the regional health observatory system 

has been expanded to ensure countrywide coverage while in other member states of the European Union, in 

the United States, Canada, New Zealand and Brazil, such a network is under construction.

In England, the member institutes of the observatory network are located according to the regions of the 

National Health Service as well as in the capital. The central units are the public health research and training 

institutions of the universities; their "nancing is covered by the central budget of the Ministry of Health. In 

France, the system is organized similarly; the expenditures of the health observatories are funded from state 

and regional municipality budgetary sources.

The "rst health observatory in Hungary (and simultaneously in Central and Eastern Europe) was formed in 

2005 by the Faculty of Public Health of the University of Debrecen and by six county institutes of the National 

Public Health and Medical O#cer Service (belonging to the regions of northern Hungary and the northern 

great plain) as the North-Eastern Hungarian Health Observatory (NEHHO) within the framework of the "rst 

Hungarian National Development Plan (Regional Health Centrum Model, HEFOP-4.3.1-K.-2004-08-0001/4.0). 

The content and methodology of the NEHHO was re"ned and developed further in 2017 within the framework 

of the Primary Care and Development Model Programme of the Swiss Contribution. When established, the 

main commitments of the NEHHO were (and are currently) as follows:

– monitoring trends related to health and diseases, assignment of intervention points

– identifying target groups within the population on the basis of morbidity, mortality, vulnerable 

age groups, etc.

– foundation of health development plans re!ecting actual problems

– guidance for planning public health actions/medical care

– performing health impact assessments with special emphasis on analysing possibilities of attenu-

ating health inequalities

– gathering the most e$ective uni"cation of information possible from di$erent sources

– implementing ad hoc projects analysing actual public health and medical care issues

– evaluating health development activities and acts resulting in diminishing inequalities

– predicting future public health di#culties and challenges

– identifying de"ciencies in medical care

– collecting and analysing data in the emphasized public health research areas

– supporting the local regional health development as a resource centre

It is essential to develop and operate a health monitoring system for tracing the realization of the objectives 

of the National Health Development Programme, for planning interventions aimed at the reduction of health 

inequalities and for evaluating the e#ciency of these interventions. There are recently introduced ministry 
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decrees and others currently being developed to control the execution of the 2015 CXXIII Act on Primary Health 

Care that sought to remodel primary health care activity and introduce public health services provided within 

primary health care. Professional support to de!ne the target groups and content of this activity can be pro-

vided only by the analysis centres of the health monitoring systems.

Main goal

Creation of a health monitoring system organized on a regional basis and ensuring countrywide coverage that 

serves to maintain the National Public Health Programme by the continuous tracing, evaluation and interpre-

tation of the temporal and territorial dynamics of health status and its in"uencing factors, by the determina-

tion of the target groups, by the de!nition of the necessary actions, by the evaluation of their e#ciency and 

by the forecast of potential public health matters that must be addressed

Interventions suggested

By means of professional coordination and policy guidance based on the contributions of the leading public 

health experts of our country: 

 elaborating on the conceptual frame of a health observatory (HO) network, the exact determi-

nation of the orbit and service spectrum of the HOs

 designating the sources and order of data service

 evolving the content and coherent methodology of the analysis tasks

 establishing necessary rules for the formation of HOs

 forming and operating the HOs

 training for the staff of the HOs

 setting up the websites of the HOs

Basic tasks ful!lled by all observatories: 

 monitoring mortality (grouped by cause of death, gender, age)

 monitoring morbidity

 monitoring demography indicators, socio-economic indicators, and distribution of factors influ-

encing health status

Special tasks ful!lled by a single observatory as a countrywide service: 

 monitoring the environmental health indicators

 analysing the distribution of the services of the health care system

 monitoring the territorial distribution of the vulnerable population

Ad hoc tasks that might be ful!lled by the observatories either jointly or uniquely as regional and/or coun-

trywide service, such as

 health surveys,

 other targeted surveys.

As for individual commitments, such activity of the observatories is not restricted, but, implicitly, is not sup-

ported from central sources.
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Geoinformatical analysis of the above aggregated data renders possible the solid determination of needs and 

demands, the analysis of the background of public health problems with an etiological approach and – by 

geostatistical methods – the identi!cation and geographical isolation of areas and population groups requir-

ing public health intervention.

Progress, implementation, monitoring

 legislation documents regarding the establishment and functioning of the HOs

 handbook describing the order of operation and methodology of the HOs

 the implemented HOs and their network

 existing website of the HOs

 documentation of the basic, special and ad hoc tasks of the HOs

 health plans and projects utilizing the analyses conducted by the HOs

Partnerships

 Ministry of Human Capacities

 National Health Insurance Fund

 National Healthcare Services Center 

 Hungarian Central Statistical Office

 Universities with faculties of medical and health sciences

 Universities with faculties of public health

 University hospitals

 Health promotion institutes

 Public Health Departments of Government Offices

 National Institute of Public Health 

 National Institute of Oncology

 Selt governments

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions
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Health impact assessment

Situation analysis

Rules on the introduction and application of health impact assessments (HIAs) form integral components of 

public health strategies and programmes today. HIAs are used as part of health-supporting decision-making 

in many countries around the world. The application range of the HIA is quite wide; with its help, political and 

professional plans and decisions, industrial investments, urban planning, housing policies and union level strat-

egies can be evaluated regarding their e!ects on health conditions.

Regarding their origin, HIAs are connected to environmental impact assessments (EIAs), their methods devel-

oped from the methodology of the EIAs. HIAs evolved in two fundamental directions: 1) the biomedical model 

intends the comprehensive exploration and quanti"cation of environmental impact using risk analysis tech-

niques; 2) the model with a holistic health basis seeks to elaborate on actions to form healthy public policy and 

intersectorial activities supporting health. The combination of the two models resulted in the methodology 

and practice of HIAs applied currently.

Although initially the studies primarily investigated developmental and investment projects, today there is a grow-

ing demand for regional, national and international HIAs that analyse policies, strategic plans and programmes. 

A uni"ed European methodology (European Policy Health Impact Assessment) was established in 2004. Using 

this methodology, several HIAs have been conducted, for example an HIA studying the employment policy of 

the European Union, an analysis of Slovenian agricultural policy following its accession to the European Union, 

a Hungarian HIA evaluating the production of wine of superior quality and international HIAs addressing tour-

ism and the policy of dietary "bre production. HIAs cover even such relatively new areas as the health impacts 

of climate change and Roma politics.

Article 152 of the Amsterdam Treaty of the European Union (earlier Article 129 of the Maastricht Treaty) requires 

the member states to guarantee aspects of human health protection when formulating and accomplishing 

community policy, decisions and actions. The draft of the "rst Public Health Programme of the European Union 

(2003-2008) had previously given high priority to the introduction of the HIAs, with a focus on the level of 

national policies.

The present Hungarian legal system includes the obligation to perform controlled HIAs. There are approxi-

mately 30 laws/governmental and ministerial decrees that prescribe directly or indirectly how to conduct HIAs 

in connection with those actions, plans and programmes. During their execution, the e!ects impairing human 

health must be considered. Moreover, the Gov. Decree No. 314/2005 (XII. 25) ‘Regarding the Procedures of 

Environmental Impact Assessment and the Single Procedure of Authorization of Utilization of the Environ-

ment’ ordered the mandatory execution of a HIA as part of the environmental impact assessment. Despite the 

legal liability, completion of HIAs is accidental in Hungary because there are no measures to sanction omis-

sion. In addition, even if the HIA is conducted, it is only exceptionally a work of competent experts. The fact 

that this problem exists not only in Hungary is indicated clearly by Directive 2014/52EU of the European Par-

liament prescribing that member states, when modifying the rules of the environmental impact assessments, 

must

– achieve during the impact assessment a more expressed, more e!ective analysis of the project 

impact on climate change, on human health and on biological diversity.

– modify the instructions regarding the content requirements of the impact assessment docu-

mentation in favour of improving the quality of the documentation; the participation of experts 

with appropriate quali"cations and expertise must be ensured.

– improve the e!ectiveness of monitoring processes and of acts seeking to reduce harmful e!ects.



organizational framework and partnership supporting the implementation of the national public health programme

népegészségügy / 97. évfolyam 1. szám (2019)

214

– set up actions to improve the conditions of transparency and information access.

– analyse the currently applicable sanctions against the defaulters and, if necessary, modify those 

sanctions  in accordance with the Directive.

Main goals

To predict and evaluate the public health in!uence of decisions made (or to be made) at any level, as well as 

the in!uence of planned actions by the institutionalized introduction of the HIAs 

To inform the legislators about the possibility of both the maximum utilization of positive e"ects and the elim-

ination of disadvantageous e"ects to allow actions to modify and bene#t health status and health inequalities 

Interventions suggested

 supporting the legal obligation to conduct HIAs by decrees regulating procedures and by exec-

utive orders

 elaborating on the institutional background of conducting HIAs

 providing HIAs with quality expectations and the determination of the staff composition in the 

course of the accreditation procedure of organizations or service providers

In the case of an accredited workgroup, it is a fundamental expectation that the group ensure 

competence in the following areas of key importance:

– epidemiology,

– environmental health,

– occupational health,

– health education,

– legislation, law enforcement and public administration,

– social science with special emphasis on knowledge and handling of inequalities,

– communication,

– systematic and constructive use of the literature,

– and documented publication activity in the #eld of health sciences/public health.

The human resources background may be available as a documented expert network of the 

given state institution(s) or enterprise(s) or as a consortional network of several institutions/

enterprises with a de#ned coordinating centre.

 In the course of the accreditation procedure of organizations/service providers conducting HIAs, 

the determination of the infrastructural and informatical case maps  establishes quality expec-

tations. The infrastructural case maps of performing HIAs include hardware and software resourc-

es ensuring access to and analysis of demography, mortality, morbidity, environmental health, 

socio-economic databases and accessibility to literature presenting best practices.

 Institutionalization of HIA in Hungary: Considering the current situation in our country, to estab-

lish the accreditation case maps (quality standards) and the procedural order of HIAs, the most 

important tasks to be resolved are the following (considering timing aspects as well):
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– aspects of the qualitative evaluation system of HIA activity and determination of the dimen-

sions of the accreditation process on the basis of the review of the various accreditation sys-

tems and of the international practice

– overview of the internationally applied methodology, recommendations and quality criteria of 

HIAs as a function of the di!erent levels and types of HIAs

– evolving a rollout strategy that best accommodates needs and opportunities

– editing professional guidance for selected topics of HIA, establishing the conditions of institu-

tional accreditation, preparing basic documents

– disseminating accreditation documents on selected areas, evolving modus operandi

– forming the accreditation body of HIAs

– elaborating on the follow-up and evaluation system for HIA projects, creation of the related meth-

odology

Progress, implementation, monitoring

 documents of the legislation that prescribes HIA as a legal liability and regulates the accredita-

tion process

 number of accredited HIA workgroups

 number of the HIAs performed by the workgroups

Partnerships

 Ministry of Human Capacities (Ministry of State for Healthcare)

 Ministry of Finance

 Ministry of Justice

 Ministry of Agriculture

 National Institute of Public Health

 Public Health Departments of Government Offices

 Hungarian Association of Public Health Training and Research Institutions

 Selt governments

 Civic organizations

 Media


