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Tisztelt Olvasó!

Különleges jubileumi lapszámot tart a kezében. A Nép- 
egészségügy folyóirat tavaly ünnepelte 100. születésnap-
ját.

Napjainkban ritkaság számba megy, hogy egy folya-
matosan működő szellemi, tudományos műhely 100 éves 
évfordulóját lehessen ünnepelni. A vérzivataros 20. szá-
zadban, az egymást váltó politikai kurzusok, diktatú-
rák nagy gondot fordítottak a megtagadott elődök nyo-
mai, hírvivői elpusztítására. Tudományos lapok áldo-
zatul eshetnek az új generációk forradalmi hevületének 
is, akik új lap alapításával is bizonyítani kívánják az elő-
dök meghaladását, az új nézetek térnyerésének szük-
ségességét. A Népegészségügy folyóirat szerencsére egyik 
veszélynek sem esett ennek áldozatul, szakmánkat a foly-
tonosság, és az elődök tisztelete jellemzi. 

A Népegészségügy száz évfolyamának tudományos 
igényű feldolgozása értékes tudománytörténeti munka 
lehetne. A folyóiratban megjelent közlemények ponto-
san, tudományos igénnyel dokumentálják hogyan ala-
kult hazánkban a népegészségügyi helyzet, egyes kor-
szakokban mik voltak a legjelentősebb kihívások, ho-
gyan próbálta az ország ezeket megoldani, hogyan ala-
kult a népegészségügyi politika, intézményrendszer, ku-
tatás és oktatás. Erre a gigászi munkára ugyan nem vál-
lalkozhattunk, de igyekeztünk egy szemelvényt össze-
állítani az elmúlt 100 év kimagasló közleményeiből.

Ebben a számban mérföldkő közlemények újraköz-
lésével tisztelgünk az elmúlt 100 év teljesítménye előtt. 
A lapszám elkészítéséhez egy munkabizottság átnézte 
az elmúlt száz év lapszámainak tartalomjegyzékeit és 
a népegészségügy fontosabb szakterületei szerint javas-
latot tett arra, hogy az egyes szakterületeken mely köz-
lemények jelentenek mérföldkövet. Mérföldkő közle-
ményeknek tekintettük azokat a közleményeket, ame-
lyek korukban meghatározó jelentőségűek voltak és nap-
jainkra vonatkozóan is fontos üzeneteket hordoznak. 
A jelölt közleményeket a szakterület egy-egy jeles kép-
viselője végigolvasva választotta ki az adott szakterület 
számára leginkább meghatározó közleményét, amelyet 
ebben a lapszámban most újra megjelentetünk. A szak-
területek szakértői szakmai recenziót írtak a kiválasz-
tott közleményekhez, bemutatva ezek jelentőségét és 
üzeneteit a mai kor népegészségügyi szakemberei szá-
mára. 

Szerencsére a Népegészségügy története nem ér itt 
véget. Néhány éve a folyóirat a Népegészségügyi Kép-
ző- és Kutatóhelyek kiadásában jelenik meg, és ez re-
ményeink szerint garantálja a folyamatos működést. 

Egy tudományos lap azonban csak egy keret, amit 
a szerzőknek kell tartalommal megtölteniük. Napjaink-
ban a tömeges nemzetközi publikációs kényszer alatt 
dolgozó kutatóknak, oktatóknak, népegészségügyi szak-
embereknek a figyelme sajnos túlságosan is elfordul 
a magyar nyelvű lapoktól. A tudomány valóban nem-
zetközi, de a széles hazai szakmai közvélemény infor-
málása mind a mai napig igényli az igényes, egészség-
politikai, népegészségügyi tudományos közlemények 
magyar nyelvű folyóiratban történő megjelentetését. 
Ezért a szerkesztőség nevében biztosíthatok minden ol-
vasót, hogy szerzőként is számítunk rá. Immár hon-
lapja is van a folyóiratnak az NKE honlapján belül.
A szerzői útmutatót itt találják: 
http://nepegeszsegugyi-egyesulet.hu/nepegeszseg
ugyfolyoirat

A tudományos folyóiratok fokozatosan áthelyeződ-
nek az online térbe. Immáron a Népegészségügy 2008-
tól megjelent példányai is elérhetőek elektronikus for-
mában:
http://nepegeszsegugyi-egyesulet.hu/kiadvanytar

Ugyanakkor, némileg talán korszerűtlenül, de sok ol-
vasó igényét figyelembe véve, a folyóiratot továbbra is 
megjelentetjük nyomtatott formában, egyrészt ápolva 
a hagyományainkat, másrészt bízva abban, hogy tovább-
ra is örömmel veszik kézbe, forgatják a lapot, ülnek le 
egy nyugodt estén, vagy hétvégi délutánon, hogy tájé-
kozódjanak arról, hogy merre tart a hazai népegészség-
ügyi szakma, mi foglalkoztatja a kollégákat, melyek ha-
zánk népegészségügyi helyzetének aktualitásai.

Tisztelettel:

Vokó Zoltán
főszerkesztő
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Barcs István

Magyar Orvosi Kamara – 1068 Budapest, Szondi u. 100. – Tel.: (30) 241 2979 – E-mail: barcsistvan55@gmail.hu.

„A zajjal száz esztendő múlva több gondunk lesz, mint 
a fertőző betegségekkel” – mondotta a mikrobiológia 
egyik 19. századi halhatatlanja, Robert Koch. Ebben az 
esetben sajnos tévedett. Eltelt a száz esztendő, és habár 
volt egy átmeneti időszak, amikor a diagnosztika fej-
lődésének és az antibiotikumoknak köszönhetően nye-
résre álltunk a kórokozókkal szemben, mára a legyő-
zöttnek hitt fertőzések virulensebb és rezisztensebb sejt-
vonalai törtek előre, mint pl. a tbc esetében, illetve új, 
korábban nem ismert vagy emberi fertőzést korábban 
nem okozó kórokozók világjárványai pusztítanak (HIV, 
EBOLA, SARS, COVID-19). Dr. Vas Bernát, a Magyar 
Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem rendkívüli 
egyetemi tanára, későbbi egészségügyi főtanácsos száz 
évvel ezelőtt kelt írásában olyan alapvető ismereteket tag-
lal, amiket sajnos a hazai egészségügyet és járványü- 
gyet irányítók elfelejteni látszanak [1].

Fertőzés létrejöttének elkerülésére a legelső tett a fer-
tőződés megakadályozása: fertőtlenítés, védőfelszere-
lések (pl. maszk, kesztyű), izoláció (karantén), a bizo-
nyítottan vagy gyaníthatóan fertőzött személlyel való 
érintkezés elkerülése, a fertőző forrás felderítése. Vas 
Bernát a bacillusgazdák azonosítását emeli ki ebből 
a körből, ami értelemszerűen valamennyi típusú kór-
okozóra érvényes. Habár harminc évvel túl vagyunk 
az első (növényi) vírus felfedezésén (Ivanovszkij, 1892), 
és már az emberre (is) veszélyes száj- és körömfájás ví-
rusát is azonosították, a legtöbb vírusbetegség (a cikk-
ben is említett kanyaró, himlő, kiütéses tífusz) kóroko-
zóját még nem ismerhették, hiszen a vírusdiagnoszti-
ka forradalma csak a 20. század utolsó harmadában kez-
dődött, a fertőző diagnosztika még bakteriológiát je-
lentett. És ezt a diagnosztikát Fodor József, Hutÿra Fe-
renc, Johan Béla országában a világszínvonalú közegész-
ségügy szolgálatába állították. Budapesten már 1918 óta 
kötelező (volt) az akkor ismert fokozottan járványve-
szélyes kórokozók hordozásának kiszűrése, mivel így 
lehet a fertőzések tovaterjedését hatékonyan fékezni. És 
ennek tükrében kell értékelni, 2020 első felében miért 
nem végeztek koronavírus-szűréseket legalább a fertő-
zöttek környezetében, arra hivatkozva, hogy azok in-
dokolatlanok lennének.

Iskolákban, zárt intézményekben (pl. tébolydákban) 
a tífusz- és torokgyík-járványokat a hordozók kiszűré-
se révén szüntették meg. Nem fordulhatott elő, hogy 
tomboló járványt idősotthonokra szabadítsanak azért, 
mert a felvett gondozottak bakteriológiai (értsd: mik-
robiológiai) szűrővizsgálatait elmulasztják. A szűrővizs-
gálatok és a mintavételi eszközök/tartályok a járvány- 
ügyi érdek miatt teljesen ingyenesek (voltak) az 1920-
as években.

Vas példákkal igazolja, mikrobiológiai szűrővizsgá-
latokkal hogy tisztázták kórházi és közösségi járványok 
forrását. Mára a korábbi világszínvonalú járványügyi 
laboratóriumi hálózatunk felszámolása, a diagnoszti-
ka nyereségorientált magánvállalkozások kezébe adá-
sa óta a járványügyi célzattal végzett mikrobiológiai vizs-
gálatok elérhetősége korlátozódott. Ahogy Vas írja, a mi 
ismereteink szerint is a hordozó személyek azonosítá-
sa a járványos betegségek leghatékonyabb megelőzése. 
A mikrobiológia korlátozott elérhetőségére, gazdasági 
nehézségekre hivatkozva, vagy minden hivatkozás nél-
kül, egy szakmaiatlan szemléletet tükrözve maradnak 
el MRSA szűrővizsgálatok betegfelvételt megelőzően, 
vagy a szűrővizsgálatra kötelezett dolgozók körében.

A tanulmány utolsó mondata ma is érvényes: 
„Remélhető, hogy ezen hatósági intézkedések hatása, 

úgy mint másutt, nálunk is abban fog nyilvánulni, hogy 
hogy küzdelmünk a fertőző bántalmak, elsősorban az en- 
demikus betegégek ellen az eddiginél is nagyobb sikerrel 
fog járni.”

Úgy legyen!

IRODALOM

  1. Vas, B.: A bacillusgazdák járványtani jelentősége és az ellenük
való védekezés. Népegészségügy, 2:202-208, 1921

recenzió
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eredeti közlemények

A járványtani empiriának egyik régi megállapítása, hogy a fertőző bajokat nem csak a betegek, hanem a recon-
valescensek és a betegek környezetében tartózkodó egészségesek is terjeszthetik Azonban csak a bacteriologia óri-
ási fejlődése vezetett ezután a bacillusgazdák felfedezése által ezen észlelés nagy jelentőségének tulajdonképeni fel-
ismeréséhez.

Bacillusgazdák alatt oly egyéneket értünk, kik valamely fertőző betegség lezajlása után a reconvalescentiában 
tartalmazzák még rövidebb-hosszabb ideig váladékaikban vagy ürülékeikben a kórokozó bacteriumokat – ezek 
a reconvalescens bacillusgazdák – vagy olyanokat, kiknél a kórokozók kimutathatók a nélkül, hogy az illetőkön az 
előrement betegség jeleit biztossággal meg lehetne állapítani, – ezek az egészséges bacillusgazdák.

Eleinte a kétféle bacillusgazdák között éles különbséget tettek, de ily megkülönböztetés tulajdonképen nem is 
szükséges, mert egyfelől bebizonyult, hogy az egészséges bacillusgazdák ép úgy terjeszthetik a betegséget, mint a re-
convalescensek, másfelől egyre szaporodnak oly észlelések, melyek arra látszanak utalni, hogy az egészséges bacil-
lusgazdák is előző leg a betegséget, esetleg enyhe formájában kiállották, csakhogy az általános tünetek megszüné-
se után helybeli gyulladásos folyamatok maradtak náluk vissza, így typhus után az epehólyagban, diphtheriánál a ga-
ratban és mandolákon stb.

Ezt a felvételt támogatják bizonyos immunitási jelenségek is, így typhusbacillusgazdák vérében találunk agglu-
tinineket (positiv Widal), diphtheria-gazdáknál fokozott antitoxin-tartalmat.

Bacillusgazdák úgyszólván minden fertőző betegségnél szerepelnek, sőt ilyeneket kell feltételezni az ismeretlen 
kórokozóval bíró bántalmaknál is, pl. vörhenynél, kanyarónál, himlőnél, kiütéses typhusnál, stb. Számuk az egyes 
betegségeknél tág határok között ingadozik, ép úgy a kórokozó kiürítésének időtartama is. Erre a betegség termé-
szetében rejlő specialis okokan kívül egyéb körülmények is birnak befolyással. Igy bizonyára több bacillusgazdát 
sikerül találni, ha a kórokozó kimutatására jól bevált eljárás áll rendelkezésünkre, pl. choleránál, mint oly betegsé-
geknél, melyeknél a kimutatás körülményes és nem eléggé megbízható, mint pl. hastyphusnál. Hasonlóképen job-
bak lesznek az eredmények, ha a vizsgálatok nagy gondossággal és szigorúsággal vitetnek keresztül, a mint ezt az 
exotikus veszélyes fertőző betegségeknél, különösen a choleránál tapasztaljuk.

A bacillusgazdák nagy jelentőségére először Németországban az 1905-iki cholerajárvány alkalmával irányult fo-
kozottabb mértékben a figyelem; azóta ily vizsgálatok a cholera elleni védekezési eljárásnak elengedhetetlen kellé-
keit képezik. Budapesten is már 1910 és 1911-ben, kiterjedtebb mértékben a háború alatt 1914-ben történtek ki-
terjedt bacteriologiai vizsgálatok a cholerabetegek egészséges környezetében, így 1911-ben 21 beteg környezeté-
ben volt 9 bacillusgazda, 1914-ben 1476 elkülönített egészséges között 76.

A vibrio kiürítése cholerabetegeknél a reconvalescentiában átlag 2–3 hétnél tovább nem szokott tartani; a kivé-
telek közé tartozik oly eset, melynél a vibriót 250 napig lehetett kimutatni. Az egészséges choleragazdáknál, kik 
a betegeknek 10–20%-át képezhetik, a kiürítés átlag csak 5 napig szokott tartani, vagyis a nemzetközi egyezmény 
által megállapított kötelező internálás időtartamáig.

Hogy typhusbacillusok a betegség lefolyása után még hosszabb ideig tartózkodhatnak a szervezetben, arra a post- 
typhosus gyulladások, melyek pl. csontokon találhatók, már rég utaltak. A typhus-bacillusgazdák felismerése azon-
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ban még nem régi keletű, mert járványtani szerepükre először 1903-ban Koch Róbert hivta fel a figyelmet, midőn 
a Németország délnyugati részében endemice uralkodó typhusjárvány leküzdésére megindított nagy actióban ki-
terjedt vizsgálatokat végeztetett a reconvalescens és egészséges bacillusgazdák kikutatására. Ezek folyamán kide-
rült, hogy a typhusbetegeknek átlagosan 4%-a válik bacillusgazdává. A bacillusgazdák főkép nőknél a 40–50 év kö-
rüli korban fordulnak elő, a mi nyilván összefüggésben van azzal a körülménynyel, hogy a nők általában véve 
gyakrabban szenvednek epekőbántalmakban, mint a férfiak. Mert mostani ismereteink alapján bizonyos, hogy a ty- 
phusgazdák és az epekőbántalmak között szoros viszony áll fenn, akár oly alapon, hogy az epekövek a bacillusok 
telepedését különösen az epehólyagban elősegítik, vagy azáltal, hogy a bacillusok által okozott epehólyaggyulla-
dás, illetve az epének kicsapódott alkatrészei mozdítják elő a kőképződést. Kétségtelen, hogy a typhusbacillusok 
az epehólyagban és az epeutakban igen kedvező helyet találnak fenmaradásukra, de még az epekövek belsejében 
is hosszú ideig tarthatják meg életképességüket, így Drobá-nak egy esetében még 17 évvel a typhus kiállása után is 
sikerült epekövekből a typhusbacillus kitenyésztése.

A typhusgazdáknál a bacillus kiürítése hónapokig, évekig, sőt az egész életen át is tarthat; a leghosszabb idő, me-
lyet az előrement betegség alapján ki lehetett számítani, 70 év volt. A felismerésüket általában a typhusbacillus ki-
mutatási eljárásának tökéletlenségén kivül az a körülmény is nehezíti, hogy kiürítésük az epehólyagból a bélcsa-
tornába és innen a külvilágba nem folytonos, hanem rövidebb-hosszabb, egész 1–2 évig tartó szünetek által szo-
kott félbeszakítva lenni. Ez az észlelés adott esetben a bacillusgazda felgyógyulásának megállapításánál óvatosság-
ra kell hogy intsen minket. Egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy egyévi fennállás után a gyógyulás csak leg-
ritkábban következik be.

Vannak typhusgazdák, kik a vizelettel ürítik ki a kórokozókat, még pedig legtöbbször óriási mennyiségben. Ez 
az állapot, melynél typhusbacillusokat termelő góczokat kell a vesékben feltételezni, néhány hétig, hónapig, kivé-
telesen ennél hosszabb ideig szokott tartani; az irodalomból ismert leghosszabb idő 9 év volt.

Diphtheriánál bacillusgazdák úgy a reconvalescenseknél, mint az egészséges környezetben fordulnak elő. A re-
convalescens bacillusgazdák száma, kik a betegségtől számított 4 héten túl ürítenek még ki bacillusokat, körülbe-
lül 10–15%-ra tehető. Az egészséges bacillusgazdák száma széles határok – 8–50% – között váltakozik. Budapes-
ten a fővárosi közegészségügyi és bacteriologiai intézet részéről végzett controllvizsgálatok is nagy ingadozásokat 
mutatnak, így az Angol Kisasszonyok zárdájában 1 megbetegedéssel kapcsolatban a 140 egészséges tanuló között 
találtatott 13 bacillusgazda, a József-fiúárvaházban l megbetegedés mellett 172 egészséges között 25, az állami szem-
kórházban 3 megbetegedés mellett 55 egészséges között 13. Általában véve tapasztalható, hogy minél későbben 
történik az első megbetegedés után az egészséges környezet átvizsgálása, annál nagyobb a kimutatható bacillus-
gazdák száma.

A diphtheriabacillus kiürítésének időtartamáról nagy statistikák nyujtanak kellő tájékozást. Ezek szerint a diph- 
theriabacillus az eseteknek átlagosan 50%-ban a betegedéstől számítva 14 napig mutatható ki, 75–80%-ban a kivá-
lasztás megszűnik 3 hét után, 5 hétig csak mintegy 10%-ban tart, 7–9 hetes kiválasztás csak ritkán fordul elő, csak 
kivételesen ennél hosszabb ideig.

Ily makacs esetekben esetleg szuvas fogak vagy a garat és mandolák lobos folyamatai tarthatják fenn a kiválasz-
tást, máskor azonban semmi helybeli elváltozást találni nem lehet. Az egészséges diphtheriagazdáknál általában 
véve a kiválasztás rövidebb ideig, – 1–2 hétig. – csak kivételesen hosszabb ideig szokott tartani.

Egyéb fertőző bántalmak közül a bacillusgazdák nagyobb jelentőséggel birnak még dysenteriánál és meningitis 
cerebrospinalisnál. Ezen utóbbi két betegség bacillusgazdáik gyakoriságára nézve azonban az egyes szerzőknél oly 
rendkívül nagy különbségek állanak fenn, hogy ennek okát főkép a két betegségnél szereplő kórokozók kimutatá-
si eljárásának nagy fogyatékosságában kell keresnünk. Igy ismeretes, hogy sokszor mennyire meddő a dysenteria 
bacteriologiai vizsgálata; hasonlókép körülményes a bacillusgazdák megállapítása meningitis cerebrospinalisnál 
az orr és garat váladékából.

A bacillusgazdák útján, melyek epidemiologiai jelentőségének felismerése csak az utolsó két évtized kutatásai-
nak vívmánya, mindenek előtt oly járványtani jelenségek nyertek kellő magyarázatot, melyeket eddig kellőleg meg-
érteni nem voltunk képesek, első sorban a járványok hirtelen fellépésének és gyakran homályos tovaterjedésének 
okai. Choleránál az egyes járványok közti fonalat azelőtt sokszor nem volt lehetséges megtalálni, most meg tudjuk 
már magyarázni ugrásszerű, a rendestől sokszor eltérő útjait. Bacillusgazdákkal lehet magyarázni az u. n. typhus-
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házak és typhosus vidékek szerepét is. Nem a talajban székelő virus, a mint azt soká hitték, hanem az ily notorikus 
házakban vagy vidékeken lakó typhusgazdák az okai az időnként jelentkező megbetegedésnek, mely rendszerint 
az ujonnan érkezett vendégen vagy cseléden jelentkezik, míg magát a családot vagy a ház régi lakóit, kik esetleg 
könnyű lefolyású typhus által már mind immunizálva vannak, meg szokta kímélni. Bacillusgazdákban kell keres-
ni a fertőzés forrását, ha a tejgazdaságokból a tej és tejtermékek, vagy konyhákból bizonyos élelmiszerek, főkép át 
nem hevített ételek elfogyasztása után állanak elő rendszerint csak a fogyasztóra szorítkozó megbetegedések. Ugyan-
csak bacillusgazdákra kell visszavezetni a zárt intézetekben, főkép tébolydákban jelentkező kisebb-nagyobb ende-
miákat, melyek azelőtt úgyszólván sohasem szűntek meg. Csak amióta ezen házi fertőzések okát a rendszerint ne-
hezen gondozható, tisztátlan és így a környezetükre annál veszélyesebb elmebajos bacillusgazdákban lehetett meg-
állapítani, azóta sokszor sikerült ily fertőzött tébolydákat a bacillusgazdák kiemelése által ismét teljesen a typhus-
tól megszabadítani.

Diphtheriánál is jelentékeny szerepük van úgy a reconvalescens, mint az egészséges bacillusgazdáknak a beteg-
ség terjesztésében. 

Igy gyakran tapasztaljuk, hogy iskolákban vagy zárt intézetekben a diphtheria-megbetegedések ismételt fertőt-
lenítés daczára sem szűnnek meg addig, míg valamennyi tanulót bacteriologice át nem vizsgáltunk és közülök a ba-
cillusgazdákat el nem távolítottuk.

Hogy bacillusgazdák hosszú időn át nagyszámú fertőzéseket idézhetnek elő és kisebb-nagyobb járványok oko-
zói lehetnek, arra nézve most már számtalan megbízható adat áll rendelkezésünkre. A mióta Budapesten az elle-
nőrző bacteriologiai vizsgálatok és az oknyomozó hatósági kutatások segítségével nagyobb figyelem fordíttatik a ba-
cillusgazdákra, azóta különösen diphtheriánál már igen gyakran és egyes intézetekben tekintélyes számban sike-
rült bacillusgazdákat kikutatni, de hastyphusnál is többször positív eredménynyel jártak az ily irányú vizsgálatok. 
Igy többi között a főváros egyik kórházában 1918. évben fellépett házi typhusjárvány okozója gyanánt kétségtele-
nül egy a kórházban hosszabb idő óta tartózkodó egészséges cselédleányt lehetett kikutatni, ki 1913-ban esett át 
hastyphuson és a kinek a bélsara állandóan óriási számban tartalmazta a typhusbacillusokat.

A bacillusgazdáknak a fertőző bántalmak tovahurczolásánál nyilvánuló szerepére a kiürített bacteriumok mennyisé-
gén és virulentiáján kívül a kiürítés időtartama, valamint az a körülmény is bír befolyással, hogy bajuk természetéról kel-
lőleg nem tájékozódva, minden korlátozás nélkül szórhatják szét közeli és távolabbi környezetükbe a fertőző anyagot.

A bacillusgazdák részéről a környezetre és a közre fennálló ezen veszély azonban szerencsére gyakran csak aka-
démikus jelentőségű, mert tapasztalat szerint nyomukban nem keletkeznek mindig fertőzések és nem támadnak 
mindig járványok, a mi természetes is, mert ezek keletkezéséhez a kórokozónak puszta jelenléte még nem elegen-
dő, hanem létrehozásukban a bacteriumokon kívül a tapasztalati empiria által kiderített tényezők egész sorozata, 
így az individualis dispositio, továbbá helyi, klimatikus és socialis viszonyok, nemkülönben a constitutio, ellenál-
lóképesség, stb. is feltétlenül közrehatnak.

Mindezek a tényezők azonban – sajnos – lényegükben és mivoltukban még nem ismeretesek annyira előttünk, 
hogy védekezési intézkedéseink foganatosításánál mindenkor fontosságukhoz mért méltánylásban részesülhetné-
nek, a miből szükségkép következik, hogy a bacillusgazdák elleni védekezési eljárásunkban az aetiologiai alapra 
helyezkedve, elsősorban a bacteriologiai vizsgálat eredményeit kell hogy irányadóknak tekintsük.

Ennek megfelelőleg első feladatunk a bacillusgazdák gyors és biztos felismerésében áll. A bacteriologia segítsé-
gével ismerjük fel őket és minél tökéletesebb methodikával rendelkezünk, annál jobbak lesznek az eredményeink 
és annál biztosabb a védekezésünk. Ezt legszebben a choleránál látjuk. Nálunk épp úgy, mint a művelt külföldön, 
mindenütt a bacillusgazdák kipuhatolására, kik a mint előbb láttuk, ennél a betegségnél elég tekintélyes számban 
fordulnak elő, a hatóság a choleragyanus beteg egész környezetét szigorú őrizet alá veszi és ürülékét bacteriologi-
ce megvizsgáltatja. Csak azok, kiknél a kétszeri 3 napi időközben végzett vizsgálat negativ eredményt adott, bo-
csáttatnak szabadon, a többiek a teljes vibriomentességig internálva maradnak.

Diphtheriánál a bacillusgazdák jelenlétét szintén bacteriologiai methodikával állapítjuk meg, csak arra kell fi-
gyelemmel lenni, hogy vizsgálandó anyagot nemcsak a garatból és mandolákról, hanem az orrból is vegyünk, mert 
az orrdiphtheria, különösen csecsemőknél, elég gyakran fordul elő és minthogy rendszerint csak csekély tünetek-
kel jár, epidemiologiai szempontból annál veszélyesebb. Iskolákban és internatusokban az esetek ismétlődésénél 
csak az összes tanulók, illetve bennlakók átvizsgálása után találhatjuk meg a bacillusgazdákat.
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Hastyphusnál, a hol pedig a bacillusgazdák szerepe igen fontos, kimutatásuk már sokkal körülményesebb. En-
nek oka elsősorban a bacteriologiai methodika fogyatékosságában áll, mihez még a már fenn jelzett körülmény is 
járul, hogy a bacillusok kiürítése nem mindig folytonos. Igy tehát csak ismételten végzett vizsgálatok vezetnek 
czélhoz, melyek azonban kórházi betegeknél a férőhelyek csekély száma miatt sokszor nem folytathaták a megkí-
vánt ideig. Ezért ajánlják ily czélra az üdülőházakat, ahol a reconvalescens betegek a teljes bacteriologiai felgyó-
gyulásukig tartózkodhatnának.

A typhusbacillusgazdák utáni kutatás zárt intézetekben, pl. tébolydákban, bár nagy fáradsággal, de mégis leg-
többször sikerrel szokott járni. Igen czélszerü ilyenkor az összes betegek, valamint az egész konyhaszemélyzetnél 
először alacsony hígitású agglutinatiós próbát (Widal) végezni és a positiv esetekben a bélsárt igen gondos bacte-
riologiai vizsgálatnak alávetni. Ha a typhusjárvány egy vidéken már nagyon elterjedt, akkor a bacillusgazdák ki-
fürkészése csak az összes egészségügyi tényezők pontosan kidolgozott terve alapján végzett együttes müködése 
alapján válik lehetővé, a minek hatalmas példáját látjuk Németország délnyugati részén megindított typhus elleni 
védekezési actiojában, melynek folyamán százezrekre – így 1906. évben 121.375-re – menő bacteriologiai vizsgá-
latok segítségével sikerült a bacillusgazdákat kikutatni és környezetükre ártalmatlanokká tenni.

Budapesten 1918 óta hatósági intézkedések vannak érvényben a bacillusgazdák kipuhatolására, egyelőre csak az 
endemice uralkodó két betegségnél: a diphtheriánál és a hastyphusnál.

Ezen intézkedések értelmében nálunk diphtheriánál a lakás fertőtlenítése, illetve a betegségen átesett gyermek-
nek újbóli iskolalátogatása csak akkor engedélyezhető, ha a torok-, illetve orrváladék három napi időközben vég-
zett kétszeri bacteriologiai vizsgálat alkalmával diphtheriamentesnek bizonyult, hastyphusnál pedig a gyógyulás 
hatósági megállapításához a láz megszüntével két izben nyolcz napi időközben végzett bélsárvizsgálat negativ ered-
ménye szükséges. Az ily módon talált bacillusgazdák, kik a hatóság részéről a fővárosban területenként nyilván-
tartatnak, kötelesek magukat időnként az ellenőrző vizsgálatnak alávetni.

Az összes vizsgálatok teljesen díjtalanak és elvégzésükkel a fővárosi közegészségügyi és bacteriologiai intézet 
van megbízva. A váladék vételére szolgáló, kellően felszerelt és útbaigazító nyomtatványokkal ellátott steril tartá-
lyok orvosi rendeletre minden gyógytárban szintén teljesen díjtalanul beszerezhetők. Sőt a köznek érdekében a fő-
város tanácsa költségeket nem kimélve Szabó Sándor tiszti főorvos előterjesztésére az intézetben gondozónőket is 
alkalmazott, kik a kezelőorvos kívánságára a beteg lakására elmennek s maguk veszik a szükséges vizsgálandó 
anyagot és azt az intézetbe szállítják.

Kérdés már most, mi módon védekezzünk a bacillusgazdák ellen? 
Kétségtelen, hogy legrationalisabb módja volna őket egyfelől a kórokozó bacteriumoktól megszabadítani, más-

felől addig is, a míg ez el nem érhető, környezetüktől elzárni.
Az első módról mindjárt eleve megállapíthatjuk, hogy ez eddig az esetek túlnyomó számában sikertelennek bi-

zonyult, mert sem olyan gyógyszerrel, sem olyan eljárással nem rendelkezünk, melylyel a kórokozókat a szerveze-
ten belül biztosan elpusztíthatjuk. Aránylag leghatásosabbak a formaldehydet lehasító gyógyszerek, így az urot-
ropin, a helmitol, a borovertin és hetralin oly bacillusgazdáknál, kik vizeletükkel ürítenek ki typhusbacillusokat. A töb-
bi betegségeknél, úgy a diphtheriánál, mint a typhusnál, tekintélyes nagy számban ajánlott gyógyszerek nagyobb-
részt mind hatástalanoknak bizonyultak, hasonlóképen más eljárások is, így vaccinákkal és különböző bacteriu-
mokkal végzett oltások. Diphtheriánál, a hol eddig főkép desinficiens szájvizek, így hyperol, jodglycerin, alcoho-
los toluol stb. vannak alkalmazásban, legújabban különböző festőanyagoktól láttak jó eredményeket, így a flavici-
det tartalmazó diphthosannal való orr- és garatöblögetésektől. Ily vizsgálatok jelenleg nálunk is folyamatban van-
nak. A nehézségek, melyek a diphtheria kezelésénél fenforognak, főkép abban állanak, hogy a diphtheriabacillu-
sok nemcsak a nyálkahártya felületén tartózkodnak, hanem a nyirokedényekbe és a mandolák mélyébe is hatol-
nak, a honnan időnként a felszínre kerülnek; így a gyógyszerek hatása, mely csak a felületen érvényesül, legfeljebb 
csak időleges lehet, a mi azonban epidemiologiai szempontból nem épen kicsinylendő eredmény.

Typhusnál a bacillusgazdák gyógykezelésének sikertelenségét a kórokozők fészkének – epehólyag és epeutak-
nak – anatomiai viszonyai eléggé magyarázzák. Ezért a belsőleg ajánlott gyógyszerek – jodtinctura, thymol stb. 
mind hatástalanoknak bizonyultak, de nem vált be a cystinhigany sem, melynek alkalmazását Stuber azon meg-
fontolás alapján ajánlotta, hogy ez az anyag a szervezetben szétbontatván, a typhusbacillusokat tulajdonképen 
fészkükben – a májban – támadja meg. Még operativ beavatkozásoktól – az epehólyag eltávolításától – sem láttak 
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mindig teljes sikert azon egyszerű oknál fogva, mert a bacillusok nemcsak az epehólyagban, hanem az epeutakban 
is tartózkodhatnak, e mellett ily operatio életveszélyes beavatkozás, melyre már tekintettel az elérhető kétes ered-
ményekre is alig, lehetne valakit kényszeríteni. Ezek után az Uhlenhuth és Messerschmidt által sikeres állatkísérle-
tek alapján legújabban ajánlott methylibolya és fuchsin alkalmazásához sem fűzhetünk sok reményt, bár állatkí-
sérleteikben intravenosus és intramuscularis befecskendezésekkel sikerült nekik ezen bacteriumölő anyagokat az 
epehólyagba eljuttatni.

A bacillusgazdák gyógykezelésének sikertelensége szükségkép arra vezet, hogy a részükről fennálló veszély el-
hárításáról más módon igyekezzünk gondoskodni. Ez idő szerint az elkülönítésükban kell a védekezés leghatáso-
sabb módját tekinteni, feltéve, ha azt rationalis, minden túlzástól mentes módon visszük véghez.

A szigorú internálás elsősorban az exotikus fertőző betegségeknél, így a nálunk időnként jelentkező choleránál 
indokolt. Itt épp tekintettel a betegség elismert veszélyes voltára, még a legszigorúbb, az egyéni szabadságba néha 
mélyen belevágó intézkedések sem találnak komoly ellenkezésre, annál kevésbbé, mert a choleravibrio kiürítése, 
mint láttuk, rendszerint csak rövid ideig tartván, még tömeges elkülönítések sem okoznak nagyobb nehézséget.

Egészen mások azonban a viszonyok a többi betegségeknél, különösen a nálunk állandóan uralkodó diphtheriá-
nál és hastyphusnál.

Előbbinél a szigorú elkülönítés, elsősorban internatusokban, nevelő intézetekben, zárdákban, árvaházakban tar-
tandó fenn. Óvodákat és az elemi iskolákat látogató diphtheria-gazdák az iskolákból természetesen kizárandók, 
még pedig úgy a reconvalescensek, mint az egészségesek egyformán. Ezen intézkedés helyességéről a kötelező 
controll-vizsgálatok elrendelése óta nálunk is mind gyakrabban nyílik alkalom meggyőződni. Felnőtteknél a szi-
gorú elkülönítés, főkép ha a bacilluskiválasztás hosszabb ideig tart, nem feltétlenül szükséges, mert a környezetet 
olyképen is meg védhetjük, ha a bacillusgazdákat a hygienikus rendszabályokra figyelmeztető lapok (Merkblätter) 
útján kioktatjuk Ezek között legfontosabbak a ráköhögéstől, csókolódzástól való tartózkodás, külön zsebkendők, 
törülközők, evőeszközök használata, továbbá időnkénti bacteriologiai controll-vizsgálatok.

Még sokkal nehezebben vihetők keresztül az elkülönítési rendszabályok typhusgazdáknál, hisz itt legtöbbször 
évekre, sőt az egész életre terjedő kóros állapotokról van szó s így az internálások, még ha a járványtörvények az 
egyéni szabadság ily súlyos megsértésére jogi alapot nyújtanának is, már a költségek óriási nagysága miatt is csak-
hamar meghiusulnának. De ily szigorú intézkedések hastyphusnál tulajdonképen csak kivételes esetekben alkal-
mazandók, így renitens vagy inbecilis betegeknél, különösen tébolydákban.

Bizonyos megszorító eljárások kívánatosak továbbá oly gazdáknál (typhus, paratyphus, dysenteria), kik élelmi-
szerüzletekben, tejgazdaságokban, konyhákban vannak alkalmazva és úgy foglalkozásuknál fogva nagyobb ve-
szélyt jelentenek embertársaikra nézve. Ezeket természetesen foglalkozásuktól el kell tiltani, de a hatóságok köte-
lességévé kellene tenni, hogy ezek megfelelő kártalanításáról avagy más módon való foglalkoztatásáról kellőleg 
gondoskodjanak.

Általában véve azonban a typhusgazdák veszélyességét nagy mértékben csökkentjük olyképen is, ha őket bajuk 
természetéről felvilágosítjuk és az elemi közegészségügyi rendszabályokra figyelmeztető lapokkal kitanítjuk Mint 
legfontosabb rendszabály szerepel itt a gyakori kézmosás, különösen minden defaecatio után és minden étkezés 
előtt, továbbá az árnyékszékek kellő fertőtlenítése, a szennyes fehér- és ágynemüek előzetes felfőzése valami fertőt-
lenítő szert tartalmazó vízben. Számos példa igazolja, hogy ily úton is tudjuk az egészséges környezetet megvéde-
ni, a nélkül, hogy ezeket a szerencsétleneket felesleges módon túlszigorú rendszabályokkal zaklatnánk. Természe-
tesen elengedhetetlen, hogy a bacillusgazdák a hatóság részéről nyilvántartassanak és kötelezve legyenek időnként 
bacteriologiai controll-vizsgálatokra jelentkezni.

A hatósági intézkedések mellett nagy szerep jut még a kórokozókat tartalmazó váladékok és ürülékek fertőtle-
nítésének. Épp úgy, mint a ragadós betegségeknél általában, úgy a bacillusgazdáknál is feltétlenül szükséges az ú. 
n. állandó fertőtlenítés (fortlaufende Desinfection), mely az ürüléken kívül a velük közvetlenül érintkezésben le-
vő tárgyakra (evőeszközök, fehérneműek stb.) terjedjen ki. Az ú. n. befejező fertőtlenítés, mely a lakóhelyiségek 
vagy tantermek fertőtlenítéséből áll, mindaddig teljesen czéltalan, míg azokban bacillusgazdák még tartózkodnak, 
mert ezek a még oly radicalis fertőtlenítés daczára is zavartalanul továbbközvetíthetik a fertőzést. Diphtheriánál, 
de hastyphusnál is sokan az előbbi fertőtlenítési eljárást fontosabbnak tartják, mint az utóbbit, sőt egyesek, mint 
Tjaden Bremában a befejező fertőtlenítést diphtheriánál mint egészen feleslegest már teljesen el is hagyták. Min-
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denesetre ennek megfontolása nálunk is helyénvaló lenne, annál is inkább, mert evvel túlságosan igénybe vett fer- 
tőtlenítő intézeteinknek nagyobbfokú tehermentesítése járna.

Ismereteink mai állása szerint tehát a bacillusgazdák felismerése a járványos betegségek elleni védekezés szem-
pontjából rendkívüli nagy fontossággal bir.

A védekezés ellenük, tekintve, hogy a direct gyógykezelésük legtöbbször sikertelen, csak rationalis hatósági in-
tézkedésekkel, melyek között első sorban az elkülönítésük, továbbá bajukról való felvilágosításuk és a hygienikus· 
rendszabályokra való kioktatásuk szerepel, vihető keresztül legjobb eredménynyel.

Remélhető, hogy ezen hatósági intézkedések hatása, úgy mint másutt, nálunk is abban fog nyilvánulni, hogy 
küzdelmünk a fertőző bántalmak, elsősorban az endemikus betegségek ellen az eddiginél nagyobb sikerrel fog járni.



11népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

recenzió

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet – 7624 Pécs, Ifjúság út 6.
Tel.: (72) 503 600 / 24148 – E-mail: mwilhelm@gamma.ttk.pte.hu

Wilhelm Márta

„A 19. század végén az alkoholizmus mint társadal-
mi probléma („betegség”) fontos vitákat generált Ma-
gyarországon is a társadalmi reformerek körében. A 20. 
század elején számos alkoholellenes egyesület alakult, 
jelentős orvosi részvétellel, különböző ideológiai hát-
térrel (szociáldemokrata, liberális, reformkonzervatív), 
amelyek tevékenységükkel az alkoholfogyasztás korlá-
tozását, az absztinencia elterjedését kívánták elősegí-
teni”[1].

A Népszava 1914. évi szilveszteri számában pedig töb-
bek között ez olvasható: „A következő fölhívást kap-
tuk: Történelmi nagy időket élünk. Az újesztendő be-
köszöntét ehhez méltón kell megünnepelnünk. Kerül-
jük ezúttal az ünneprontó dorbézolást és mulatozást! 
A szeszes italok a lelket megfosztják igazi erejétől és 
nemes hevülésétől, az erkölcsöt aláássák, az anyagi erő-
ket kisebbítik”[2].

Ezt Donath Gyula így fogalmazza meg: „Az alcoho-
lizmus azáltal, hogy a magasabb szellemi műveleteket, 
tehát az ítélő képességet gyengíti, a társadalom iránti 
tekinteteket, tehát a morális érzéket csökkenti, a mun-
ka- és keresetképességet alászállítja és azonkívül még 
pazarlóvá is tesz, az illetőt a szenvedélyes ivás rabjává 
teszi, nagy békebontója lesz a családi életnek”[3].

A hazai alkoholfogyasztás történelmi léptékekben is 
jelentős, így nem nagy csoda, hogy a 19. század végén, 
a 20. század elején már nemcsak az orvostudomány, 
hanem a társadalom működése iránt érdeklődő embe-
rek is fontosnak tartották gondolkodni és beszélni ró-
la. Ebből a szempontból is nagyon jelentős Donath Gyu-
la 1922-ben publikált munkája: „Az alkohol társadalom- 
egészségügyi (socialhygienikus) vonatkozásaiban.” cím-
mel. Már a bevezetőben fontosnak tartja hangsúlyozni 
a példaadás (nevelés, szocializáció) fontosságát. Rész-
letesen ismerteti a német egyetemek kodifikációs te-
vékenységét arra vonatkozóan, mit és hogyan kellene 
fogyasztaniuk az embereknek, ha alkoholról van szó. 
Elsősorban a német precizitásnak köszönhetjük, hogy 
az alkohol, mint táplálék bekerült a táplálkozási pira-
misba, figyelembe véve annak tápértékét, vitamintar-
talmát, s nem feltétlenül előnyös alkoholtartalmát is. 
A munka ugyan nagyon alapos, a 2016-os alkoholfo-
gyasztási listán azonban Németország a harmadik, évi 

13,4 l/fő alkoholfogyasztással. Talán a németek rész-
ben az előfutárai is annak a gasztrokulturális mozga-
lomnak, melynek egyik legfontosabb küldetése az igé-
nyes közösségi „ivás” kultúrájának megteremtése/vissza-
állítása. Ezek a kulturális mozgalmak támogatják ha-
zánkban a minőségi borkultúrát, sörkultúrát és az itt-
hon világhírű pálinkakultúrát.

Nagyon érdekes szál, s egyben az alkohol igen ko-
moly jelentőségét is mutatja az a felvetés, hogy a jelen-
tős alkoholfogyasztás személyiségtorzulással, a viselke-
désmintázat megváltozásával is jár, s a németek gyar-
matvesztésének okait elsősorban ennek következménye-
ként írja le! A „tüzes víz” sok politikai döntést befolyá-
solt már, a nagy vesztesek pedig gyakran évszázadokig 
szenvedtek ettől. A cikkben ma már több jól ismert nép-
csoport sorsában megláthatjuk ezeket a jelzéseket.

Ma különösen érdekes része a dolgozatnak a moha-
medán vallás pozitív hatásának ismertetése az alkohol-
fogyasztás szempontjából. Külön közleményt érdemel-
ne annak kiderítése, hogy mennyiben változtak meg 
ezek a szokások a modern társadalmak mohamedán 
közösségeiben, változtak-e egyáltalán?

A közlemény nem feltétlenül pozitív példaként em-
líti meg Franciaországot, ahol 1,5–2 liter bort „egész-
ségesnek” tartanak – a párizsi munkás 3–4 liter bort 
iszik. 2016-ban Franciaország Európában a kilencedik 
helyen állt 12,6 l/fő alkoholfogyasztással. Érdekes meg-
említeni, hogy Magyarországon 1977-ben (nem a mi-
nőségi borfogyasztás volt a legfontosabb, részben a ter-
melt borok minősége okán sem) 34 l/fő volt a fogyasz-
tás. Donáth szerint 1913–14-ben 1 004 000 hektolitert 
tett ki az alkoholtermelés, ebből hazánkban 840 000 
hl-t fogyasztottak el, amihez hozzáadódik 500 000 hl 
abszolút alkohol a gyümölcspálinka termelésből.

Rochard szerint „Mindenki meghajlik az alkohol előtt, 
az egyik rész, mert belőle él, a másik, mert belehal. Az 
viszi a szót a választásoknál, vezeti a tömegeket a zen-
düléseknél és lobbantja lángra a polgárháború tüzét.” 

Szintén nem pozitív példa az oroszországi alkohol-
fogyasztás Donáth szerint. Az egyszerű paraszt addig 
iszik, ha van rá módja, amíg a ruháját is elissza. A volt 
Szovjetunió tagállamai közül Litvánia mindenképpen 
említésre méltó, mivel ők vezetik az európai „ivólistát” 
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évi 15 l/fő abszolút alkohol fogyasztással. Érdekes, hogy 
Donáth munkájában tizenkettedikként említi Orosz-
országot 3,4 l/fő fogyasztással, míg Ausztria-Magyar-
ország a nyolcadik (8,95 l/fő).

Az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2014 ered-
ményei szerint Magyarországon önbevallás alapján a fel-
nőtt lakosság (15+ évesek, mint minden újabb kutatás-
ban) többsége magát mérsékelten ivónak, illetve absz-
tinensnek tartja, mindössze 20–25% (korosztályonként 
változó) állítja magáról, hogy nagyivó (kevesebb, mint 
5% többnyire) és mérsékelten ivó. „A nagyivás problé-
mája ugyanakkor mindkét nemnél a legidősebb korosz-
tályt érinti leginkább, igaz, a nőknél elenyésző a nagyi-
vók aránya: a 65 év felettiek 2%-a tartozik ide (az ösz-
szes nő 1,4%-a), míg a férfiaknál a legidősebbek 14%-a 
(az összes férfi 9,9%-a). Összességében a teljes felnőtt 
lakosság 5,4%-a sorolható a nagyivók közé a bevallott 
értékek alapján. Ez kismértékű emelkedést jelent a 2009-
ben becsült 4,6%-os arányhoz képest.” Novák Benjá-
min írása szerint 2012-ben a globális alkoholfogyasz-
tás (6,2 l/fő abszolút alkoholban kifejezve) kétszerese 
fogyott hazánkban [5]. Az európai alkoholfogyasztási 
szokások 2016-ban publikált adatai alapján (EISAH adat-
bázis) Magyarország a 18. helyen állt 11,4 l/fő alkohol-
fogyasztással. A vizsgált országok fogyasztását figyelem-
be véve ez átlagos mennyiséget jelent (EU átlag 11,5 l/
fő abban az évben). Ha azonban figyelembe vesszük, hogy 
a világon mért alkoholfogyasztás jelentős része, nagy-
jából negyede Európához köthető, ugyanakkor a Föld 
népességének lényegesen kisebb hányada él Európában, 
a helyezésünk már nem olyan előkelő. A WHO 2012. 
évi jelentése megállapítja, hogy a 15 évesnél idősebb eu-
rópai lakosság a föld hasonló korcsoportú populáció-
jának 14,7 százalékát teszi ki, de az összes alkoholfo-
gyasztás 25,7 százalékáért felelős [6].

A magyarországi alkoholfogyasztási szokásokkal kap-
csolatosan további jelentős problémának tűnik, hogy 
folyamatosan nő a fiatal alkoholfogyasztók száma. Ha-
zánkban a 14–15 évesek 75%-a fogyaszt rendszeresen 
alkoholt, folyamatosan nő az alkohol-emancipált höl-
gyek aránya is, nemcsak a fiatal alkoholfogyasztók kö-
zött, hanem a nagyivók és alkoholisták között is. 

Meg kell említenünk, hogy az Országos Lakossági 
Egészségfelmérés adatai alapján, amely szintén önbe-
vallásos volt, a hölgyek nagyobb százalékban vallották 
be alkoholfogyasztásukat, mint a férfiak (nők összesen 
37,8%, férfiak 33,6%) [6].

Hasonló kutatások folytak a Hungarostudy projek-
tek keretében is, Kopp Mária vezetésével. Ezek a kuta-

tások elsősorban a well-being (jóllét) és az egészség kap-
csolatát vizsgálták, a hazai társadalomban, illetve Eu-
rópai összehasonlításban. A társadalmi kohézió, a csa-
ládok, barátok szerepéről így írnak: „2002-re a bará-
toktól, rokonoktól várható támogatás mértéke már is-
mét megközelítette az 1988-as értéket, 67%, illetve 62%-
ra emelkedett. Igen érdekes, hogy míg a társadalmi tő-
ke valamennyi mutatója tekintetében jelenetős rosszab-
bodás volt 2002 és 2006 között, a barátoktól, rokonok-
tól várható társas támogatás mértéke tovább emelke-
dett, 74%-ra, illetve 69%-ra. Hasonlóképpen a partner-
től (házastárstól, élettárstól) kapott társas támogatás 
mértéke is fokozatosan emelkedett 1995 és 2006 kö-
zött. A magyar társadalom tehát a társadalmi tőke csök-
kenését, az anómia nagyarányú növekedését 2002 és 
2006 között a társas támogatás jelentős mértékű növe-
lésével igyekezett kompenzálni. Ez biztató jele a ma-
gyar társadalom életképességének, annak, hogy az ál-
talános társadalmi bizalomvesztést a családi, rokoni kap-
csolatok erősítésével igyekszünk ellensúlyozni” [7, 8]. 
Ugyanakkor a Lakossági egészségfelmérések adatgyűj-
tésekor sor került a pszichés problémák feltérképezé-
sére is. A depresszió/szorongás életprevalenciája önbe-
számolók alapján a lakosság körében 13,2 százalék volt, 
míg az orvos által diagnosztizált depresszió/szorongás 
életprevalenciája 9,2% [9]. Az öngyilkossági statiszti-
ka alakulása szintén összefüggést mutat az alkoholfo-
gyasztási szokásokkal. „Az ítélet gyengülése, vagy ha-
misítása az ittasságban, valamint a rákövetkező mámor-
ban a kedélylehangoltság, a múlt fölötti szégyenérzet 
és bánat, a gazdasági letörés, a családdal való megha-
sonlás, a testi és lelki ziláltság és a velejáró érzete a csök-
kent értékűségnek érlelik a végelhatározást. Prinzing 
szerint a férfiöngyilkosságok ¼ része, köztük egyhar-
mada a férfikor teljében, alcoholizmus által okoztatik.” 
Az alkoholizmus egyébként is rövidíti az élettartamot, 
az egészségben megélt életéveket is, valamint növeli a kor-
látozottsággal eltöltött életéveket.

Fontos eleme a közleménynek az alkohol családi élet-
ben betöltött negatív szerepe. „Svájczban azon kanto-
nokban fordul elő a legtöbb válás, a hol a legtöbb kocs-
ma van.” Fontosnak tartja elemezni a válások számát 
az alkoholfogyasztási szokásokkal és alkoholizmussal, 
annak direkt és indirekt hatásain keresztül. Donáth 
szerint Svájc a negyedik az alkoholfogyasztásban (12,0 l/
fő). Fontosnak tarja az ünnepek és az újszülöttek kö-
zött előforduló fejlődési rendellenességek bemutatását, 
valamint a rendszeres alkoholfogyasztás és az elszegé-
nyedés kapcsolatának vizsgálatát. Számos modern szo-
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ciológiai kutatás hasonló eredményekre jutott (fejlődé-
si rendellenességek, morális tényezők, bűncselekmények, 
társadalmi kivetettség, munkahelyi balesetek stb.).

Donáth 1922-ben írt közleményében az olvasható 
az olaszokról: „A 60-as évektől kezdve az erős borkivi-
tel következtében a pálinka-, valamint az absynth-ivás 
nagyon elterjedt, de azért az alkoholizmus ott mégsem 
öltött olyan arányokat, mint Európa északi országai-
ban.” A 2016-os adatok alapján a vizsgált országok kö-
zül az utolsó helyen találhatók, 7,5 l/fő fogyasztással 
[10]. Ők alapították meg és segítségükkel terjed a „slow 
food” mozgalom is, melynek célja a minőségi étkezés 
és italfogyasztás, elsősorban a lokális termelők segíté-
sével. Ebben itthon is jelentős fejlődés tapasztalható, 
és a minőségi hazai alapanyagú, hazai recept szerint 
készült ételek mellé minőségi szeszesitalok is felkerül-
tek a listákra.

És mit látunk ma a hosszas elemzések, javaslatok, stra-
tégiák következményeként? 2020-ban tavasszal a kijá-
rási korlátozás idején Magyarországon 80%-kal több al-
koholt vásároltunk, jobban nőtt az alkoholfogyasztás 
mértéke, mint korábban [11]. Úgy tűnik, a megküzdé-
si stratégiák, a „búfelejtés”, stresszoldás legegyszerűbb 
formája még ma is az alkohol. Pedig akár a mozgás is 
lehetne, ahogy ezt Donáth is írja a megelőző stratégi-
ákról: „Természetes, hogy akkor egyúttal gondoskodni 
kell az alcoholt pótló egészséges sportokról, kelleme-
sen szórakoztató otthonokról, szellemi gyönyörökről, 
különösen népszerű tudományos előadásokról, s mű-
vészeti és zenei élvezetekről.”

Ma már ez alapvető jognak számít. Akkor?...
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Dr. Donath Gyula
egyetemi tanár

Az alcohol társadalomegészségügyi 
(socialhygienikus) vonatkozásaiban

Abstinenzler sind Fanatiker. Fanatiker haben immer ebensoviel Unrecht, wie recht.
C. L. Schleich

Társadalmi egészségtan (socialis hygiene) alatt értjük a közegész- ségtan azon részét, mely a társadalmi környe-
zetnek az egészségi viszonyokra gyakorolt hatásával foglalkozik, míg a többi közegészségtan a természettani (phy-
sikai) hatányok által úgy az egyénre, mint a társadalomra gyakorolt befolyást tárgyalja. Ide tartozik a víz, talaj, le-
vegő tisztaságára irányuló törekvések és berendezések, az élelmiszerek, az építkezések egészségi ellenőrzése, a vi-
dékhez kötött betegségek (honos golyva és cretinismus, váltóláz és egyéb bizonyos területekre szorítkozó fertöző 
és egyéb bajok), a kellő világításról való gondoskodás stb. Ezen szorosan vett közegészségtant egy újabb szerző, 
Fischer Alfons szerint physikai egészségtannak is nevezhetnők. Ha most kérdezzük, hogy az akoholtan tág teréből 
melyik rész tartozik a socialis hygienehez, akkor el kell választanunk ama részét, mely az alcoholnak az egyénre 
gyakorolt hatásával foglalkozik és így az egyéni egészségtan (individualis hygiene) tárgyát képezi. Ehhez tartozik az 
élettani vagy jobban mondva méregtani hatás, valamint a kórokozó, illetve kórságra hajlamosító és a halandósá-
got fokozó hatás. Ide kell számítanunk még az ivó szülők által a gyermekek es utódok szervezetére, valamint az ily 
körűlmények közt az anyatej révén a csecsemőre gyakorolt befolyást. Ellenben a socialis hygiene keretébe tartoz-
nak: az ivási szokások és az iszákosság elterjedése, az alcohol hatása az erkölcsösségre, családi életre és jómódra, 
továbbá a balesetekre, bűntettekre és öngyilkosságokra. Érdekel minket itt egyszersmind az ivók megbetegedési 
gyakorisága (morbiditas) és halálozása. A baj megítélésére még ismernünk kell a szeszes italok évi termelését és 
fogyasztását, végül fel kell említenünk az alcoholismus megelőzésére és gyógyítására szolgáló társadalmi berende-
zéseket.

A mint ezen felsorolásból látszik, az egyéni és társadalmi egészségtan nem mindig határolható el élesen egymás-
tól, így pl. az alcoholhalálozás bizonyos eseteire nézve nehezen lesz eldönthetö, vajjon csak egyéni okok szerepei-
tek ezekben, vagy hathatós socialis tényezök is közreműködtek-e.

I. lvási szokások és iszákosság.

Nem kicsinylendü a rossz példa, melyet magasabb társadalmi állású egyének, műveltek vagy az egészség őrei, 
mint az orvosok, bár mértékletes, sőt ritka alkalommal történő ivással is, vagy felköszöntésekkel, mi a szeszes ita-
loknak bizonyos ünnepélyes szentesítést ad a közvélemény előtt, a nagy közönségre gyakorolnak. A német egyete-
mek, az úgynevezett színviselő deákszövetkezetek codexbe (Trinkcomment) foglalt ivási szokásaik és excessusaik 
által az ivásnak valóságos főiskolái Jettek Mindenütt, a hol németek a külföldön letelepedtek – láttuk ezt különö-
sen Amerikában, az afrikai gyarmatokban, de ezen világháborúban is a megszállott területeken – gondoskodnak 
ők sörbevitelről, vagy ennek gyártásáról. Amerikának nagy abstinens mozgalma, mely minden ily küzdelemnek 
mintaképül szolgál, 1920. január 16-ikán teljes diadalra jutott, midőn a prohibitio, mint az Egyesült Államok al-
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kotmányának függelékes törvénye (amendment) életbelépett. Ezen prohibitio minden szeszes ital termelését, be-
hozatalát és árúsítását eltiltja. De éppen az ottani németek fejtették ki sörházaikkal és sörfőzdéikkel a legkonokabb 
ellenállást, mi ottani gyűlöletességüknek nem csekély oka, daczára a nagy érdemeknek, melyeket ott Nagy Frigyes 
hadseregéből való porosz hadvezérek Amerika fölszabadítása körül szereztek maguknak, hogy továbbá a németek 
a secessiós háborúban az Északi Államok mellett harczoltak, valamint az amerikai tudományt, ipart és kereskedel-
met nagyban fellendítették. Németországban vagy Német-Csehországban mértékletes ivásszámba megy 2–3 liter 
sör, Ausztriában 1 1/2–2 liter sör, vagy 1/2–1 1/2 liter must. A németországi és német-cseh sörgyárakban a mun-
kások bérük egy része fejében naponta 5–6 liter sört kapnak. Utóbbi időben azonban belátták ezen ivásnak ártal-
masságát a teljesítőképességre és egészségre, a miért is az üzemek nagyobbára ezen deputatumot pénzzel váltják meg.

Az alcoholismus terjedésére nézve azonban a példa és alkalomadáson kívül a lakás, táplálkozási és bérviszonyok 
is nagy befolyást gyakorolnak. A rossz lakásviszonyok, a munkásasszonyok időhiánya és a főzésben való járatlan-
sága a férfiakat a korcsmába kergeti, nemesebb élvezetek nem állván rendelkezésükre.

Hogy mily rengeteg összeget költenek Németországban alcoholra, mutatja a »Reichsarbeitsblatt« következő ki-
számítása, mely a világháború előtti időre vonatkozik: Az évi kiadás közel 3 milliárd márkát tett ki, tehát még min-
dig több mint dupláját a hadsereg és tengerészet költségének, több mint négyszeresét annak, a mit munkásbiztosítás-
ra és több mint ötszörösét, a mit nyilvános népiskolák számára költöttek.

Francziaországban 1 1/2-2 liter bort »egészségesnek« tartanak; a párisi munkás 3–4 liter bort iszik.
Magyarországon Máday szerint az iszákosság a nők között 35 megyében mindennapi jelenség; ezek közül 20 

megyében a rendszeres pálinkaivás már a zsenge kortól fogva szokásos.
Nálunk a pénzügyministeriumnak adatai szerint az ivóczélokra szolgáló szesztermelés 1891/92–1913/14-iki 

időszakban évente átlag 1,004.000 hektoliter absolut alcoholt tett ki, a miből az országban 840.000 hl.-t fogyasztot-
tak el. Ehhez jön még az igen jelentékeny gyümölcspálinka-termelés, mely évente 500.000 hl. absolut alcoholra be-
csülhető. A háború alatt a szesztermelés csökkent, mert a gabonaneműeket a lakosság táplálására kellett jobban 
fenntartani, éspedig 1914/15–1917/18-ig 950.000 hl.-ről 291.000 hl.-re. De még jobban csökkent az ivópálinka fo-
gyasztása, annak óriási megdrágulása következtében, éspedig 980.000 hl. absolut alcoholról 133.000·re. És e mel-
lett a hadseregnek és az otthoni lakosságnak nagyban fokozott munkát kellett végezniök, megczáfolva így a még 
mindig elterjedt tévhitet, hogy az alcohol a munkateljesítés fokozásához szükséges lenne.

Nagy-Britanniában Crothers az ivók számát a lakosság 1%-ára teszi. Andrew Clerk szerint a nehéz szeszes italok 
a családokban rengetegül elterjedtek. Rowntree és Sherwell azt találták, hogy a pálinkapestis különösen a kikötő-
városokban és bányakerületekben dühöng, de London is kitesz magáért számtalan óriási és luxuriosus barjaival. 
Én 1881-ben Londonban meglepődiem az utczán súlyos részegségben heverő sok nő által.

Az alcohol nagy socialis és politikai jelentősége kitűnik a választásoknál. Hogy nálunk mily szerepet visz ily al-
kalommal és hatása alatt mennyi vér folyik, közismert dolog. A mi Good-templaraink mindig erélyesen küzdöt-
tek az alcoholmentes választásokért. Nálunk tényleg a nemzetgyűlési választások voltak az elsők, melyek titkosan 
és alcohol nélkül, csendben mentek végbe1) és ebben – szabad mondanom – nagy része volt a Good-templaroktól 
kiindult agitatiónak. Németország sem tartotta magát tisztán a választási »freibier«-től.

Francziaországra nézve Rochard akadémiai tag jelentését az alcohol kártékony hatásáról így fejezi be: »Franczia-
ország a pálinkagyárosok és ivók uralma alatt áll. Mindenki meghajlik az alcohol előtt, az egyik rész, mert belőle 
él, a másik, mert belehal. Az viszi a szót a választásoknál, vezeti a tömegeket a zendüléseknél és lobbantja lángra 
a polgárháború tüzét« és Legrain szerint »az absynth-ivás szokása a polgárról a munkásra, a férfiről a nőre és a nő-
ről a gyermekekre ment át.« Algeriában a franczia példa az azelőtt a korán parancsolatja szerint abstinens arabso-
kat is megzavarta. Fochier és Armand Dotod szerint Francziaország legerősebb törzsét, a normanokat és bretono-
kat különösen fenyegeti az iszákosság. Termékenységük a franczia törzsök között legmélyebben áll, óriási számú 
elmebeteget és degeneráltat szolgáltatnak, egykor virágzó iparuk tünő  félben van, a munka qualitása, az inteligen-
tia, a technikai ügyesség és testi erő a norman munkásnál állandóan alászállnak. A minap megjelent népességi sta-

1) H. Hoppe. Die Tatsachen über den Alkohol, IV. kiad. München, 1912. 632., 633 és 634. old.
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tistika azon megdöbbentő eredményt adta, hogy Francziaországban, daczára Elsass-Lotharingia bekebelezésének, 
az összlakosság folyton apad és a halálozások a születések számát még mindig fölülmúlják.

Olaszországban a 60-as évektől kezdve az erős borkivitel következtében a pálinka-, valamint az absynth-ivás na-
gyon elterjedt, de azért az alcoholismus ott mégsem öltött oly arányokat, mint Európa északi országaiban.

Oroszországban, hol a világháború előtt fejenként sokkal kevesebb akoholt fogyasztottak, mint Francziaország-
ban, a »Birsewya Wedemosti« szerint2) az egyszerű paraszt néha heteken át nem lát pálinkát, de ha egyszer egy po-
hárkával ivott, akkor meg nem szűnik, míg egész heti keresetét, zubbonyát és pár csizmáját el nem itta. A Witte 
pénzügyminister által behozott pálinkamonopolium után, melytől az államjövedelem fokozódása mellett az alco-
holismus csökkenését várták, nyilvánosan ugyan kevesebbet ittak, úgyszintén ünnepnapokon és a gazdasági mun-
kák befejezése után, annál többet ittak otthon, azonkívül azután a pálinkát titokban árusították.

Az orosz kormány teljes alcoholtilalma közvetlenül a háború kitörésekor Oroszország társadalmi képét mintegy 
varázsütésre megváltoztatta, amint ezt 1916 áprilisban tartott nyilvános előadásomban kifejtettem.3)

Sz.-Pétervár utczáiból az ittas, spiritusbűzt terjesztő alakok, különösen a munkásnegyedekben eltüntek, a gyü-
lekező helyeken példás rend uralkodott. A moszkvai gyárkerületben a munkafélbeszakítások egyharmadra csök- 
kentek, a kifizetett munkabérek a jobb munkateljesítés következtében 12%-kal emelkedtek, a családba a béke és 
megelégedettség ismét visszatért, munkások és parasztok szépen kezdtek ruházkodni. Az ünnepek csendben foly-
tak le, a községi választások méltón, pálinkaadományok nélkül ejtettek meg, érdeklődtek a közügyek iránt, a fal-
vakon, ellentétben az orosz-japán háborúval, mindenki foglalkozott a világháborúval, az ujságokat mohón olvas-
ták vagy a kevés számú olvasnitudók által felolvastatták maguknak. A vidéki lakosság könyvtárak, alcoholmentes 
otthonok, népies felolvasások és cursusok berendezését sürgették. Az öngyilkosságok, kihágások és bűntettek már 
a háború első hónapjaiban felére csökkentek. A moszkvai polikinikákba felvett alcoholisták száma, melv az 1913 
augusztus–deczemberi időszakban 1326-ot tett ki, 1914-ben ugyanezen idő  szakban 11-re sülyedt. 4) Varsóban a pros-
tituáltak száma több mint felére apadt, a nemi betegségek kevesbedtek. A takarékpénztári betétek 1915 első 3 ha-
vában a világháború daczára 150 millió rubeire növekedtek. Méltán mondhatta Namirovics Dancsenko orosz író, 
hogy az alcoholtilalom Oroszországnak annyit ér, mint egy megnyert háború.

Görögországban, mely mohammedán befolyás alatt igen józan ország volt, 1881 óta, amidőn az orvosok egy has-
typhus-járvány alatt sok cognacot rendeltek, az ivás tetemesen terjedt.

Mint fent jeleztem, téves az a hit, mintha Oroszországban legtöbbet innának. Ott csak időnkénti erős pálinka-
excessusok fordulnak elő Az ivó országok élén halad Francziaország, a többieket mind messze túlhaladva, míg 
Norvégia és Finnland, mint a következő táblázatból kitűnik, a legmértékletesebb országok közé tartoznak. A há-
ború óta Norvégiában és Finnlandban teljes alcoholtilalom van. Sajnos azonban, hogy ezen két ország, valamint 
Island a három erős borokat termelő ország: Franczia ország, Spanyolország és Portugália, melyek erőszakosan be 
akarják oda vinni erős boraikat, vámháborúval és tönkretétellel vannak fenyegetve, amennyiben halaikat, melyek 
főkiviteli czikküket képezik, nem akarják beereszteni.

Így az 1901–1905. évi időszakban a lakasságra jutott fejenként bor, sör és 50%-os pálinkából a következő meny-
nyiségű absolut alcohol5):

2) H. Hoppe. Die Tatsachen über den Alkohol, IV. kiad. München, 1912. 638. old.
3) L Donath Gyula: Az alcohol és a világháború. Az Alcohol-ellenes Egyesületek Orsz. Ligájának kiadványai. Budapest. (Pollitzer Zs. és fia könyv· 

kereskedése), 1916. 11-21. old.
4) Ezen alkalommal felemlíthetem, hogy a világháború alatt az alcohol-betegek felvétele az elmegyógy-intézetekbe évről-évre csökkent, úgy 

Frankfurt a/M.-ban, mint Berlinben és minálunk. Bonhoeffer panaszkodott, hogy egyetlen egy alcoholos deliriumot nem volt képes hallgatóságá-
nak bemutatni. Ugyanez állott úgy a mögöttes országokra, valamint a hadbavonultakra nézve éspedig a z · alcohol eldrágulása és nehéz hozzáfér-
hetősége következtében. A nőknél azonban nyilvánvalóan azáltal, hogy a gyárakban a férfiakat pótolni kellett, jobb fizetést kaptak és ott férfimód-
ra ivási szokásokat vettek fel, az alcoholismus inkább némileg növekedett. – A háború befejezte óta ismét emelkedik az alcoholismus, amint az 
alcohol újra hozzáférhetőbb lesz, és ez előre volt látható. Elmulasztottuk a háborús alcoholtilalom kiterjesztését – amint azt annak idején sürget-
tem – a béke időre, míg az Egyesült-Államok a prohibitio által ennek üdvös hatásait a békeidőkre is állandósították.

5) Roesle egy rövidített táblázata szerint: Sonderkatalog für die Gruppe Stafistik der wissenschaftlichen Abteilung der internaHonalen Hygiene-Auss-
tellung Dresden 1911.



népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

17az alcohol társadalomegészségügyi (socialhygienikus) vonatkozásaiban

A mohammedán világban a lakosság, melyhez a világforgalom még nem fért, a korán tilalmához nemcsak szó-
szerint hű maradt, amennyiben a »serap«-tól (bor) és mindenféle szeszes italtól tartózkodnak, mert a Profeta ide-
jében ott sör és pálinka ismeretlenek voltak. Ezen tilalmat a városokban a jámbor mozlimok is betartják. A benn-
lakó keresztények is, különösen görögök és örmények, szintén tartózkodók. A nyugattal való forgalom élénkülé-
sével, az erősebb európai bevándorlással, a szeszes italok erősebb bevitelével, melyek eleinte inkább az európaiak-
nak voltak szánva, azoknak élvezete különösen a városokban és kikötőhelyeken elterjedt. Kevésbbé jámborok nem 
isszák ugyan a directe eltiltott bort, hanem masztikát (mastixpálinkát), sört, czukrozott bort, mely gyógyszer-
számba megy, vagy pezsgőt. Hogy Algeriában, Tunisban az arabs lakosság közt, franczia uralom alatt, az alcohol-
ismus nagyban előhaladt, azon nincs semmi csodálkozni való, ha látjuk, hogy az anyaországban sem volt képes a kor-
mány az akoholtőke túlkapásait megfékezni.

Ma általánosan el van ismerve, hogy Amerika és Ausztralia őslakóinak kihalása, az afrikai négerek testi hanyat-
lása főleg az európaiak által behurczolt pálinkapestisnek, syphilisnek, valamint az alcoholismus által előmozdított 
tuberculosisnak tudandó be, de nem mintha a primitiv fajok érintkezése az európai culturával valamely mystikus 
módon azokra halálhozó volna.

A németek afrikai gyarmataikban komoly figyelmeztetések ellenére nemcsak a honi italokat itták tovább, ha-
nem ezekhez még az angolok whisky-jét és a francziák absynthe-jét hozzáfogadták. Ezen ivás az oka az európaiak 
csekély ellenállóképességének a tropikus fertőző betegségek, különösen a malariával szemben, valamint a súlyos 
dühösségi rohamoknak, a négereken elkövetett kegyetlenkedéseknek, melyek »Tropenkoller« név alatt hirhedtté 
váltak és melyeket Anglia most oly ügyesen kiaknázott, hogy Németországot gyarmataitól megfossza. A németek 
Afrikába nemcsak tömérdek akoholt importáltak, hanem Délnyugot-Afrikában nyolcz sörfőzdét is alapítottak. 
Afrikának megmentése az európai alcoholvésztől a világbéke-conferentiának egy fontos feladata lenne és ennek fi-
gyelmen kívül hagyása Európa lelkiismeretét súlyosan megterhelné.

Il. Az alcohol befolyása a családi életre, erkölcsösségre és jólétre.

Az alcoholismus azáltal, hogy a magasabb szellemi műveleteket, tehát az itélő képességet gyengíti, a társadalom 
iránti tekinteteket, tehát a moralis érzéket csökkenti, a munka- és keresetképességet alászállítja és azonkívül még 
pazarlóvá is tesz, az illetőt a szenvedélyes ivás rabjává teszi, nagy békebontója lesz a családi életnek. Az alcoholis-
ta durvaságai és brutalitásai családja iránt, confliktusai társadalmi körével és a törvénynyel, mindinkább éreztetik 
vele, hogy a család fenntartására és vezetésére alkalmatlanná válik . Előhaladottabb stadiumban a nemiszerveknek 
az alcoholméreg okozta elváltozásuk következtében a nemi képesség gyengülése, sőt megsemmisülése áll be. Ez 
készíti elő a nemi féltékenység talaját és a család ellen elkövetett rémtettekhez és öngyilkossághoz is vezethet.

A válásoknak bő forrása az iszákosság. Poroszországban 1860-ban a válások 2'39%-ában az iszákosság directe 
van mint ok megjelölve.6) Tényleg azonban ezen szám sokkal nagyobb, mert hozzá kell vennünk még sok egyéb 
válási okot, mint házasságtörést, rosszakaratú elhagyást, elitéltetést, elszegényedést, elmebetegséget, melyek gyak-
ran szintén csak alcoholismusra vezetendők vissza; de sok esetben válásra egyáltalában nem kerül a sor, mert az 
asszony a martyriumot csendesen tovább viseli.

Svájczban azon kantonokban fordul elő a legtöbb válás, a hol a legtöbb korcsma van.
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Francziaországban 1906-ban azasztal és ágytól való elválások 82%-a kicsapongás, bántalmazás és súlyos becsü-
letsértés, tehát szintén többnyire iszákosság következtében történt. Ott azonkívül 1889 óta törvény áll fenn, mely 
a gyermekek fölött gyakorolt sziilői tekintélyt felfüggesztheti, ha iszákosság, rosszakaratú elhagyás vagy nyilvánva-
ló erkölcstelenség forog fenn. Ezen válások 20'1%-ában iszákosság volt a megnevezett ok, de kétségkívül a többi 
okra is az iszákosság tetemes befolyással volt.

Angliában a Society for the prevention of cruelty to children (Gyermekeket kegyetlenség ellen védő egyesület 
tapasztalatai szerint a szülők iszákossága – itt különösen az anyáké – a gyermekek elleni kegyetlenkedésnek 
főoka. Ugyanezen ok nagyban szerepel a családfenntartási kötelesség elhanyagolásában, különösen az atya részéről, 
valamint a gyermekek kényszernevelésében.

A nemi erkölcsösséget, mint ismeretes, súlyosan veszélyezteti az ittasság. Casper-Liman szerint az erkölcsi me-
rényletek 84%-a ezen állapotban követtetik el. Házasságtörésnél, leányok elcsábításánál az alcohol a fő kerítő, ré-
szint annak nemileg izgató hatása folytán, részint az által, hogy gyengíti az erkölcsi gátlást, a szégyenérzetet és a kö-
rültekintő okosságot, a mi különösen a nőre vonatkozik. Ismeretes továbbá az akoholnak a borozók nyilvános házak-
ban való szerepe és hogy nemi betegségek oly gyakran mámoros állapotban szereztetnek, a mint Forel azt kimutatta.

Frank 7) és Ovize 8) kimutatták, hogy a törvénytelen születések Belgium-, Franczia- és Olaszországban a városok-
ban 9 hónappal a farsang, karácsony, újév és husvét ivási mulatságai után, a falvakban pedig a búcsúk és szüret 
után számítva, fokozódást mutatnak. Ugyanezen időbe, a lakodalmakat is beleszámítva, esik Bezzola 9) szerint a leg-
több gyengeelméjűek születése, a mit más svájczi kutatók (Hogan, Hartmann) is megerősítenek.

A szegényügy ismerői megegyeznek abban, hogy az iszákosság egyik fő oka az elszegényedésnek. A statistikák 
mindenesetre a valóságon alul maradnak, mert az illetők nem szeretik ezen okot bevallani.

A német birodalomban 1885-ben a nyilvános szegénygondozás a lakosságnak 3'4%-át részesítette segélyben. 
A segélyezettek 21%-ánál pedig iszákosság volt hivatalosan oknak jelezve.

A 44.559 német munkás közül, kik 1882–91-ig a munkáscoloniákban gondoztattak, 77%-uk inséges helyzetét 
az alcoholnak directe vagy indirecte köszönte.10)

Angliában 1869-ben 122 szegényház előljáróihoz intézett körkérdés megállapította, hogy a bennlakók 70–90%-a 
ivó 11). Londonban az 1860–61-iki szigorú tél nagy munkahiánynyal is együttjárt, úgy, hogy a segélyre szorulók 
száma 130.000-re emelkedett; ezek közül egyike sem tartozott a 8.000 munkást és iparost számláló abstinens egye-
sületekhez. Az elhanyagolt gyermekek közül, kik a londoni mentőházakba és iskolákba felvétettek, 85–99% ivó-csa-
ládokból származott (Bernardo Guttberg). Ugyanott pedig Hirsch azt találta, hogy az alamizsna 30%-át pálinkára 
fordítják.

Az Egyesült-Államokban az általános prohibitio előtt, a prohibitiós államok vagyonosodása szemben azokkal, 
hol szabad volt a szeszes italok forgalma, abban mutatkozott, hogy a takarékpénztári betétek 1897-ben pl. Maine 
államban fejenként 81 dollárt tettek ki, a »nedves« (ivó) államokban pedig, mint Illinois-ban 6, vagy Ohió-ban 9 
dollárt. Az általános prohibitio érvénye óta a takarékpénztári betétek mindenütt fokozódtak, úgyszintén a hang-
szerek, grammophonok, könyvek, folyóiratok forgalma.

Laquer szerint a munkáscsaládnak évi jövedelme legmagasabb az Egyesült-Allamokban, azután következik 
Anglia, Francziaország, végül Belgium és Németország, de éppen fordítva áll a szeszes italokra fordított kiadás. 
Nálunk Stein Fülöp12), sajnos, korán elhunyt előharczosunk megállapításai szerint a mértékletes munkás szeszes 
italokra jövedelme 12–18%-át költi, míg a német munkás csak 7–10%-ot, az amerikai pedig csak 2–3%-ot.

Ámbár az iszákosság főoka a szegénységnek és bő forrása a betegségeknek és elmezavarnak, mégis a szegényhá-
zak, jótékonysági intézetek, kórházak és elmegyógyintézetek folytatják lakóiknak traktálását szeszes italokkal. Dó-

  6) A. Baer u. B. Laquer: Die Trunksucht u. ihre Abwehr. II. kiad. Berlin, Bécs, 1907. 130. old.
  7) L. Frank, La femme confre l'alcool. Bruxelles, 1897.
  8) Alcoolisme et dépopulation. These. Lyon, 1900. ld. floppe. 528. old.
  9) D. Bezzola, Statistische Untersuchungen über die Rolle des Alkohols bei der Entstehung des originaren Schwachsinnes. 8. Internat Kongress zur 

Bekampfung des Alcoholismus, 1901.
10) M. flelenius. Die Alcoholfrage. Eine sociologisch-statistische Unter-- suchung. Jena 1903. 268 oldal.
11) Ugyanott, 267. old.
12) II. Nemzetközi alcoholellenes congressus.
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czi szerint 122 gyógyintézetünk évi költsége borra, sörre és pálinkára 323.333 korona. De máshol sem áll jobban 
a dolog; így a stettini városi szegényházi ápolási költségeinek 4%-a pálinkára fordíttatik, a lipcsei kórházakban pe-
dig 10%. De ezen nem lehet csodálkoznunk, mert amíg ily intézetek vezetői, orvosok és ápoló-személyzet, vala-
mint künn a közönség iszik, talán inhumanusnak, vagy legalább barátságtalannak tűnnék föl, ha a szegény és be-
teg bennlakók ily élvezettől megfosztatnának Azonban az abstinens. mozgalom hatása alatt e tekintetben is már 
némi javulás mutatkozik.

III. Balesetek és öngyilkosságok.

Az ivás által bekövetkező csökkenése az érzéki finomságnak és figyelemnek, az ítélőképesség gyengülése, az el-
bágyadás és eltunyulás nem engedi meg a veszély gyors felismerését és méltánylását és könnyelmű nemtörődöm-
séghez vezet. Es azáltal, hogy a családfenntartó egészségében, épségében és így munkaképességében károsodik 
vagy életét is elveszíti, a baleset kíváló socialis jelentőséggel bír, a mely még rendkívüli kiterjedést nyerhet, ha más 
ártatlanok, kiknek sorsa az illetőkre van bizva (vasúton, hajón) áldozatul esnek. Itt is a statistikai számok a valóság 
alatt vannak, mert az ittasságot közönségesen csak akkor ismerik föl, ha feltünő, míg csekély alcoholmennyiségek-
nek az érzékekre és szellemi működésre gyakorolt hatása vagy a megelőző napon történt nagyobb ivás utóhatása 
kikerüli a figyelmet.

Poroszországban Baer13) szerint 1869–73-ig 33.371 személy ment tönkre baleset által, ezek közül 4'7% ittasság 
következtében.

Angliában 1877–81-ig 78.456 halálos baleset volt; ezek közül 0'92% ittas állapotban vagy alcoholdelliriumban 
következett be.14)

Francziaországban Lunier15) szerint azon departementokban fordul elő a legtöbb baleset, a hol a legtöbb pálin-
kát isszák. Igy az északi departementokra 30% esik, az északkeletre 22%, keletre 20%, míg délen, dél-nyugaton és 
délkeleten 1–3%-ot tesz ki.

A mi a balesetek elosztódását az egyes hetinapokra illeti, ismeretes, hogy azok többnyire vasárnapra és hétfőre, 
illetve ünnepnapra és a rákövetkező napra esnek, mint olyan napokra, melyeken legtöbbet isznak, illetőleg az elő-
ző nap ivásának utóhatása nyilvánul. Sőt a hétfő, daczára annak, hogy akkor több munkás hiányzik az üzemekben, 
mint a többi napokon (blauer Montag) és a munkásoknak voltaképpen legjobban kipihenve kellene lenni, a leg-
több balesetet mutatja föl úgy az ipari, mint a mezőgazdasági munkások részéről.

A legtöbb elfogatás, kihágások és testi sértések miatt szintén a nevezett napokra esik.
A különböző ipari foglalkozások közt azoknái fordul elő a legtöbb baleset , kik legerősebben isznak, minők: 

sörfőzők, kőmívesek, halászok és kocsisok, a miért is svájczi és német életbiztosító társaságok abstinens biztosítot-
taiknak 10%-os engedményt nyújtanak az évi befizetésre.

Churchill16) szerint·Angliában évente kb. 200 csecsemő az ittas anya által agyonnyomatik. Ezen szerencsétlensé-
geknek túlnyomó része, azaz több mint a duplája (28'3%) esik a vasárnaptól a hétfőre menő éjre, a többi éjjelekhez képest.

A vasuti személyzet nagy felelőssége az utazó közönség biztonsága iránt a legtöbb amerikai és angol vasuti tár-
saságat arra indította, hogy alkalmazottjaiknak a szeszes italokat teljesen eltiltsa. Ezen példát részben Svájczban, 
Németországban és nálunk is követték.

Az öngpilkosságoknál Prinzing17) szerint nagyban szerepel az alcohol. Az ítélet gyengülése vagy hamisítása az it-
tasságban, valamint a rákövetkező mámorban a kedélylehangoltság, a mult fölötti szégyenérzet és bánat, a gazda-
sági letörés, a családdal való meghasonlás, a testi és lelki ziláltság és a velejáró érzete a csökkent értékűségnek ér-
lelik a végelhatározást.

13) A. Baer: Der Alcoholismus. II. r. 297. old.
14) Ugyanaz. Die Trunksucht u. ihre Abwehr. Bécs, Lipcse, 1890. 6. old.
15) Hoppe, 394. old.
16) Med. Temp. Rev. 1896. 11. old.
17) Trunksucht und Selbstmord. Lipcse, 1895.
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Szerinte a férfiöngyilkosságok 1/4 része, köztük egyharmada a férfikor teljében, alcoholismus által okoztatik
Angliában az öngyilkosságok 30%-át ivásra vezetik vissza és Sullivan18) szerint ezeknek több mint 2/3-a direct 

ittas állapotban követtetik el. 
Révész19) azonban kiemeli, hogy adott esetben mily nehéz az öngyilkosság indító okát kideríteni, melyek több-

nyire nem egységesek és azonfelül mindnyájan csak külsőleg vannak föltételezve. Valóságban az önmegsemmisí-
tés mélyebb okát az ember benső lényében, tehát veleszületett hajlamban kell keresnünk. Mindamellett el kell is-
mernünk, hogy az alcohol gyakran a kiváltó momentum.

IV. Kihágások és bűntettek.

Azáltal, hogy az alcohol a felsőbb szellemi működések csökkentése folytán az erkölcsi és akarati gátlásokat la-
zítja, ösztökélő (impulsiv) reactiókat vált ki lelki behatásokra, minők személyes bántások, szidalmazások, fenyege-
tések, valamint könnyebben indít csendháborításokra, testi sértésekre, zendülésekre; míg az idült alcoholismus 
rovására inkább csalás, hamisítás, sikkasztás, lopás, rablás, gyújtogatás irandók. A bűnletteknek bővebb forrása 
nyílik meg, hogy ha az alcoholismus a lelki elfajulás (psychikai degeneratio) talaján fejlődött. Krolme20) a moabiti 
zárkás fogház igazgatója Berlinben azt találta, hogy a testi sértéseik összeségükben a gondtalan testi sértéseik és 
emberölések majdnem mindnyájan, a gyilkosságok pedig sok esetben pálinkára vezetendők vissza. A tulajdon el-
leni bűntettek majdnem kivétel nélkül pillanatnyi vagy állandó szükségből indulnak ki, melyben az illető vagy 
hozzátartozói szenvednek. Ezen szükségnek oka pedig rendesen a pálinka.

Angliára nézve lord Coleridge főbíró 1877-ben így nyilatkozott: Erőszakosságból elkövetett bűntettek ittasság-
ban és többnyire korcsmában történnek. A fogházak 9/10 részét kiüríthetjük, ha Angliát józanná tehetnők.

Magyarországon Fekete21) szerint a bűntettek 1/3-a ittasságból származik. Nemük szerint 1897-ben az ellensze-
gülések 2/3-a, a súlyos testi sértések 1/2-e, az utczai verekedések 3/4-e, az emberölések legnagyobb része alcoho-
los állapotban követtetett el. Németh22) 6049 bűntettes közül, kiknek több mint fele visszaeső volt, 14% alcoholis-
tát talált. A magyar statistikai évkönyv szerint az 5499 elítélt közt 74% ivó volt.

Mattauschek az I. osztrák alcoholellenes gyűlésen referálta, hogy egy osztrák ezredben a fegyelmi kihágások 
32%-a és a bűntettek 45%-a alcoholhatás alatt történt. A svájczi hadsereg főauditorja Hilty tette azt a jellegzetes ki-
jelentést: »ha sikerülne az alcoholt eltiltani, akkor a katonai igazságszolgáltatást be lehetne szüntetni.«23)

V. Élettartam, megbetegedés és halálozás.

John Tatham24) Nagybritannia 1890–92-iki halálozásai rovatából egy táblázatot állított össze, mely 25–65 éves 
férfiakra vonatkozik, kiknek foglalkozása erősebb ivással szakott együttjárni, minők: kocsisok, házalók, szénhor-
dozók, halkereskedők, zenészek, fodrászok, dockmunkások, kéményseprők, mészárosok, sörfőzők, vendéglő-al-
kalmazottak és vendéglősök. Ezeknek halandósága 4-szerte nagyobb a többi foglalkozásuakéhoz képest, sőt az al-
coholiparban alkalmazottaknál a 8-szorosra is emelkedik. Hasonlót mutatnak a franczia, svájczi, német és osztrák 
statistikák.

Ugyanazon országban még a fajok is különböző átlagos élettartamot mutatnak, a szerint, hogy az ivásnak hódol-
nak-e vagy sem. Igy Kazanban az abstinens mohammedán tatárok 21‰ halandóságot mutatnak, míg az ottani or- 
thodox orosz lakosság 40‰-ot.25) Poroszországban az 1893–97. időszakban a keresztények halandósága 21'84‰, 

18) W. Sullivan: Alcoholism and Suidicial impulses. Journ. of ment Science 1898. 54. köt.
19) B. Révész: Der Selbstmord. Eine sozialhygienische Skizze. Arch. f. Mediz. 1905. II. köt. 240-48. old.
20) Baertől idézve.
21) Congres internat. pénit. 1900. IV. 58.
22) E. Németh, Zur Frage der Gemeingefahrlichkeit vom forensisch-psychia- trischen Standpunkte. Neuro!. Centralbl. 1908. 881. o.
23) Helenius i. h. 229. old.
24) Med. Temp. Rev. 1989. I, 58.
25) Hoppe, 433. old.
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a zsidóké 14'73‰ volt. Magyarországon Kőrösy statistikája szerint 1885–93-ig a római katholikusoké 72'2, a pro-
testánsoké 62'5, a reformátusoké 55'9 és a zsidóké 37'6‰ volt.

Az alcohol életrövidítő hatásának classikus bizonyítékát adják az életbiztosító társaságok halálozási táblázatai, 
a mint ezt először Angliában állapították meg. Az »United Kingdom Temperance and United Provident Associa-
tion« biztosító társaság, mely 1840-ben teljesen abstinensek számára alapíttatott, később magasabb díj mellett mér-
tékletes ivók számára is külön osztályt rendezett be. Mindamellett az abstinens osztály 1/3-dal több nyereséget ho-
zott. Ennek megfelelőleg az abstinens osztály halandósága az 1886–1905-iki években 28'5%-kal kevesebb volt, mint 
Anglia általános halandóságának megfelelt volna; míg a mértékletes ivók csak 5'2%-kal maradtak a kiszámítás 
mögött. Hogy az utóbbiak is a várandósághoz képest kedvezőbb eredményt adtak, ez annak tudandó be, hogy 
ezen osztályból is az idült betegek és a súlyos ivók kizárattak Más angol, valamint svájczi, hollandi és németalföl-
di társaságok hasonló tapasztalatokat tettek. Azért is az angol társaságok 10–15, a svájczi és német társaságok 4– 
5% engedményt nyujtanak a biztosítási díjra. A mi biztosítási társaságaink, sajnos, ily engedményre még nem vol-
tak birhatók.

Az előbbiekből várhatjuk, hogy abstinenseknél alacsonyabb a megbetegedések (morbiditas) száma és kevesebbek 
a betegségi napok. Igy a három nagy betegsegélyző pénztárnál (Oddfellows Rural Towns and City Districts, Odd-
fellows Rural Districts és Foresters), melyek azonban ismeretes ivókat kizárnak, egy tagra átlag 2'7 betegségi hét 
jön, míg az abstinens »Sons of Temperance« pénztár tagjára 0'748 hét. A berlini, müncheni és osztrák betegsegély-
ző pénztárak kimutatásai szerint az erősen ivó iparosok (építőipar, kocsisok), különösen pedig az alcoholiparral 
foglalkozók a legmagasabb megbetegedési számot mutatják, kiknek legnagyobb halandóságával már megismer-
kedtünk.

Párhuzamosan ezzel Kis26) a budapesti kerületi pénztárra nézve azt találta, hogy a legtöbb betegbejelentés a hét 
napjai közül hétfőre, tehát a vasárnapi ivási excessusok utáni napra esik.

A mérsékletes ivás az életet átlag 8 évvel röviditi meg.
Az alcohol nemcsak directe betegít meg, hanem indirecte a nemi betegségeknek is bő forrása, a mennyiben 

a mámorban történik meg a legtöbb nemi fertőzés, Forel szerint a férfiak 76'4%-a és a nők 65'5%-a szerezte ily ál-
lapotban nemi baját. A mennyiben pedig az ivás hiányos táplálkozással és emésztéssel, a korcsma rossz levegőjé-
ben való tartózkodással és meghűlésekkel együtt jár, a tuberculosisnak is hatalmas elő  mozdítója.

A mi az alcohol által az utódokra átvitt betegségeket és fogyatékosságokat, az alcoholos elfajulás nagy kérdését il-
leti, melyhez különösen eskór, gyengeelméjűség, hülyeség, alkati betegségekre való hajlamosság, az útódok na-
gyobb halandósága stb. tartoznak, azt egy korábbi munkámban fejtettem ki, melyre ezennel utalok.27)

VI. Megelőzés (prophylaxis), alcoholismus elleni küzdelem.
Gyógyintézetek.

Az alcoholismus egyedüli biztos megelőzése a teljes tartózkodás. Csakis az abstinens egyesületek tudnak jelen-
tékeny sikereket felmutatni, míg a mértékletességért sikra szálló egyesületek teljes kudarczot vallattak. Hiszen mér-
tékletességet, mint magától értetődő dolgot, minden időkben hirdettek, még a súlyos ivó sem ismeri be oly köny-
nyen, hogy mértéktelen. Eltekintve attól, hogy a mértékletesség hatását sem általánosan, sem egyénileg megállapí-
tani nem lehet, mert ha ezidőszerint az alcohol káros hatását ki sem birnók mutatni, nincs biztosíték az ellen, hogy 
a rendes ivásnak idővel nem lesz összegező káros hatása, sem az ellen, hogy a mértékletes ivásból nem lesz idővel 
mértéktelen. A rossz példa jelentőségéről, mely egyeseknek adatik, már fent szólottam. De különben tudjuk, hogy 
csekély alcoholadagok is már kimutathatólag érzéktompító és a szellemi műveletekre lefokozó hatással vannak. 
Mint mérget azonban egészségesnek észszerűen még kis mennyiségben sem fogjuk ajánlhatni. Amit az alcohol 
mellett felhoznak: kétségtelen calorikus értékét, azt lerontja mérgező tulajdonsága; kellemes közérzetet keltő (eupho-

26) A. Kis. Alcoholabstinenz und Krankenkassen. ll. nemzetközi alcohol- ellenes congressus. 73. old.
27) Donath Gy.: Az alcohol fajegészségi és népesedéspolitikai szempontból A Magyarországi Abstinens Orvosok Egyesületének kiadványa I. Budapest 

Politzer Zs. és fia, azonkívül: Nemzetvédelem, I. köt., 3. füz. 1918.
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rikus) hatását kevésbbé ártalmas italokkal: kávéval, teával, szénsavas italokkal, vagy pedig gyümölcsnedvekkel stb. 
lehet pótolni. Mint szórakoztató, gondűző, feleslegessé válik a valóban demokratikus államban, ahol a cultura 
a nép rendelkezésére áll és ez minden szellemi és művészeti gyönyörben részesülhet. Gazdasági szempontból pe-
dig nem vonjuk meg a gabonaneműeket, burgonyát stb.-t a nép táplálékából, azáltal, hogy sört vagy pálinkát ké-
szítünk belőlük. Azonkívül szabaddá válik sok termőföld, valamint a kiterjedt alcoholiparban számos munkaerő, 
mely hasznosabb téren érvényesülhet. Az egyéb, különösen ipari czélokra szolgáló szeszt pedig a vegytan már más 
anyagokból is, mint gazdasági terményekből tanította előállítani, így Berthelot szerint ásványi úton, a calciumcar-
bidból. A szőlőt pedig mint gyümölcsöt élvezzük, vagy mint mustot conserváljuk és egy csekély részéből orvosi 
czélokra bort készíthetünk.

Az alcoholtiltó törvények következtében sokak előtt talán fölöslegesnek látszanak az alcoholellenes egyesületek 
további működése. Ez azonban nagyon téves, mert csak oly törvények gyökeredznek mélyen a társadalomban, 
melyek annak szelleméből fakadtak és felfogását visszatükrözik. A hol a pillanat szüksége azokat rákényszerítette 
a társadalomra, ott a felvilágosító munkának kell a tapasztalat és tudomány érveivel a közönséget áthatni, hogy 
a törvényt titokban vagy más körülmények közt se ki ne játssza, se azok megmásítására ne törekedjék. Végre tör-
vényhozók és törvények is változhatnak, sőt ugyanazon törvényhozónak nézetei idővel vagy új viszonyok hatása 
alatt változhatnak, ellenben az igazság egy marad és ahhoz minden körülmények közt ragaszkodni kell. Hogy az 
abstinens mozgalom magában nem elegendő az alcohol rákfenéjének kiirtására, hanem hogy ehhez az állam be-
avatkozása is szükséges, annak 1916 áprilisban tartott előadásoinban1) következő szavakban kifejezést adtam: »Ezt 
a czélt azonban (t. i. az alcohol kiküszöbölését) nem szolgálja eléggé a tisztán felvilágosító és nevelő munka, mely kü-
lönben legnagyobb elismerésünket érdemli és amelyet még fokozottabb mértékben kell folytatni; nem elegendő 
azért, mert tulságosan lassan halad előre, pedig a gazdasági erők gyors és teljes helyreállítására sürgős szüségünk van; 
éppen azért az államhatalom erős karjának kell az alcohol elleni küzdelemben segédkeznie! Én akkor a localoptio 
mellett emeltem szót, t. i. hogy az állam ismerje el minden községnek és megyének azt a törvényes jogát, hogy min-
den szeszes italnak készítését, forgalomba hozatalát, kimérését szavazat útján megtilthassa és így civilisatiónk ezen 
rákfenéjétől önmagát megszabadítsa.2) Egyébként még a prohibitiós Egyesült Államokban az abstinens egyesüle-
tek még teljes erővel dolgoznak tovább, mert ellenőrzik a törvény kivitelét, szembe szállnak minden prohibitio 
megszüntetésére irányuló törekvésekkel, nagyban segélyezik az elszegényedett Európa alcoholelleni küzdelmét, 
sőt el vannak tökélve Európát is szárazzá tenni.

Az alcoholismus elleni küzdelemben alapvető jelentőséggel bírnak a felvilágosító és agitáló, semmi megalkuvást 
nem ismerő abstinens egyesületek, melyekkel szemközt a mértékletességi egyesületek mindenütt háttérbe szorul-
tak. A legtekintélyesebb és legelterjedtebb az 1851-ben John B. Gough által Amerikában evangelikus alapon létesí-
tett »lndependent Order of Goad Templars«, melynek nálunk az erdélyi szászok közt vannak tagjai. Miután ezen 
rend katholikus országokban, valamint felvilágosodott és tudományos körökben nem igen birt terjedni, Forel 
Ágost tanár alapította a minden felekezeti színezettől mentes neutralis rendet (Independent Order of Good Temp-
lars Neutral), melyet ő Stein Fülöppel minálunk bevezetett. A Good Templarrend működése egyik legfontosabb ta-
lajának mindig a munkásságot tekintette, miért is ezek közt páholyokat alapított és azonkívül 1904-ben az »Alco-
holellenes Munkás-Egyesületet«, mely 1909-ben az »Alcoholellenes Munkás-Szövetséggé« alakult át. Felemlíten-
dők még az »Országos Magyar Alcoholellenes Egyesület«, (1900-ban néhai dr. Szalkai tanár által alapíttatott) az 

28) Donath Gyula. Ugyanott.
29) Az európai sajtóban időnkint hírek látnak napfényt, melyek az amerikai prohibitio kudarczáról tudnak mesélni. Alig szükséges mondani, hogy 

ezek az alcoholérdekeltségtől származnak és az európai közönség megtévesztésére szolgálnak. A kik a viszonyokat ismerik, épp az ellenkezőről 
tanuskodnak. Így Sir Arthur Newsholme, a London Városi Közigazgatásnak (Local Government Board) főorvosa, ki 2 évig az Egyesült Államokban 
tartózkodott, a Royal Medical Society (Királyi Orvosegyesület) előtt következőket jelentette: Habár a tilalom első évében gazdag embereknek 
nem éppen tulságos nehéz volt maguknak szeszes italokat szerezni, mégis a nagy tömeg számára ez már akkor vagy lehetetlen volt, vagy a 
magas ár miatt csak ritkán ihatták le magukat. Az Egyesült Államok 150.000 orvosa közül minden egyes kénytelen volt engedélyre szert tenni, ha 
alcoholt akart betegei számára rendelni. Öt orvos közül csak egy folyamodott ily engedélyért és a 48 állam közül 24 államban egyetlen egy orvos 
sem vette azt igénybe. Newsholme szerint kétségen kívül áll, hogy az általános jómód az alcoholtilalom óta tetemesen növekedett, hogy sokkal 
több pénzt adnak ki jobb ruházatra, táplálásra stb., mint azelőtt, és a kórházakba fölvett heveny alcoholismus esetei csökkentek. Newsholme meg 
van győződve, hogy az alcoholtilalom Amerikában annyira bevált, hogy azt minden ellentörekvések daczára sem fogják eltörülni. (I. P. zum Busch, 
Deutsche medizinische Wochenschrift 1922. 3. szám)
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Általános Közjótékonysági Egyesület (1908), me!y alcoholisták számára a dr. Weisz Miksa vezetése alatt álló »Rá-
kospalotai Gyógyítóház« nevű sanatoriumot alapította. Ezen egyesület Budapesten alcoholmentes vendéglőket is 
nyitott. Stein Fülöp-nek érdeme továbbá a kerületi munkásbetegsegélyző pénztár kebelében teremtett alcoholelle-
nes dispensaire. Felekezeti alapon állanak a »Kék-Kereszt« és »Katholikus-Kereszt« nevű egyesületek.

Felemlítendő itt még a svéd »Gothenburg-systema«, mely a pálinkaforgaimat monopolizálja és szabályozza, mér-
sékelt nyereség mellett alcoholellenes közczélokra dolgozik, de éppen e tekintetben aggályos, mert ezen nyereség 
által voltaképpen érdekelve van, hogy az emberek igyanak.

Ha most kérdezzük: mi legyen a legközelebbi törvényhozási lépés, mely minket előre vigyen az alcohol elleni 
küzdelemben? – Erre nézve tartsuk a következőket szem előtt: Ha Amerika a mellett, hogy a háború következté-
ben – amint előre volt látható – a gazdasági világuralmat magához ragadta, még a prohibitio által is tovább fokoz-
za termelését és gazdasági felhalmozódását, akkor a legkevesebb, a mit mi Európában, de különösen a legyőzött ál-
lamokban tehetünk, a vasárnapi 40 órai (szombaton d. u. 4 órától hétfő reggel 8 óráig tattó) italmérési szünetnek, 
valamint a localoptionak törvénybe iktatása. Természetes, hogy akkor egyúttal gondoskodni kell az alcoholt pót-
ló egészséges sportokról, kellemesen szórakoztató otthonokról, szellemi gyönyörökről, különösen népszerű tudo-
mányos előadásokról, s művészeti és zenei élvezetekről.
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Tarkó Klára

Johan Béla 1940-es írását olvasva azonnal megerő-
södik az emberben az az érzés, hogy a 2001–2010. évek-
re szóló „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Prog-
ram” három éven keresztül (2003–2006) az „Egészség 
Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjaként” tör-
ténő megnevezése egyáltalán nem érdemtelenül történt 
[1, 2].

Johan Béla esszéjét azzal a dilemmával indítja, hogy 
vajon milyen mértékben kell az államnak gondoskod-
nia állampolgárai jólétéről és jóllétéről. Az egyik vég-
letet képezik azok, akik szerint mindenről az államnak 
kell gondoskodnia, a másik véglet pedig azok, akik sze-
rint az állami „gyámkodás” kellemetlen. Johan Béla írá-
sa a kettő közötti arany középútra mutat rá, az állami 
gondoskodás és a társadalmi felelősségvállalás és kez-
deményezés egységére, különösen a szociális munka és 
az egészségvédelem területén. Ehhez a társadalomnak 
különleges szakértelemmel bíró szakképzett személy-
zetre van szüksége. Ezek a szakképzett szakemberek fon-
tos szerepet játszanak a megelőzésben, abban, hogy 
a bajok gyökereihez lenyúlva a bajokat csökkentsük, mely 
hosszútávon nagyobb haszonnal kecsegtet, mint a fo-
lyamatos azonnali „tűzoltás”. A cikk számos példát hoz 
a hatósági és a társadalmi erők összefogásának ered-
ményeségére, mint például a „Zöld Keresztes” egész-
ségvédelmi munka megszervezése, a legnagyobb ak-
tualitása azonban a következő gondolatoknak van.

A szakértői konszenzuson alapuló változás érvénye-
sítése mindig hosszabb folyamat, a meggyőzés, az el-
lenállás leküzdése ennek szerves része. A létrejött, szak-
mailag megalapozott közegészségügyi és egészségvédő 
tevékenységek keresztülvitele pedig az állam feladata. 
Aki nem tartja be az előírásokat, az másokat is veszé-
lyeztet, különösen a fertőző betegségek esetén, hiszen, 
ha valaki megbetegszik, az nem csupán a saját problé-
mája, hanem másokat is veszélyeztet. Ahogyan Johan 
Béla megfogalmazza, „a társadalomnak szerepe az em-
berek figyelmeztetése, a szükséges rendszabályok ismer-
tetése, s annak elősegítése, hogy az emberek ne töre-
kedjenek az érdekükben hozott rendszabályok alól ki-
bújni.” Egy intelligens társadalomnak ehhez arra van 
szüksége, hogy a hatósági intézkedések okairól és cél-
jairól elfogadható és világos magyarázatot kapjon, el-

lenkező esetben kritizál, lázadozik és megpróbál kibúj-
ni alóla. Ezek a sorok mintha 2021-ben íródtak volna, 
teljesen aktuálisak a jelen COVID-19 pandémia ide-
jén.

A modern egészségnevelés szemléletében nem a tár-
sadalomból kiragadott ember kockázati helyzetben va-
ló viselkedésével kell foglalkozni [3]. A korszerű egész-
ségnevelés a kívánatos viselkedésre tesz javaslatot és nem 
csak a betegségek elkerülésére tanít, okít, és figyelem-
be veszi az ismeret, az attitűd és a magatartás között fenn-
álló komplex kapcsolatot [4]. Az egészségértelmezés pa-
radigmaváltása következtében létrejött egészségfogalom 
arra törekszik, hogy az egészséget a döntéshozatal tár-
sadalmilag elfogadott kritériumává tegye, a társadalom 
tagjai úgy éljék meg, hogy az adott döntés az egészsé-
güket szolgálja [3]. És ehhez még hozzátehetjük, hogy 
döntésük a mások egészségét is szolgálja. A maszkhasz-
nálat, a kézmosás, a távolságtartás és a védőoltás felvé-
tele olyan döntés, melyben nem ezen konkrét cselek-
vésekről döntünk, hanem arról, hogy megvédjük-e ön-
magunk és mások egészségét, életét. Ahhoz, hogy lét-
rejöjjön társadalmi szinten ez az attitűdváltás, a közért-
hető és ugyanakkor szakmailag megalapozott, egymás-
nak nem ellentmondó ismeretátadás, egészségkommu-
nikáció és a lakosság egészségműveltségének fejleszté-
se elengedhetetlen.
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Sokat vitatott kérdés, hogy az állam mennyire menjen el gondoskodásában, hogy a területén élő emberek szelle-
mi és anyagi jólétét biztosítsa és azt fenntartsa. Kérdés: meg lehet-e jelölni az állam ezirányú feladatkörének hatá-
rait, vannak-e még olyan feladatok, amelyek ezen kívül esnek, s ezeknek a feladatoknak végrehajtása kire vár, kire 
tartozik. 

Az emberek – elsősorban társadalmi és anyagi helyzetük szerint – igen különbözöképpen gondolkoznak efelől. 
Vannak, akik mindent – elsősorban magukra vonatkoztatva – az államtól várnak. A nemzet életfontosságú kérdé-
seitől kezdve az ő kis, egyéni bajaik megoldását is az államtól várják. Mások az állam gondoskodását nem kellemes 
„gyámkodásnak” tartják, az állam tevékenységét minél szűkebb területre szeretnék korlátozni, s a mutatkozó fel-
adatok elvégzését az egyénre vagy a társadalomra akarják bízni.

Ha ezt a kérdést vizsgáljuk, úgy tisztában kell lennünk azzal, az állam a társadalmi alakulataknak egyik formá-
ja, amelyet a társadalom azért alakított ki, hogy azokat a feladatokat, amelyek az ország társadalmára hárulnak, 
minél célszerűbben, minél gazdaságosabban valósíthassa meg. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy e feladatok meg-
oldására szolgáló anyagi eszközök ugyanabból a forrásból: az állampolgárok zsebéből származnak, amit az állam-
nak az adózó polgár adó formájában, egyéb társadalmi alakulatoknak, így az egyesületeknek ugyancsak az állam-
polgár tagdíj vagy önkéntes adakozás formájában bocsát rendelkezésére. Az állam az adók formájában begyüjtött 
pénzt erre a célra szolgáló szervezeten, többnyire a közigazgatási apparátuson keresztül használja fel. A társadal-
mi egyesületek a tagdíjak, a gyűjtések vagy önkéntes adományok alakjában összegyüjtött összegeket céljaikra, rész-
ben ennek a terhére beállított személyzet, többnyire azonban az erre vállalkozó tagjai útján használják fel.

Az államra váró és az állam által végrehajtott feladatok sokszerűsége mellett a társadalom önkéntes munkavál-
lalása sokkal szükebb térre szorul, – elsősorban a szociális munka és az egészségvédelmi munka terére. E két vo-
nalon a társadalomé az érdem, hogy e feladatokra reámutatott, ezekre az államhatalom figyelmét felhívta, azokat 
megoldani törekedett.

A szociális lelkiismeret ébredése mind szélesebb téren iktatta az állami feladatok közé a nép szociális és egész-
ségügyi problémáinak megoldását. A szociális és egészségügyi bajok tanulmányozása fokozatosan kiderítette ezek 
keletkezésének okát, a megoldás módját. Kiderült, hogy a segítés, mind egészségügyi, mind szociális vonalon kü-
lönleges szakértelmet igényel, és ezért ezt jól csak szakképzett személyzet tudja ellátni.

Kiderült az is, hogy a szociális nyomor pillanatnyi enyhítésénél, a betegség gyógyításánál észszerübb a nyomor, 
a betegség megelőzése. A koldusnak adott fillérek, ruha- vagy kenyérdarab csak ideig-óráig segít e szerencsétlenen. 
Azután a nyomor újra, talán most már még kiáltóbban hallatja szavát. Viszont ha munkához juttatjuk, ha talpra 
állítjuk, tovább nem szorul segítségre, könyöradományra. A bajok gyökeréhez kell férkőznünk, azok okát kell ke-
resnünk és azt megszüntetnünk. A fenti példához hasonlóan kell eljárnunk az egészségvédelem terén is. Csak egy 
példát említek fel: évtizedeken keresztül a lúgkő évenként körülbelül 300 kisgyermek pusztulását okozta, mert 
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a lúgkövet nem lehetett kitiltani a háztartásokból. A gyermek egy óvatlan pillanatban ivott a hanyagul otthagyott 
lúgkőoldatot tartalmazó pohárból. Amikor az anya ezt észreveszi, akkor megindul a lúgmérgezettek megmentésé-
re szolgáló apparátus. Telefonon hívják a mentőket, kórházba viszik a gyermeket, ahol hetekig élet-halál között le-
beg; ezután megkezdődik a gyermek hegesedő nyelőcsövének kínos tágítása. Az emberi életnek és az anyagiaknak 
megdöbbentő tékozlása ez csak azért, mert évtizedeken át nem sikerült meggyőzni egyes maradi háziasszonyokat 
és falusi embereket, hogy szódaoldattal is lehet sikálni, hogy lúg nélkül is lehet szappant főzni. Az ellenállás legyő-
zése után a megfelelő racionális intézkedést a kereskedelemügyi és belügyminiszter az idén megtették; most októ-
ber elseje óta nem szabad lúgkövet a háztartások részére kiszolgáltatni. Ha a háztartásokban még meglévő lúgkő 
kifogy, úgy a lúgmérgezések – hazánk közegészségügyének ez a szégyenfoltja – megszűnnek.

Felsorolhatnák a különböző fertőző betegségek elleni védőoltásokat, a kutak rendbehozatalát, az élelmiszerek 
ellenőrzését – mint olyan rendszabályokat, amelyekkel járványokat, betegségeket megelőzhetünk, amelyekkel az 
emberek egészségét védeni tudjuk. 

Nem lehet kérdéses az, hogy ezeknek a közegészségügyi és egyben egészségvédő tevékenységeknek a keresztül-
vitele az állam feladatkörébe tartozik. A fertőző betegségek elleni védekezés, a jó ivóvíz biztosítása, a hamisítatlan 
és az egészségre nem ártalmas élelmiszerek biztosítása, a városok, falvak tisztaságának kérdése, a por elleni küzde-
lem a nép széles rétegeit érintik. A fertőző betegség ezenfelül nemcsak annak a problémája, aki abban megbeteg-
szik, mert veszélyezteti az egészségeseket is. Nem vitatható, tehát, hogy ezekkel az államnak kell foglalkoznia, 
amelynek rendelkezésére állanak az eszközök, hogy az emberek egészségének védelme érdekében rákényszeríthes-
se akaratát azokra, akikben nincs meg a felelősségérzet embertársainak egészségével szemben.

Ezekkel kapcsolatban a társadalomnak szerepe: az emberek figyelmeztetése, a szükséges rendszabályok ismerte-
tése, s annak elősegítése, hogy az emberek ne törekedjenek az érdekükben hozott rendszabályok alól kibújni. Mi-
nél intelligensebb egy társadalom, annál inkább megkívánja, hogy közöljék vele a hatóságok intézkedéseinek okát 
és célját. Ha sikerül ezt neki – elfogadhatóan – megmagyarázni, akkor megnyugvással tudomásul veszi vagy lega-
lább is beletörődik. Ha nem, – úgy kritizálja, lázadozik ellene és törekszik kibújni alóla. Mivel pedig minden em-
ber mögé rendőrt állítani nem lehet, sokszor – a köz nagy kárára – ez sikerül is neki. 

A társadalomnak fontos szerepe: egyesületein, szervein keresztül olyan közfelfogás kialakítása, hogy a hatóságok 
őérte, a népért, vannak (erről természetesen a hatóságoknak sem szabad soha megfeledkezniök), s intézkedéseiket 
az ő érdekében teszik. A társadalmi szerveknek további feladata, hogy fejlesszék az egyes emberekben a közzel szem-
ben fennálló kötelességérzetet.

A fentebb felsorolt közegészségügyi munkaágazatok hatósági alapon fejlődtek ki és a civilizációnak természetes 
velejárói.

Vannak azonban az ember egészségvédelmének olyan ágazatai is, amelyek kezdete majdnem minden országban 
társadalmi iniciativának gyümölcse. Ide sorozom a gyermekvédelmet, különösen pedig a csecsemőknek és ezzel 
kapcsolatban az áldott állapotban lévő anyáknak védelmét. Az embernek a gyermek iránti szeretete, a gyengével 
szemben a kultúremberben kifejlődött segíteniakarás s a jövő sorsát biztosítani akaró nemzet élniakarása a forrá-
sai a szervezett csecsemő-gyermekvédelmi törekvéseknek. 

Hazánkban is társadalmi alakulat: az Országos Stefánia Szövetség kezdte meg 25 évvel ezelőtt ezt a munkát első-
sorban a városokban. A társadalom megértése, a hatóságok támogatása és kiváló vezetőinek lelkes munkája 25 év 
alatt naggyá fejlesztette ezt az egyesületet. Anyagi eszközeit a társadalomtól törekedett megszerezni. A társadalom 
– hála a Stefánia fiókszövetségekben tömörült lelkes szövetségi tagoknak – áldozott is erre a célra. Ez azonhan nem 
bizonyult elégségesnek. Sikerült azonban felkelteniök a városok, a községek vezetőségének érdeklődését, s ezek 
mind nagyobb összegekkel jöttek az anya- és csecsemővédelmi munka segítségére. Előljárt itt is Budapest székes-
főváros, amely a területén folyó anya-csecsemővédelmi munkának szinte összes költségeit maga viselte. Az állam 
már a világháború idején felismerte ennek a munkának a fontosságát és feladatának ismerte el az anyák, csecse-
mők és gyermekek védelmét, de a világháború okozta gondjai közepette ennek terhét magára vállalni nem tudta, 
s ezért a Stefánia Szövetséget bízta meg ennek a feladatnak ellátásával. Ettől kezdve évről-évre, fokozatosan emel-
kedő, igen tekintélyes összeggel járult hozzá a Szövetség munkájához. 

A városok anya- és csecsemővédelmének megszervezése után a falvakra került volna a sor. Ekkor kiderült, hogy 
különösen a kisebb falvakban – anyagi és célszerűségi okokból – nem lehet kizárólag az anya- és csecsemővéde-
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lem céljaira külön szervezetet felállítani, hanem ezt a munkát együtt kell megoldani az idősebb korosztályok be-
tegségei és a népbetegségek (tuberkulózis, veneriás betegségek) elleni küzdelemmel. Így alakult ki a magyar falvak 
igényeinek és anyagi lehetőségeinek megfelelően 1927 óta a zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálat, amely –hála el-
sősorban vitéz Kozma Miklós és vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterek megértésének – gyors iramban 
terjedt.

Így fejlődött egymás mellett ez a két egészségvédelmi szervezet: az egyik főleg a városokban, a másik főleg a fal-
vakban. Az egyik csak az anyák- és csecsemők védelmével, a másik az egészségvédelemnek összes ágaival foglal-
kozott. Mind a kettőnek meg volt a körülírt feladatköre és munkalehetősége. A Stefánia Szövetség a társadalom 
széles köreire támaszkodott, orvosai, védőnői a Szövetség alkalmazottai voltak; a hatóságokkal, elsősorban a ható-
sági orvosi karral, kapcsolata – társadalmi alakulás lévén – laza volt. A „Zöld Kereszt” a munkáját hatósági szer-
vekre – az állam, illetve a hatóságok által alkalmazott orvosokra és védőnőkre – alapította, szervezete szorosan be-
illeszkedett a közegészségügyi szolgálat szervezetébe. Ezzel szemben kapcsolata a társadalommal sajnos laza volt. 
Ennek a hátrányait ismertük, s minden eszközt megragadtunk, hogy a kapcsolatot a társadalommal szorosabbá te-
gyük, csak egyre nem tudtuk magunkat elszánni: arra, hogy egy új egyesületet alakítsunk azt a „Zöld Kereszt” mö-
gé állítsuk. Nem tettük ezt azért, mert nem akartunk a sok meglévő mellé még egy új egyesületet alakítani, mert 
mindig reméltük, hogy sikerül a két intézményt egységesíteni és az ország népének egészségvédelmét egy intéz-
mény keretében, egységes rendszerben kiépíteni.

Ennek fontosságát átlátta a Stefánia Szövetség vezetősége is és a magasabb célkitűzéseket tartva szem előtt, ma-
ga kezdeményezte a két szervezet egybeolvasztását. Az elhatározó lépések ez év őszén megtörténtek: a belügymi-
niszter a Stefánia Szövetség orvosait és védőnőit a Szövetségtől 1941 január 1-én átveszi és a védőnőket a zöldke-
resztes védőnőkkel közös státuszba sorozza. Az e célra szükséges összegek az 1941. évi költségvetésben biztosítva 
vannak. A Stefánia Szövetség orvosaira és védőnőire nézve az átvételük helyzetük fokozatos rendezését jelenti. Az 
egészségvédelmi munka a jövőben az egész országban – Budapest kivételével – a „Zöld Kereszt”-es egészségvédelmi 
szolgálat szervezetében az Országos Közegészségügyi Intézet irányítása alatt fog tovább folyni.

A Stefánia Szövetség, mint társadalmi szerv, továbbra is fennmarad. Működését az anya- és csecsemővédelmen 
kívül az összes egészségvédelmi problémákra kiterjeszti. Fiókszövetségeit ott is megszervezi, ahol eddig a „Zöld 
Kereszt” egészségvédelmi szolgálatai – társadalmi háttér nélkül – működtek. A Szövetség új célkitűzései a szeptem-
berben elfogadott új alapszabályaiban és új nevében: „Országos Egészségvédelmi Szövetség” jutnak kifejezésre.

Úgy gondolom, hogy hazánk közegészségügyi szervezetében kevés olyan nagyfontosságú elhatározó lépés tör-
tént, mint ez, az új év kezdetével bekövetkező, átalakulás. Egységes elvek, egységes rendszer szerint, egységes ve-
zetés alatt fog 1941. január elsejétől kezdve dolgozni az egészségvédelem terén közel 1000 orvos és 1100 védőnő. 
Ha hozzáfűzöm ehhez azt, hogy ugyancsak 1941. január elsején fognak életbelépni az 1940. évi VI. t.-c.-nek azok 
a szakaszai, amelyek a tuberkulózis és a veneriás betegségek elleni küzdelem rendszerét fokozatosan az egész or-
szág területén kiépítik, úgy azt kell mondanom, hogy a törvényhozás és a kormány biztosította azokat a feltételeket, 
amelyek az egészségvédelem szakfeladatainak ellátásához szükségesek. 

E feladatkör többi részének ellátása a társadalomra vár. Az Országos Stefánia Szövetségben tömörült társadalom 
felismerte teendőit és az egészségvédelmi munkával kapcsolatos kötelességeit, amidőn elhatározta, hogy mint 
„Országos Egészségvédelmi Szövetség” munkakörébe vonja az eddigieken felül az egészségvédelem összes ágaza-
tait, és működését a ,,Zöld Kereszt”-es egészségvédelmi munka szervezésével párhuzamosan kiépíti az ország egész 
területére. 

A „Zöld Kereszt” és az „Országos Egészségvédelmi Szövetség” most kifejlődő együttműködésétől azt várom, hogy 
az egészségvédelmi munka szorosan összekapcsolódik a társadalom szociális tevékenységéveL Hatásosabb lesz 
a „Zöld Kereszt” orvosainak és védőnőinek munkája. Tudjuk, milyen gyakran jár együtt a betegség és a nyomor, 
tudjuk milyen gyakran tehetetlen az orvos és a védőnő, mert hiányzik az a néha nagyon is szerény segítség, amely-
re szükség lenne: hiányzik egy asszonynak az őrködése a gyermeke felett, amíg az anya a szülőotthonban van, vagy 
hiányzik a tiszta ágynemű, ruhanemű, amikor az anya a legszentebb feladatát teljesíti, hiányzik az újszülöttnek az 
a kevés kelengye, nincs otthon egy csepp tej sem, nincsen, aki a többi gyermeknek főzzön. Hány iskolásgyermek 
megy még ma is éhesen az iskolába, hány kis iskolásgyermek ebédje nem áll másból, mint egy darab kenyérből.
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Meg vagyok győződve, hogy a társadalom nem fogja hagyni, hogy ebben az országban anya csupasz szalmán 
szüljön, hogy az újszülöttet ujságpapírba vagy piszkos rongyokba csavarják, nem fogja hagyni, hogy kis gyerme-
kek az éhségtől sírva aludjanak el. A társadalomnak ezekről nem általánosságokban kell beszélni, hanem konkré-
tumokra kell reá mutatni, konkrét feladatokat kell neki adni, – akkor felismeri feladatát és kötelességét. Ha majd az 
orvos vagy a zöldkeresztes védőnő hetenként beszámol az Országos Egészségvédő Szövetség helyi fiókszövetsége 
előtt, hogy a községben két nap mulva egy anya gyermeket vár, és nincs semmi abban a házban, ami erre az alka-
lomra kellene, meggyőződésem, hogy ki fognak nyílni a szívek, az emberi szolidarítás érzése kinyitja majd otthon 
a kamrákat, a ládákat, a szekrényeket, s elő fog kerülni az, ami a legszerényebben és okvetlenül kell. Az odaadott 
vagy a kölcsönzött holmit, vagy a nyujtott egyéb segítséget nem a védőnő veszi át, azt közvetlenül a társadalmi 
szerv fogja oda eljuttatni, ahol arra szükség van. Az orvos, a védőnő csak azt mondja meg, hol kell segítség, mire 
van szükség. A táradalom adja, övé lesz az ezért járó hála is. Közelebb fog kerülni a társadalomnak az a rétege, 
amely munkával, pénzzel, ruhával vagy egyébbel segíteni tud – ahhoz a réteghez, amely segítségre reászorul.

Téves az az itt-ott hallott felfogás, hogy az egészségvédelmi munkának 1941. január 1-én bekövetkező egysége-
sítése feleslegessé teszi a társadalom részvételét ebben a munkában. Az egészségvédelemnek az állam irányítása 
alatt folyó szervezetét kísérje mindenütt párhuzamosan a helyi társadalom megszervezése. Ahol zöldkeresztes 
egészségvédelmi szolgálat megkezdi tnunkáját, ott ezzel egyidejüleg alakuljon meg az Országos Egészségvédelmi Szö-
vetség helyi fiókja is és kapcsolódjék bele a munkába. A hatósági és a társadalmi erők ilyen összefogása tudja csak 
megoldani azt a sokféle egészsegügyi és szociális kérdést, amelyek az egészségvédelmi munka közben felmerülnek.
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Végre elindult a közegészségügy racionalizálása, ír-
ta Zemplényi doktor, Simonovits István, akkori egész-
ségügyi miniszterhelyettesnek a Népegészségügy egyik 
előző évi számában megjelent cikkének apropóján [1]. 
Úgy vélte, a maguknak kritikát megengedők a közegész-
ségügy előző korszakában „három dolgot hiányoltak:

1. a szakemberek intézkedő jogát,
2. az egységes szervezetet,
3. a kellő anyagi megalapozást.”

Visszatekintve a szakterület kialakulásának kezdeté-
re, megállapítja, hogy e hiányosságok a Habsburg kor-
szak „jogász bürokrata államrendszer természetes kö-
vetkezménye volt... A közegészségügynek, mely a jo-
gász bürokrata szemléletben csupán adminisztratív kér-
dés volt, a célokkal és feladatokkal arányban nem álló, 
elégtelen összegek jutottak.”

A következő, trianoninak nevezett időszakban a szak-
terület irányításának bürokratikus vonásai tovább erő-
södtek... „Ez lett az oka annak, hogy a közegészségügy 
intézésében az összes minisztériumok részt vettek, a ki-
hasított feladatokat az egységes eljárásra, szakszerűség-
re és ezek által egyedül biztosított gazdaságosságra va-
ló tekintet nélkül intézték.”

„Az 1918. évi forradalom nyomására meginduló szo-
ciális fejlődés vezetett a népjóléti minisztérium meg-
szervezésére” – írja. Az akkori politikai viszonyok mi-
att hatásköre azonban hiányos és tisztázatlan volt, mű-
ködése emiatt elégedetlenségre vezetett. A világgazda-
sági válság alatt ezért ismét a minisztérium átszervezé-
sére került sor.

A II. világháborút követően újra felállították a Nép-
jóléti Minisztériumot, és az 1948-ban kelt írás szerző-
je úgy gondolta, ez a minisztérium alkalmas lesz arra, 
hogy „a közegészségügy korszerűsítése érdekében an-
nak minden feltételét biztosítsa.” Megállapította, hogy 
ehhez ”új egészség- és szociális szemléletre, új költség-
vetési politikára és új szervezeti keretre van szükség.”

A történeti visszatekintés a szerzőt máig is érvényes, 
fontos megállapítások megfogalmazására késztette: 
„A múltban a kérdést orvosi részről is közegészségügyi 
minisztérium felállításával tartották megoldandónak és 
megoldhatónak...  Hiányzott annak felismerése, hogy 
az egészség- és szociálpolitika nemcsak egymással függ-

nek össze, hanem a politikai rendszer általános jellegé-
vel is... A magyar közegészségügy korszerűsítése tehát 
csak a szociális szellem alapján lehetséges, amely a köz-
egészségügyet nem tekinti sem anyagi kérdésnek, sem 
közigazgatási feladatnak.”

A cikk következő részében az elindított korszerűsí-
tés egyes elemeit érintette. Így utalt az orvosi ellátás ál-
lamosítására, az új hatósági orvosi szolgálat és a szak-
felügyeleti rendszer felállítására.

Felvetődhet a kérdés, Zemplényi doktor nézeteihez 
képest ma mennyire eltérő elképzelések vállalhatók fel, 
ha a közegészségügy, azaz a mai szóhasználattal élve, 
a népegészségügy korszerűsítése kerül szóba.

Az ma sem lehet kérdéses, hogy az egészségügy és 
a szociális szektor összehangolt tevékenysége nélkülöz-
hetetlen a lakosság egészségének javításához, az egész-
ségegyenlőtlenségek csökkentéséhez. A 21. századi Eu-
rópában az „Egészség minden szakpolitikában” (Health 
in all policies) elv alapján az egészségügy a szociális szek-
toron kívül valamennyi ágazattal való együttműködés-
sel tud csak jelentősebb sikert elérni [2]. Ehhez olyan 
kormányzati irányítási rendszer szükséges, amely a la-
kosság egészségének javítása szempontjából összehan-
golja a különféle ágazati szereplők tevékenységét.

Az európai népegészségügyi gondolkodás az egész-
séget szem előtt tartó kormányzás (Whole-of-govern-
ment) elve mellett újabban a teljes társadalmi (Whole- 
of-society) megközelítést tartja célravezetőnek. A WHO 
meghatározása szerint ez az elv elismeri „az összes ér-
dekelt fél – köztük az egyének, a családok és közössé-
gek, a kormányközi szervezetek és vallási intézmények, 
a civil társadalom, a tudományos élet, a média, az ön-
kéntes szövetségek, valamint adott esetben a magán-
szektor és az üzleti világ – hozzájárulását és fontos sze-
repét a nem fertőző betegségek megelőzésére és elle-
nőrzésére irányuló nemzeti erőfeszítések támogatásá-
ban, és hogy ezen erőfeszítések hatékonyságának javí-
tásához tovább kell támogatni az ezen érdekelt felek kö-
zötti koordináció megerősítését.”

Ezt az elvet emelik ki akkor is, amikor a népegész-
ségügy „ellenállásba ütközik”, azaz amikor kezdeménye-
zései eredménytelennek bizonyulnak. Az elhízás visz-
szaszorítását vagy az egészségegyenlőtlenségek csök-
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kentését szokás erre példaként felhozni. Az érintettek 
közös cselekvését az erre a célra létrehozott helyi szer-
vezetek (Coalition-of-partners) mozdíthatják elő a WHO 
javaslata szerint. Ilyen kísérlet zajlik hazánkban is a WHO 
és az EMMI közös támogatásával. A részvételiség mel-
lett a rendszerszemlélet népegészségügyben történő al-
kalmazása nélkülözhetetlen bizonyultak az olyan ösz-
szetett egészségproblémák, mint pl. az iskolások egészsé-
gének javításához. Ezt támasztják alá a „Shape up 
Somerville” vagy az „Amsterdam Healthy Weight Pro-
gramme” beavatkozások hatásosságát vizsgáló kutatá-
sok [3–5].

Tagadhatatlan, hogy a magyar népegészségügy kor-
szerűsítése ma is épp annyira aktuális, mint Zemplé-
nyi doktor idejében, már több mint 70 éve. A külön-
böző hazai műhelyeknek ehhez össze kell fogniuk, hogy 
Magyarország az utolsó helyről mielőbb feljebb jusson 
a korszerű népegészségügyi beavatkozásokkal megelőz-
hető halálozás EU-s rangsorában (2017).
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Simonovits István dr. népjóléti miniszteri osztályfőnök cikke (Népegészségügy, 1947. 23. sz. 793· o.) azt a re-
ményt kelti, hogy a demokratikus egészségpolitika végre elindul azon az úton, amely a közegészségügy racionali-
zálására vezet. Akik a multban az egészségügy állását bírálni merték, három dolgot hiányoltak:

1. a szakemberek intézkedő jogát,
2. az egységes szervezetet,
3. a kellő anyagi megalapozást.
Mindez a régi jogász bürokrata államrendszer természetes következménye volt. A jogász uralom történelmi 

alapja a Habsburg-korszak sérelmi politikája, amely a közszereplést csak az alkotmányjogok ismeretében tette le-
hetővé. Ez a §-rágó, formai szemlélet hatalomra jutva, az összes szakmák irányítására hivatottnak hirdette magát. 
Miután a jogforrása a hatalom, mindenkor megtalálta a hatalom birtokosaihoz vezető utat és a közügyeket azok 
érdekeinek megfelelően intézte. Ez az ugyancsak történelmi alapon kifejlődő magyar szegénység miatt arra veze-
tett, hogy a rendelkezésre álló anyagiakat elsősortan a politikailag jól szervezett érdekcsoportoknak juttatták. 
A közegészségügynek, mely a jogász bürokrata szemléletben csupán adminisztratív kérdés volt, a célokkal és fel-
adatokkal arányban nem álló, elégtelen összegek jutottak.

Arra azonban a bürokratikus rendszer elég erős volt, hogy a törvény- és rendeletalkotásban lépést tartson a fej-
lődéssei és a kérdéseket papíron megoldja. Ez a rendezés bőven osztogatta a jogokat, de nem volt mód azok érvé-
nyesítésésére. Az eredmény állandó békétlenség és elégedtlenség lett. A trianoni korszak a közalkalmazottak szá  
mának káros felduzzasztására vezetett, ami a bürokrácia túltengését és a személyi kiadások növekedését, valamint 
a hasznos beruházások csökkenését eredményezte. A bürokratikus tabu: a hatáskör volt, amelyhez minden minisz-
térium gondosan ragaszkodott és a jogászuralom révén a szakértelem szüksége illetékes helyen fel sem merült. Ez 
lett az oka annak, hogy a közegészségügy intézésében az összes minisztériumok részt vettek, a kihasított feladato-
kat az egységes eljárásra, szakszerűségre és ezek által egyedül bíztosíott gazdaságosságra való tekintet nélkül intéz-
ték. Erre Simonovits cikke részletesen és igen helyesen utal is.

Az 1918. évi forradalom nyomására meginduló szociális fejlődés vezetett a népjóléti minisztérium megszerve-
zésére. Ez a lépés maga is a szakszerűtlenség és megalkuvás képét viseli magán, mert hatáskörét nem a valóságos 
szükséglet alapján szabták meg, hanem annyit hasítottak ki számára a· többi minisztériumok hatásköréből (és ami 
ennél fontosabb, költségvetéséből), amennyit a politikai viszonyok kikényszerítettek. De semmit sem egészen és 
egységesen. Ezért a hatáskör hiányos és tisztázatlan lett. A szervezés alapvető bajai vezettek azután arra, hogy a sza-
nálást éppen e minisztérium megszütetésére használták fel abban az időben, amikor a világgazdasági válság miatt 
a népjólét és munkaügy a legnagyobb mértékben rá lett volna szorulva az intézményes szaksegítségre. Jelenleg egy 
újabb világháború elvesztése és a bekövetkezett gyökeres rendszerváltozás vezetett a népjóléti minisztérium újbó-
li felállítására, a multbelinél minden vonatkozásban sokkal súlyosabb helyzetben. Az új rend új egészségpolitiká-
jától tehát azt várjuk, hogy a közegészségügy korszerűsítése érdekében annak minden feltételét biztosítsa. Evégből 
új egészség- és szociális szemléletre, új költségvetési politikára és új szervezeti keretre van szükség. Ez a demokra-
tikus egészség- és szociálpolitika.

Dr. Zemplényi Imre
A magyar közegészségügy korszerűsítése
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A multban a kérdést orvosi részről is közegészségügyi minisztérium felállításával tartották megoldandónak és 
megoldhatónak. Ez a szemlélet a jogász formalizmus hatását mutatja, mert felszínes és tüneti jellegű. Nem látta an-
nak lehetetlenségét, hogy az összes minisztériumok tiszta belátásból átengedjék egészségügyi vonatkozású hatás-
körüket és az összes érdekeltségek lemondjanak olyan arányban a részükre költségvetésileg biztosított hitelkere-
tekről, amilyenre a közegészségügy érdekében szükség volna. Hiányzott annak a felismerése, hogy az egészség- és 
szociálpolitika nemcsak egymással függnek össze, hanem a politikai rendszer általános jellegével is. Nem látták, 
hogy az egészségpolitika, amely a kényszer nyomás alatt »filléres« jelzővel törekedettelismerés megszerzésére, 
eredményei érdekében a terheket az államról a társadalombiztosításra hárította, amelyet egyenesen saját szociál-
politikájának anyagi eszközéül és a szegénybeteg-ellátás terheinek csökkentésére használt. Nem látta, hogy a tár-
sadalombiztosítás szolgáltatásai annál kisebbek voltak, minél nagyobb mértékben terhelték az állami költségve-
tést. Mindezek ellenére felmerült a társadalombiztosítás egységesítésének szüksége, de ugyancsak takarékossági 
okból és nem a szolgáltatások mértékének emelése céljából.

A magyar közegészségügy korszerűsítése tehát csak a szociális szellem alapján lehetséges, amely a közegészség-
ügyet nem tekinti sem anyagi kérdésnek, sem közigazgatási feladatnak. A demokrácia fogalma azt jelenti, hogy 
a közegészségügy a nép egészsége és munkaképessége érdekében szükséges eszközöket nem üzleti alapon biztosít-
ja, hanem elsődleges életszükségletnek tekinti. Igy az egyéb célok és érdekek csak ennek kellő kielégítése után ke-
rülhetnek sorra. Míg a multban az érdekszemlélet uralkodott, anyagi alapon, addig a közegészségügy korszerű 
szelleme a szükséglet alapján áll, élettani meggondolással. Igaz, hogy az anyagi lehetőségeket ez a rendszer sem 
hagyhatja figyelmen kívül. De módja van olyan költségvetési politika bevezetésére, amely az egyes tételeket tárgyi-
lagos alapon állítja fontossági sorrendbe és aszerint javadalmazza. Maga a 3 éves újjáépítési terv a hatalmas beru-
házások révén nyujt lehetőséget a közegészségügy korszerűsítésére. Másik oldalról tekintve a kérdést, tudnivaló, 
hogy a társadalombiztosítási szolgáltatások értéke az általános életszínvonaltól függ. Minél nagyobb a dolgozók 
száma és aránya az eltartottakhoz képest és minél magasabb az életszint, annál nagyobbak a társadalombiztosítás 
bevételei és annál kisebb a szolgáltatásra való ráutaltság.

A közegészségügy korszerűsítését illetően megfelelő módszernek csak az államosítást tartjuk. A mult rendszer 
főhibája a terhek tologatása volt, ami egyrészt elintézésnek nem volt megfelelő, másrészt mindig a leggyengébb 
vállakon végződött. Az államosítás ennek véget vet, mert nem lesz hely a terhek tologatására. Egyben ez a rend- 
szer ad módot egységes egészségpolitika kidolgozására és az egy kézben levő hatáskör, anyagi erők, célszerű, szak-
szerű és gazdaságos felhasználására. Ez a multban hiányzott és állandó bírálat tárgya volt. Őszintén ki kell azon-
ban mondani, hogy a módszer még nem eredmény; a siker személyi, szervezeti és anyagi feltételekből legalább 
ugyanolyan mértékben függ, mint a választott eljárás módjától. Mert rendszerint a kivitelben van a hiba, nem az 
elgondolásban. Magam 1930-ban az Orvosszövetség miskolci kongresszusán ajánlottam az orvosi munka államo-
sítását, éppen a fenti szempontok megismerése alapján. Azóta a közegészségügy minden vonatkozásában lényeges 
lépések történtek ebben az irányban. És hogy az államosítá eddig nem öltött nagyobb mértéket, annak oka kizáró-
lag anyagiakban rejlett. Mert a hatásköri tabu végeredményben szintén anyagi kérdés; állásokat, jövedelmeket, jut-
tatási lehetőségeket jelent, a költségvetési keret arányában.

A demokratikus egészségpolitikában a népjóléti miniszter kijelentette, hogy az egészségügyet orvosokkal akar-
ja intézni. E téren előkészületek folynak a hatósági orvosok intézkedő jogának biztosítására. Vagyis: a hatósági or-
vos a vizsgálata jogán megállapított bajok ellen a szükséges intézkedéseket azonnal megteheti és elrendelheti, a szük-
séges határozatot meghozhatja, az esetleges büntetést kiróhatja.

Az egységes szervezetet az államosítás biztosíthatja, ami az eddigi felügyeleti rendszerrel szemben lényeges előnyt 
jelent, bár az anyagi terhek és felelősség átvállalásával jár. A felügyelet ugyanis annyit ér, amennyi szakértelemmel, 
személy-, hely- és ügyismerettel rendelkezik. Általában csak a formaságokra és panaszok elbírálására korlátozó-
dik, ami sem a vezetés, sem a felelősség szempontjából nem kielégítő. A fejlődés iránya minden téren az egysége-
sítésnek, racionalizálásnak, államosításnak kedvez nemcsak hazai, hanem világviszonylatban is. Maga a megvaló-
sulóban levő mezőgazdasági betegségi biztosítás olyan széleskörű és mélyreható változást von maga után a köz-
egészségügy és társadalombiztosítás területén, amely az állam teljes helytállása nélkül el sem képzelhető. Főleg a meg-
indulás nehézségeit tartjuk igen nagyoknak, amire példa az OTI 1928. I. 1-én történt megindulása, bár az minden 
vonatkozásban könnyebb, szükebbkörű és társadalmilag megalapozottabb volt.
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A kellő anyagi megalapozottság hiánya a multban a társadalmi rend, politikai rendszer következménye volt. En-
nek a demokráciával történő gyökeres megváltozása módot ad az új, közérdekű és szükségleten alapuló, szakérte-
lem által irányított költségvetési politikának bevezetésére. Bármennyire nehéz is ez egy vesztett hácorú után a tönk-
retett, kifosztott országban, mégis megvan erre a lehetőség, részben az értékálló pénz ipari és gazdasági alapjainak 
megteremtésével, részben a 3 éves terv beruházási programmjával. Ezek alapján megvan a közegészségügy fejlesz-
tésének, államosításának és célszerűsítésének minden személyi, tárgyi és anyagi feltétele. A magyar orvosi kar szel-
lemi és erkölcsi értékei elegendő biztosítékot nyujtanak a munka szakbeli részének helyes kivitelére. Az ország mai 
vezetői értik és érzik a közegészségügyi és társadalombiztosítási helyzet jelentőségét. Az igények minden társadal-
mi rétegben követelően jelentkeznek és azokat a mai szabadságban nem is lehetne elnémítani. Fontos politikai és 
pártérdekek fűződnek tehát a társadalmi béke megőrzéséhez, aminek lényeges feltétele az életszínvonal emelésé-
hez hozzátartozó közegészségügyi színvonal emelése. Ma már általános az a meggyőződés, hogy az állam célja nem 
a pénzben kifejezhető haszon, hanem az élet megjavítása, a termelés és fogyasztóképesség, a vásállóerő emelése. 
Amivel azonban ma sem lehetünk megelégedve, az a széles néprétegek egészségügyi érzéke és tájékozottsága. Már-
pedig ez volna az a hajtóerő, amely az államot és társadalmat az orvosi tudás és munka érdeme szerinti értékelésé-
re, a siker összes feltételeinek biztosítására, a szükséges nagy áldozatok vállalására bírja. Ezen a téren – az egész- 
ségügyi propaganda, egészségtani oktatás, egészségvédelmi nevelés terén – még ma sem látjuk azt az érdeklődést, 
munkát és áldozatkészséget, amelyre nemcsak a közegészségügy fejlesztése, hanem a megfelelő intézmények he-
lyes igénybevétele érdekében is szükség van.
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Moizs Mariann

Az egészségügyi ellátórendszerekre világszerte elsőd-
legesen az életmóddal kapcsolatos (szív-érrendszeri, on-
kológiai, légúti) betegségek gyógyítása, kezelése rója 
a legnagyobb terheket évtizedek óta. Napjaink COVID- 
19 világjárványa azonban újra ráirányította a figyelmet 
a fertőző betegségek elleni küzdelem fontosságára.

A fertőző betegségek primer prevenciójában máig 
a védőoltások játsszák a vezető szerepet. Jelentőségü-
ket mind az egészségügyi szakma, mind a társadalom 
kezdte elfelejteni. A társadalom bizonyos szegmensei-
nek oltásellenes magatartása nagy kockázatot jelent, és 
egyes – Európában már csak szórványosan előforduló 
– megbetegedések ismét járvánnyá való expanziójával 
fenyeget. A WHO az oltásellenes magatartás terjedé-
sét 2019-ben a világot fenyegető tíz legnagyobb egész-
ségügyi kockázat közé sorolta[1]. A szakemberek fele-
lőssége a védőoltásokkal kapcsolatos hiteles tájékozta-
tás terén is rendkívül nagy. Gondolhatunk itt a hírhedt 
– 1998-ban a The Lancetben megjelent, majd később 
visszavont – Andrew Wakefield cikkre, mely meghami-
sított kutatási eredmények alapján mutatott ki össze-
függést az MMR vakcina és az autizmus kialakulása kö-
zött. A publikáció számos hitelt érdemlő cáfolat elle-
nére ma is oltásellenes megnyilvánulásokat indukál vi-
lágszerte [2].

A védőoltások fejlődése nagy utat járt be azóta, hogy 
Raymann János Ádám (1690–1770) főorvos 1717-ben 
közzétette eredményeit az eperjesi himlőjárvány elle-
ni – karról karra történő átoltással (varioláció) való – 
küzdelmének tapasztalatairól [3], majd Edward Jenner 
(1749–1823) angol sebész felfedezte a preventív célú 
himlő elleni vakcinát és publikálta eredményeit 1798-
ban [4]. Az első generációs vakcinák még teljes pato-
géneket tartalmaztak attenuált vagy inaktivált formá-
ban. A második generációs vakcinák már csak a kór-
okozók specifikus fehérje komponenseit alkalmazzák 
a kockázatok és mellékhatások csökkentése érdekében. 
A COVID-19 elleni védőoltás kapcsán kerültek be a köz-
tudatba és a szakmai gondolkodásba az új típusú har-
madik generációs oltások, jelenleg ezeké a prioritás mind 
hatásosság, mind biztonságosság tekintetében. A bio-
technológia fejlődése – mások mellett Karikó Katalin 
professzor asszony kutatásai – lehetővé tette, hogy  kór-

okozó vagy annak fehérjerésze bejuttatása nélkül – az 
mRNS technológia segítségével – az emberi szervezet 
gazdasejtjei in vivo produkáljanak vírus antigén-alegysé-
get, majd ellenanyagot és sejtes immunitást. Már javá-
ban zajlik a negyedik generációs védőoltások fejleszté-
se, melyek szakítanak a hagyományos antigén-idiotípus 
felfogással és biokémiai úton előállított molekulák (pl. 
szubsztrátok, dializálható fehérje-szubsztrát-vírus komp-
lexek) segítségével semlegesítik a kórokozókat [5].

Magyarországon a védőoltások – mintegy 150 esz-
tendős múltra visszatekintő – rendszere világszínvona-
lú, a populáció átoltottsága a kötelező védőoltások te-
kintetében kimagasló. Hazánkban már az 1876. évi XIV. 
tc. (Közegészségügyi törvény) kötelezővé tette a himlő 
elleni vakcinációt, úttörő módon 1938-ban került be-
vezetésre a tetanusz elleni kötelező védőoltás, majd 1953-
ban világelsőként a diftéria-pertusszisz-tetanusz elleni 
hármas kombinációjú oltóanyag.

Born József cikke ez utóbbit megelőzően, 1951-ben 
jelent meg, négy – döntően gyermek- és fiatalkori – 
légúti fertőző betegség: a pertusszisz, a kanyaró, a dif-
téria, valamint a skarlát korcsoportonkénti előfordulá-
sának 1930-as és 1940-es évekből származó adatait, va-
lamint azok átvészelési görbéit állítva vizsgálódásai fó-
kuszába [6]. A kutatás fő motivációja az volt, hogy egy-
szerűen használható, minden tekintetben adekvát tá-
jékoztató módszert sikerüljön kidolgozni a gyakorló hi-
giénikus szakemberek számára a beadott védőoltások 
hatásosságának ellenőrzésére. A szerző e célt az ún. ter-
mészetes átvészelési görbék megszerkesztése és tanul-
mányozása által látja megvalósíthatónak, melyeket a fen-
ti négy légúti fertőző betegség viszonylatában el is vé-
gez. A görbék bármely fertőző betegségre nézve meg-
szerkeszthetők úgy, hogy a hosszabb periódus (1–5 év) 
alatt előfordult megbetegedések korcsoportonkénti szá-
zalékos arányszámait kiszámítva, majd a korcsoportok 
adatait kumulálva a műveletet koordináta rendszer-
ben ábrázoljuk. A görbék az adott járványfolyamatra 
jellemző állandóságot mutatnak.

A görbék segítségével megállapíthatók az adott in-
fekció természetes ún. terminális átvészelési pontjai, 
vagyis az az életkor, ameddig az adott megbetegedésen 
a populáció döntő többsége átesik (pertusszisznál 8 éves 
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kor, kanyarónál 11 éves kor, diftériánál 15 éves kor, míg 
a skarlát esetében 18 éves kor). Ezen terminális idő-
pontokon túl a megbetegedések előfordulása szórvá-
nyosnak tekinthető, mintegy 10% körüli értéket mu-
tat. Természetes átvészelés esetén a terminális időpon-
tok is állandónak tekinthetők.

Amennyiben az adott populáció tömeges aktív im-
munizálásban részesül az adott megbetegedés ellen és 
a védőoltás hatásosnak bizonyul, a megszerkesztett át-
vészelési görbe lefutása lényegi eltérést mutat a termé-
szetes görbéhez képest és a terminális időpont jobbra 
tolódása figyelhető meg. Amennyiben a beadott védő- 
oltások hatástalanok, vagy túlságosan kevés ember ol-
tására került sor az adott népességben, az átvészelési 
görbe lefutása a természetes görbéhez hasonló és a ter-
minális pont is közel azonos helyen lesz a koordináta 
rendszerben. Minél hatásosabb a védőoltás, annál na-
gyobb lesz az oltás után megszerkesztett átvészelési gör-
be eltérése a természetes görbéhez képest, és a termi-
nális időpont még inkább jobbra tolódik a koordináta 
rendszerben.

A szerző által felvázolt egyszerű módszerrel bármely 
preventív célú folyamatos tömegoltás aktuális hatásos-
sága megállapítható kellően nagy létszámú populáció-
ra – legalább 50 000 fő – vonatkoztatott értékelési ada-
tok esetén akkor is, ha – kifejezetten gyakorlati célokat 
szem előtt tartva – a cikk nem tér ki e módszer statisz-
tikai hétterének, sem a járványfolyamatok vonatkozó 
elemzésének részletkérdéseire.

A fenti epidemiológiai módszer az ún. „longitudinal 
ecological” módszerek körébe sorolható, mivel ugyan-
azon populáción belül különböző időpontokban vizs-
gálja a megbetegedések alakulását a védőoltás beadá-
sára való tekintettel, és aggregált adatokkal dolgozik [7]. 
A védőoltások hatásosságának ellenőrzése ma – agg-
regált adatok felhasználása esetén – leginkább a Farring- 
ton-féle eljárás segítségével történik [8]. A Farrington- 
módszer bizonyító ereje nagyobb, mint a „longitudi-
nal ecological” módszereké, mert közvetlenül veti ösz-

sze az oltott és oltatlan csoportok kockázati értékeit. 
„Ha van információnk arról, hogy egy adott populáció-
ban mekkora az átoltottság valamely védőoltásból, to-
vábbá tudjuk, hogy az általa megelőzendő betegséget 
elkapók közül hány volt oltott és hány oltatlan, akkor 
már ki tudjuk számolni a vakcina hatásosságát.” – fo-
galmaz Ferenci Tamás biostatisztikus. A számításhoz 
használt formula a következő: VE = (PCV/PPV – 1) / 
(PCV -1), ahol VE a vakcina hatásosságát, PCV az ol-
tottak arányát a betegek között, PPV pedig az átoltott-
ságot jelenti [9].

Fentiek ellenére figyelemre méltó tény, hogy a Né-
pegészségügy folyóirat több mint 40 évvel Farrington 
professzor cikkét megelőzően már közölt ma is alkal-
mazható, egyszerű, szemléletes módszert a védőoltá-
sok hatásosságának ellenőrzése témakörében.
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Védőoltások hatásosságának értékelése nem tartozik a higiéne egyszerű feladatai közé. Annak idején, amikor 
a diftéria elleni védőoltásokat Budapesten bevezettük (1930–31) sok fejtörést okozott, hogy miként mérjük le 
a kezdeti oltások eredményét a főváros endémiás környezétében, ahol a megbetegedések létrejöttéhez vagy elma-
radásához amúgyis annyi tényező össszjátéka szükséges, kezdve a kórokozó mikróbák különböző patogenitásától, 
az expozició változó voltán, az egyéni fogékonyság különbözőségén át, egészen a szociális tényező mozaikszerű 
alakulásáig.

A fogékonyság biológiai reakció (Schick–Dick-próba), illetőleg ezeknek megváltozása valamely aktív immuni-
zálás következtében – mint tudjuk – nem jelent biztos módszent oltások kiértékelésére, mert számtalan eset bizo-
nyítja, hogy a védettség jelét mutató biológiai próba ellenére az egyének, megbetegedhetnek és fordítva. Egyetlen 
utat találtunk akkor alkalmasnak: oltott és nem oltott csoportok megbetegedési számának összehasonlítását; az ol-
tottak közt elmaradt betegségek számának arányba állíttását a nem oltottak megbetegedési számaival, azaz a meg-
betegedési arányszámok vonatkoztatását az oltottak csoportjaira. Így, azonos környezetben élő, azonos korú egyé-
nek, azonos idő alatt történt megfigyelése szembetűnő képét adták az oltások hatásosságának.

A folyamatos, aktív járványvédelem ezt a kiértékelési módot azonban nem alkalmazhatja, mivel nem volna eti-
kai alapja annak, hogy az oltási eredmények értékelésének kedvéért, egy-egy embercsoport kontrólként mindun-
talan oltás nélkül maradjon és kénytelen legyen elszenvedni a kérdéses fertőző kór minden csapását. Legfeljebb új 
oltási eljárások bevezetésekor van helye oltott és nem oltott csoportok alakításának.

Morbiditási számok feltűnő csökkenése, tömeges aktív immunizálás következtében, kétségtelen az oltások ha-
tásossága mellett szól, de az ilyen számok nem nyujtanak kellő biztonságot arra, hogy változásuk nem a járvány-
folyamat jellegének változásából ered-e, vagy legjobb esetben a két tényező összjátékából származik.

Ennél sokkal jobb eredményt nyujt az a kiértékelési mód, amikor az egyes korcsoportokon belül figyeljük meg 
a megbetegedési arányt, mivel, ha a védőoltás hatásos volt, a védőoltottak csoportjaiban a betegségek gyakorisága 
határozott visszaesést mutat, előző évek tehát oltás nélkül időszakokban megfigyelt azonos korcsoportbeliekhez képest.

Természetesen ezek az eredmény-meghatározások mind eléggé nehézkesek; megfelelő adatgyűjtést feltételez-
nek és sok számítást igényelnek, úgyhogy a gyakorló higiénikus részére alig jöhetnek számba, aki pedig időről- 
időre ismétlődő védőoltási munkájának eredményét szeretné ellenőrizni általuk.

Megkíséreltük éppen ezért, valamely olyan tájékoztató módszer kidolgozását, meIy egyszerűségénél fogva vé-
dőoltások hatásosságának elbírálására könnyen igénybevehető, de amellett mindazon együtthatók szintézisét még-
is adja, melyet a fertőző betegségek járványos, vagy endémiás nyilvánulásának erői és az aktív immunizálás ellen- 
erői, adott esetben és helyen közösen kialakítanak. Az ú. n. átvészelési görbék megszerkesztésével és felhasználásá-
val gondoltuk elérni ezt a célt, amely kísérlet alapjait a következőkben vázoljuk.

Dr. Born József
egyetemi tanár

Védőoltások hatásosságának értékelése
átvészelési görbékkel*

* A szerkesztőség kívánatosnak tartja a cikkben felhozott problémák megvitatását.
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Hogy valamely fertőző folyamat számumkra mikor válik észlelhetővé, az a kiváltott tünetek érzékelhetőségétől 
függ, ami egyik fertőzésnél könnyebb, a másiknál nehezebb. A rejtve maradt fertőző folyamat, vagy a klinikai kép-
ben nyilvánult kórlefolyás hátterében a kórokozó mennyiségi viszonyai, minőségi reakciót kíváltó képessége és 
a megtámadott szervezet reakciókészsége szerepelnek. Az mindenesetre biztos, hogy a legtöbb megnyilvánult be-
tegséghez egy egész sereg rejtve maradt fertőző folyamat tartozik, bizonyos betegségeknél, majdnem meghatároz-
ható mennyiségi arányban. Az átvészelés tehát látható és láthatatlan formában történt előttünk.

Azoknál a kórokozóknál, melyek maguk, vagy termelt mérgezö anyaguk, minden esetben érzékelhető kórélet-
tani jelenségeket váltanak ki a szervezetben, a fertőzés mindig betegség formájában nyilvánul (kanyaró). Mások-
nál a fertőző folyamatoknak csak egy része válik betegséggé, másrésze subklinikus alakban zajlik le (poliomyelitis).

Endémiás területeken a kórokozók állandóan jelen vannak, szétszóródásuk és körforgásuk folyamatos, amiből 
az következik, hogy ezeken a területeken élők előbb vagy utóbb feltétlenül fertőződnek mindenik, az endémját 
fenntartó kórokozóval. Az egyének átvészelési folyamata előbb vagy utóbb ugyancsak megindul. 

A kórokozók immunogén effektusa mellett, az átvészelés mechanizmusában, azt a jelenséget, hogy a népesség 
korszerinti csoportjai milyen ütemben és arányban vészelnek át egy-egy fertőzést, végeredményben a szociális té-
nyező dönti el. A kórokozók szétszóródása függvénye a lakások és iskolák zsúfoltságának, továbbá a lakosság moz-
gási körének és az egyének közti érintkezés gyakoriságának, a mikroklíma adottságainak stb.

Különösen azoknál a fertőzéseknél, melyeknek okozói csak relatív patogenitással bírnak, jut rendkívüli szerep 
a szociális tényezőnek, fertőző folyamatoknak betegséggé való alakulásában. A káros hatásaik az egyének fizioló-
giai küszöbértékét alábbszállítják és így ennek megfelelően jelentkeznek a fertőző folyamatok addig láthatatlan je-
lenségei. A betegségek ennél fogva úgy foghatók fel, mint a fertőző folyamatoknak a szociális tényező által kivál-
tott, észlelhető reakciói.

E komplex tényezők állandó behatása folytán a népesség különbözö korcsoportjai különböző mértékben reagál-
nak az átvészelés folyamatára. Ennek megfelelően minden fertőzésnél más és más, de állandó arányban nyilvánul-
nak meg a betegségek. A megbetegedési arányszám mintegy közös kifejezője a kórokozó biológiai tulajdonságai-
nak és a szociális tényező mindenkori szerepének.

Az átvészelés legrövidebb időtartama a különböző kórokozók szerint változik, mivel ennek az időnek a hosszú-
ságát a kórokozók szóródásának mértéke, az egyén expoziciós alkalmai és nem utolsó sorban a mikróbák inváziós 
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és immunogén tulajdonsága determinálják. Amint az átvészelés-adta immunitás egy bizonyos fokot elért (pl. dif-
tériánál 1/100 I. E. vérsavó kcm-ként), a fertőző folyamatok részünkre érzékelhető esetei végleg elmaradnak, be-
tegséget többé nem észlelünk. A mégis előforduló szórványos esetek (mintegy 9–12%) az endémiás dispersióból 
véletlenül kimaradt egyrének rovására írhatók. E viszonyokra jellemző számszerű adatokra az 1. sz. táblázat mu-
tat rá.

A táblázatban jelzett öt évben 37.247 pertussis fordult elő az országban. Ezek közül 33.889 – tehát a megbetege-
dések zöme (91.0%) a 8-ik életévig, a 110.101 morbilli esetből 97.291, azaz 88.1% a 11-ik életévig, a 32.639 diftéria 
megbetegedés 90.8%-a (29.674) a 15. éves korig és a 64.125 scarlatina eset közül 57.644, azaz 89.7%, pedig a 18 éves 
életkorig 57.644, azaz 89.7% pedig a 18 éves élekorig zajlott le. A jelzett életkorok után már csak szórványosan (9–
12%) fordultak elő megbetegedések, mind a négyféle fertőzésnél, tehát a népesség magasabb életkorú csoportjai 
átvészeltnek tekinthetők e betegségekkel szemben. Más évek, vagy a külföld adatai – legalábbis e négy betegségnél 
– hasonló körülményekről tesznek tanuságot. 

Az átvészelés ütemére lehet következtetni ezen ada-
tok alapján akkor, ha az életkorok megbetegedési arány-
számait, az egy éven aluliaktól kezdve, fokozatosan ösz-
szevonjuk (összeadjuk). Az összevont arányszám jelzi 
az átvészelés előhaladását a kérdéses korcsoportig. Ha 
az összevonás műveletét koordináta rendszeren ábrá-
zoljuk, az egyes betegségekre jellemző görbét kapunk, me-
lyet az átvészelés görbéjének nevezünk. (1. sz. ábra.) 

A görbe igen szemléltetően fejezi ki azt, hogy a fer-
tőző folyamatok milyen mértékben törnek előre az egyes 
évjáratokban, amíg a kérdéses népesség »teljes« átvé-
szeltségéhez vezetnek.

Ha leszámítjuk a szórványosan előforduló megbete-
gedéseket, amit a betegségek kb. 10 százalékában állla-
píthattunk meg, akkor koordináta rendszerünkön meg-

jelölhetők azok a pontok, ahol az átvészelési görbék elérik a betegségek halmozódásának 90 százalékát. Ezeket a pon-
tokat az átvészelés terminális időpontjainak nevezhetjük. A terminális időpontok, természetes átvészelés esetében, 
úgy látszik, állandóak és az itt tárgyalt négy betegségre jellemzőnek látszanak.

Ezek szerint 
  a pertussis kb. a 8-ik életévig   a morbilli kb. a 11-ik életévig
  a diftéria kb. a 15-ik életévig   a scarlatina kb. a 18-ik életévig

átimmunizálja a népességet, látható és láthatatlan fertőző folyamatok alakjában. Az ennél magasabb életkorúaknál 
megbetegedések – amint mondtuk – már csak elvétve fordultak elő.

Az endémiának, hyperendémiává való fokozódása – észlelésünk szerint – nincs különös befolyással az egyes 
korcsoportokban a megbetegedések állandó arányára, ezért a terminális időpontok eltérést nem mutatnak. Ez meg-
állapítható úgy is, ha bármelyik betegségnél, az endé-
miás és hyperendémiás évek néhány idevonatkozó ada-
tát összehasonlítjuk.

Ha a terminális időpontokig a megbetegedések zö-
me (85–91%) lezajlott, akkor ez arra utal, hogy a ter-
mészetes átvészelés folyamata egyforma ütemben ját-
szódik le szűkebb körű, vagy kiterjedtebb járványfo-
lyamatokban egyaránt.

Ha azonban az átvészelődési folyamatba védőoltá-
sokkal beavatkoznak, akkor a beoltottak tömegimmu-
nitás- változása, a természetes átvészelés folyamatát meg-
zavarja és ez a beavatkozás az átvészelés látható jelein 
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is nyomot fog hagyni. Természetesen csak akkor, ha a védőoltásokhoz használt oltóanyag specifikus volt és a nép-
csoport átoltása megfelelő arányokhan történt. Ha az oltóanyag hatástalan, vagy a védőoltás a népességnek csak 

elenyésző töredékére terjed ki, az átvészelési folyamat 
jellege olyan marad, mintha oltási beavatkozás nem is 
történt volna. Első esetben az átvészelési görbe és ter-
minális időpont lényeges változására számíthatunk, utób-
bi esetben a görbe és az időpont a zavartalan, termé-
szetes átvészelés karakterét fogja mutatni.

Az átvészelési görbe változása és a terminális idő-
pont jobbra tolódása az oltási beavatkozás hatásossá-
gának mértékére enged következtetni.

Az oltási eredmények kiértékelése érdekében nem 
kell tehát egyebet tennünk, mint a kérdéses betegség 
elleni tömegoltást megelőző időszak (1–5 év) és az ol-
tás utáni időszak átvészelési görbéit ugyanazon a koor-
dináta rendszeren megszerkeszteni és megjelölni a két 
görbéhez tartozó termináis időpontokat (2. sz. ábra). 

A görbék lefutásának deviációja jelzi az aktív immu-
nizálás hatásosságát és úgyanezt kiegészíti a terminális 
időpontok eltávolódása egymástól, illetőleg az oltás utá-

ni terminális időpont jobbra tolódása. Minél inkább távolodik el az oltás utáni időszak görbéje a természetes átvé-
szelési görbétől, annál hatásosabbnak minősíthető az oltási beavatkozás. Viszont minél közelebb húzódik a görbe az 
oltási időszak előtti görbéhez, annál hatástalanabb a kérdéses védőoltás.

Az abszolut megbetegedési számok csökkenése és egyidejüleg az átvészelési görbék látható deviációja biztos je-
le a védőoltások hatásosságának, amit egymagában a megbetegedési számok kisebbedése sohasem fejezheti ki, mert 
egymagában a járványfolyamat enyhülése is magával hozhatja. A megbetegedési számok emelkedése a görbék de-
viációjával nem szokott együtt járni, legfeljebb abban az esetben, ha valamely tömegoltás a kérdéses betegség átvé-
szelési folyamatát, illetőleg az endémia egész jellegét úgy változtatta meg, hogy a kórokozók támadását olyan kor-
csoportokra irányította át, amelyek még oltva nem voltak. Ilyen esetekben az történik, hogy az oltottakon pato- 
genitásukban felfokozott kórokozók áttörik a természetes átvészelés adta immunitás szintjét és magasszámú meg-
betegedést okoznak a nem oltottak sorai között.

Enyhe jelét ez utóbbi járványtani jelenségnek – a megbetegedések nagyfokú csökkenése mellett – észlelni lehet 
a diftéria elleni védőoltásokkal kapcsolatban ma is, ami mindaddig fog tartani, amig a betegség ellen védőoltottak 
a terminális időpont éveit el nem érik. 

Ez az értékelési módszer természetesen – mint minden statisztikai megoldás – akkor közelíti meg leginkább 
a valóságot, ha megfelelő nagyszámú egyént magábafoglaló népcsoportra alkalmazzuk, melyben a nagy számok 
törvénye érvényre jut és a szóródás egyenletes.

Ha olyan védőoltási eljárás hatásosságát óhajtjuk ál-
tala értékelni, mely védőoltás már huzamosabb ideje 
folyik – amilyen pl. a diftéria elleni védőoltás –, akkor 
minden további meggondolás nélkül megszerkeszthet-
jük a görbéket, csupán az értékelés időpontjáig lega-
lább egy éven belül előfordult megbetegedések százalé-
kos korszerinti elosztását kell alapul venni. Ha újon-
nan bevezetett védőoltás hatásosságát kívánjuk értékel-
ni, úgy az oltási kampány befejezésétől számított lega-
lább hat hónapot várnunk kell, amíg a védőoltás felté-
telezett immunizáló hatása érvényesül a beoltottak kor-
csoportjaiban. Ebben az esetben a kérdéses betegség – 
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mely ellen az oltás irányul –, oltás előtti átvészelési görbéjének és az oltás utáni átvészelés görbéjének nagyfokú de-
viációja és a terminális időpont erős jobbra tolódása fogja jelezni a védőoltások hatásosságát, feltéve, ha elég nagy-
számú egyént oltottunk be és fajlagos volt az oltóanyag.

Példaképpen két diagrammot közlünk. Az egyik azt fejezi ki (3. sz. ábra), hogy X helyen a védőoltások megszer-
vezésének hiányaiból kifolyólag, a diftéria elleni védőoltás hatásossága évről-évre rosszabbodott, amit a diagramm 
úgy jelez, hogy az egyes évek görbéi mindinkáhb közelednek a védőoltások bevezetése előtti időszak átvészelési 
görhéjéhez.

A másik diagramm (4. sz. ábra) bemutatja, hogy Z 
helyen az 1950. évben lefolyt vörheny elleni védőoltá-
sok mennyire bizonyultak hatásosnak. Itt az oltás utáni 
időszak diagrammja azáltal, hogy közvetlen az oltás előt-
ti időszak diagrammjával együtt fut, sőt azt legtöbb he-
lyen takarja is és a két görbéhez tartozó terminális idő-
pontok ugyanarra a korévre esnek, azt mutatja, mint-
ha a vörheny elleni védőoltás egyáltalán nem befolyá-
solta volna a hyperendémiás járványfolyamatot.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az átvészelési gör-
béket felhasználó ezen értékelési módszer gyakorlati cé-
lokat kíván szolgálni, főleg folyamatos védőoltások ha-
tásosságának ellenőrzésében, éppen ezért e közlemény 
nem mélyedt bele e módszer statisztikai hátterének, vagy 
a járványfolyamatok idevágó analizisének részleteibe. 

A görbék megszerkesztése egymagában igen egyszerű, de ügyelni kell arra, hogy kellő számú megbetegedés (leg-
alább 200) szolgáljon ehhez alapul. 

Az átvészelési görbék statisztikai és járványtani analizise, egy későbbi időpont munkája lehet, amikorra talán 
a szükséges kritika is hozzá fog járulni ezen elméleti járványtani kísérlet részleteinek feltárásához.

Összefoglalás

1. Négy légúton terjedő fertőzö betegség: a pertussis, morbilli, diftéria és scarlatina átvészelésének görbéi meg-
szerkeszthetők úgy, ha hosszabb időn át (1–5 év) előfordult megbetegedések korszerinti százalékos megoszlását 
kiszámítjuk; ezen adatokat az egy éven aluliaktól kezdve összeadjuk és ezt a műveletet koordináta rendszeren áb-
rázoljuk Az így kapott görbék a betegség járványfolyamatára jellemzőek és állandóak. Ezek a betegség ú. n. termé-
szetes átvészelési görbéi. 

2. A görbék által megállapíthatók a fertőzés ú. n. terminális átvészelési időpontjai, vagyis az az idő, illetőleg em-
beri kor, ami alatt, vagy ameddig a kérdéses betegségen az egyének átvészelnek. Ez pertussisnál kb. a 8. életév, mor-
billinél a 11., diftériánál a 15. és scarlatinánál a 18. életév. Ezen életkorok után a betegségek már csak szórványo-
san fordulnak elő, ami nem több, mint az összes megbetegedések 10%-a. Természetes átvészelés esetén a terminá-
lis időpontok is állandóak és az endémia folyamatára jellemzőek. 

3. Ha bárhol az aktuális népességet tömegoltásban részesítjük valamelyik betegség ellen az aktív immunizálás az 
átvészelés természetes folyamatát megzavarja és így az oltások után, egy bizonyos idő múlva megszerkesztett átvésze-
lési görbe lefutása lényegesen eltér az eredeti természetes átvészelési görbéjének lefutásától. Ugyanakkor a termi-
nális időpont is lényegesen jobbra tolódik.

4. Minél hatásosabb volt az oltási beavatkozás, annál nagyobb a görbék deviációja és annál távolabbi a terminá-
lis időpont jobbra tolódása. Ha az oltóanyag hatástalan, vagy csak kevés számú egyént oltottunk, az oltás előtti és 
oltás utáni átvészelési görbék nem térnek el egymástól és a terminális időpont sem mozdul el. 

5. Ezzel az egyszerű módszerrel bármikor és bárhol megállapítható valamely preventiv tömegoltás aktuális ha-
tásossága, avagy hatástalansága, csupán arra kell ügyelni, hogy az értékelési adatok elég nagy létszámú népcso-
portra vonatkozzanak (legalább 50.000 lakos). 
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Paulik Edit

A közlemény az Országos Közegészségügyi Intézet-
ben (KÖJÁL) epidemiológusok számára tartott előadás 
alapján íródott [1].

Petrilla Aladár 1950-es években megjelent "Részle-
tes járványtan" című könyvében az enterális fertőző be-
tegségek, ezek közül is a hastífusz és a dizentériák kli-
nikai és epidemiológiai leírása a legterjedelmesebb fe-
jezet, ami ezen betegségek járványügyi fontosságát is 
jelezte. A korábban legjelentősebb hastífusz az 50-es 
évekre sporadikussá vált, a dizentéria viszont megőriz-
te vezető szerepét.

A bacilláris dizentéria (shigellosis) epidemiológiai jel-
lemzőit áttekintő cikk aktualitását az adta, hogy az 1950-
es években – a II. világháború előtti időkhöz képest – 
jelentősen megnőtt a bejelentett dizentériás megbete-
gedések száma Magyarországon és más országokban is. 
Ugyanakkor világszerte csökkent a mortalitás, de a mor-
biditás növekvő volta miatt a dizentéria részaránya a fer-
tőző betegségek okozta halálozáson belül nem csök-
kent. A szerző a bacilláris dizentéria aktuális járvány-
tani és járványügyi jellemzőit átfogóan értékeli, a szo-
rosan vett epidemiológiai jellemzőktől kezdve a gya-
korló orvos járványügyi teendőivel bezárólag.

A cikk első része a dizentéria morbiditási és morta-
litási adatait elemzi, majd ismerteti a baciláris dizenté-
ria etiológiáját, a kórokozó baktériumok jellemzőit, ér-
zékenységét stb. A szerző felhívja a figyelmet a Shigel-
la törzs különböző csoport- és típuseloszlásának válto-
zására, annak irányára, jelentőségére: „A változás irá-
nya: Shiga-Flexner-Sonne. Ebben a sorban fizikai és ké-
miai behatásokra az első faj a legérzékenyebb, az utol-
só a legrezisztensebb, vagyis jelenlegi dizentéria kór-
okozóinkkal kapcsolatban nagyobb rezisztenciával kell 
számolnunk, mint régebben, ami természetszerűen meg-
nehezíti a fertőzés ellen végzendő munkánkat.” Mind-
ezek alapján a szerző kiemeli, hogy a járványelleni 
munka során nagyobb odafigyelésre van szükség, mert 
„Nem bízhatunk abban, hogy felületes kézmosással, 
a folytatólagos és zárófertőtlenítés laza végrehajtásával 
is sikerülhet a kórokozó megsemmisítése. Ezt szüksé-
gesnek tartjuk hangsúlyozni, mert éppen ebben a te-
kintetben igen sokszor súlyos mulasztásokat figyelhet-
tünk meg.”

Fontos eleme a dizentéria elleni küzdelemnek az 
a megállapítás is, hogy az „Etiotróp készítményekkel 
szemben a Shigella genus tagjai aránylag gyorsan re-
zisztensekké válnak... 1956-ban 100 S. flexneri törzs an-
tibiogrammját elkészítve a vizsgálatba bevont valameny-
nyi készítménnyel, tehát tetramycinnel szemben is ki-
mutattunk rezisztenciát.” „A Shigella törzseink ellen-
állása egyes etiotróp készítményekkel szemben gyor-
san fokozódik…” Ennek elkerülése érdekében „meg kell 
akadályoznunk az etiotróp készítményeknek szakérte-
lem és ellenőrzés nélkül történő alkalmazását.”

Napjainkban is érvényes az alábbi ajánlás: „A dizenté-
ria baktériumoknak a rezisztencia irányába haladó vál-
tozása miatt egyre nagyobb jelentőséget nyer a célzott 
kezelés, amelynek alapfeltétele antibiogramm felvétele...”

A második részben a betegség terjedésével kapcso-
latos információkat összegzi a szerző. Kiemeli a fertő-
ző források felkutatásának fontosságát, különös tekin-
tettel a tünetmentes ürítők felderítésére: „az ún. tünet-
mentes ürítők nem jelentéktelen része a pozitív bakte-
riológiai lelet után elvégzett alapos vizsgálat révén akut 
vagy krónikus betegnek bizonyult.” A fertőzés terjesz-
tésében a közvetlen érintkezésnek és használati tárgyak-
nak nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani. Néhány tö-
megesebb megbetegedésnél étel terjesztette a fertőzést 
(konyhai dolgozó volt a fertőző forrás), ami arra hívta 
fel a figyelmet, hogy „az élelmiszerrel foglalkozók idő-
szakos bakteriológiai vizsgálata önmagában nem ele-
gendő, csupán a konyhai dolgozók higiénés ismeretei-
nek és egészségügyi kultúrájának emelésével érhetünk 
el eredményeket.”

Utalás történik a dizentéria szezonalitásának válto-
zására is, téli-tavaszi dizentéria megjelenésére, amiben 
feltehetően szerepe van az ivóvíz terjesztette fertőzés-
nek. Változás következett be a területi eloszlásban is, 
„a dizentéria súlypontja faluról városba kerül”.

A harmadik rész a betegség klinikai jellemzőit vizs-
gálja. Mind az akut, mind a krónikus dizentéria klini-
kai megjelenésére a nagyfokú változatosság jellemző, ami 
diagnosztikai nehézségekkel is jár. Járványügyi szem-
pontból kiemelendő megállapítás, hogy a krónikus for-
ma kezelése, gondozása nem biztosított, és ebből kifo-
lyólag a „fertőzés egyik főforrása éppen az idült beteg”.
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A negyedik részben az orvosok betegséggel kapcso-
latos ismeretei, illetve annak hiányosságai kerülnek 
a középpontba. „Orvosaink egy része a betegség diag-
nosztikáját, terápiáját, járványtanát és saját járványügyi 
feladatait kevéssé ismeri.”

Az akkor hatályos egészségügyi miniszteri utasítás 
szerint „a dizentériát észlelő orvosnak gondoskodnia 
kell, hogy a beteget a lehetőségek figyelembevételével 
kórházba szállítsák vagy elkülönítsék.” Ennek ellenére 
jelentős volt az otthon ápolt betegek aránya, ami jár-
ványveszélyt jelent: „... a körzeti orvos a beteget, illet-
ve hozzátartozóit a legelemibb utasításokkal sem látja 
el, a folyamatos fertőtlenítés megvalósításáról nem gon-
doskodik; az izolálás ellenőrzését is elhanyagolja”, mely-
nek eredményeként dizentéria-gócok alakulnak ki. 
A kórházba került betegeket idő előtt (pl. a teljes gyó-
gyulás előtt) hazaküldik, valamint „... a dizentéria-be-
tegek kórházi kibocsátásuk vagy felszabadításuk után 
magukra vannak hagyatva, gondozásukkal, egészség-
ügyi ismereteik gyarapításával, gyógyításukkal igen ke-
veset foglalkozunk...”

„... a hatásos járvány elleni munka fő feladata a be-
tegségek halmozódásnak megelőzése, ami csak alapo-
san átgondolt terv segítségével valósítható meg.” „A be-
tegnek orvoshoz kell jutnia... Az orvosnak a betegsé-
get fel kell ismernie, a beteget kórházba kell szállíttat-
ni vagy megfelelően izolálni, korszerű eljárásokkal ke-
zelni, a beteg környezetében a fertőzés forrásait felku-
tatni, a folyamatos és zárófertőtlenítés hatásos módjá-
ról gondoskodni stb.”

Fontos, napjainkban is érvényes megállapítás, hogy 
az orvosok továbbképzéséről a járványmentes időszak-
ban (is) gondoskodni kell. 

Az 1950-es években íródott közleményben felvetett 
kérdések ma is aktuálisak, mert igaz ugyan, hogy a fer-
tőző betegségek egy része visszaszorult, de ez nem min-
den betegségre és nem a világ minden országára igaz. 
Az enterális, hasmenéssel járó betegségek a 21. század-
ban is meghatározó szerepet töltenek be a fertőző be-
tegségek között. Az Egészségügyi Világszervezet ada-
tai szerint globálisan évente csaknem 1,7 milliárd gyer-
mekkori hasmenéses megbetegedés fordul elő, és a has-
menéses betegség a második leggyakoribb halálok az 
öt évnél fiatalabb gyermekeknél (évente körülbelül 525 
ezer haláleset). A rotavirus és az Escherichia coli a kö-
zepesen súlyos és súlyos hasmenés két leggyakoribb etio-
lógiai ágense az alacsony jövedelmű országokban, de 
fontosak lehetnek más kórokozók is, így például a shi-
gella fajok is. A shigellosis a hasmenéses halálozások 

második leggyakoribb oka világszerte. A shigellosis egy 
viszonylag ritka betegség az Európai Unióban és az Eu-
rópai Gazdasági Térségben (EU/EEA). Magyarorszá-
gon is folyamatosan csökken a bejelentett esetek szá-
ma, az utóbbi években – a 2015-ös év kivételével – 50 
alatt volt a megbetegedések éves száma. A European 
Centre for Disease Prevention and Control adatai sze-
rint viszont néhány országban (pl. Szlovákia) és egyes 
lakossági csoportokban (pl. férfiakkal szexuális kapcso-
latban álló férfiak között) megfigyelt magasabb eset-
szám aggodalomra ad okot.

A növekvő antimikrobiális rezisztencia miatt a dizen-
téria kezelési lehetőségei csökkennek, a legtöbb shigel-
la törzs rezisztens majdnem az összes még megfizethe-
tő antibiotikumra.

A betegség terjedése változatlanul vagy személyes kon-
taktus útján, vagy szennyezett élelmiszer, illetve víz el-
fogyasztása révén történik. A megbetegedések jelentős 
része megelőzhető biztonságos ivóvízzel, valamint meg-
felelő személyi és környezethigiénés körülményekkel.

A fertőző betegségek etiológiáját, a kórokozó jellem-
zőit, a fertőzés terjedését stb. feltárni, megismerni, fő-
leg egy új ágens esetében, kulcsfontosságú a megfelelő 
járványügyi intézkedések meghatározása és azok vég-
rehajtása szempontjából. A korábbi évek kedvező jár-
ványügyi helyzete miatt kevéssé figyeltünk ezen terü-
letekre, de ezen információk beépítése pl. az orvosok 
szakmai továbbképzésébe ma is aktuális.

Az antimikrobiális rezisztencia, mint globális prob-
léma a modern egészségügy egyik legnagyobb kihívá-
sa, aminek „legyőzése” komplex feladat, amelyben nem-
csak az egészségügynek, de a lakosságnak is fontos sze-
repe van. Mind az antibiotikumok használatával, mind 
általában a megelőzés aspecifikus módszereivel (pl. hi-
giénés szabályok betartása, kézmosás) kapcsolatos la-
kossági és szakmai ismeretek bővítése meghatározó sze-
repet tölt be a fertőzések visszaszorításában, hatékony 
kezelésében.

IRODALOM

  1. Serény, B.: A baciláris dizentéria elleni küzdelem kérdései.
Népegészségügy, 38:192-198, 1958
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I.

A baciláris dizentériával összefüggő kérdések időszerűségét az a körülmény határozza meg, hogy az utóbbi évek-
ben a megbetegedések bejelentésének száma nálunk, mint sok más országban is emelkedett. Az 1. sz. táblázat szerint 

a nyilvántartásba vett dizentériás betegek száma a má-
sodik világháborút megelőző időkhöz képest Magyar-
országon mintegy kétszeresére, Angliában kb. ötvensze-
resére nőtt.

A bejelentések alapján számított morbiditás hazánk-
ban 1931. évben 22,6, 1938-ban 67,6, 1956-ban pedig 
113,3 volt 100 000 lakosra (Kátay). A morbiditás emel-
kedését különbözőképpen magyarázhatjuk, sőt az is fel-
tételezhető, hogy – legalább részben – csupán látszóla-
gos, a bejelentési készség javulásával összefüggő növe-
kedést regisztráltunk. Bármilyen oka is van a nyilván-
tartásba került betegek számszerű emelkedésének, a be-
jelentett betegek szaporodása fontos közegészségügyi 
és azon kívül el nem hanyagolható nemzetgazdasági kö-

vetkezményekkel jár a táppénz, a kórházi ágyak, gyógyszerköltségek és termelési kiesések miatt.
Az etiotróp terápia korszakában a dizentéria letalitása olyan meredeken esik, hogy a morbiditás emelkedésének 

ellenére a dizentéria mortalilása világszerte javul, azonban a betegség részesedése a fertőző betegségek okozta ha-
lálozásokban nem csökken (2. sz. táblázat).

A dizentéria kellő értékeléséhez figyelembe kell ven-
nünk Waltner (1955) megállapítását, amely szerint en-
nek a fertőzésnek „prognózisa quo ad vitam javult ugyan, 
de quo ad sanationem ma is nem ritkán kétséges kime-
netelű betegségnek kell tekintenünk”. Taylor a dizenté-
riát a fertőző betegségek fekete bárányának nevezi vad 
és ellenőrizhetetlen sajátságai miatt. Mindezek után azt 
mondhatjuk, hogy a dizentéria továbbra is megmaradt 
a hazai és nemzetközi egészségügy időszerű problémá-
jának.

* Az Országos Közegészségügyi Intézetben a KÖJAL epidemiológusok 
számára 1958. május 16-án tartott előadás alapján. 

Dr. Serény Béla
A baciláris dizentéria elleni küzdelem kérdései*
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A 821/D/3-22/1953. Eü. M. sz. utasítás szerint dizentériásnak kell bejelenteni minden olyan beteget, akinek be-
tegsége klinikailag dizentériára jellemző (kólika és tenesmus kíséretében gyakori véres vagy gennyes vagy nyákos 
széklet), vagy betegségének tünetei nem típusosak ugyan, de epidemiológiai adatok (dizentériás beteggel való 
érintkezés) alapján dizentériának tekinthető. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a dizentéria sok esetben egé-
szen enyhe, abortiv, vagy teljesen atípusos kórkép alakjában jelentkezik.

Amíg a baciláris dizentériát még a közelmúltban sem tekintették etiológiailag egységes kórképnek, ma már csaknem kivétel nélkül az a vé-
lemény alakult ki, hogy csak olyan betegség fogadható el baciláris dizentériának, amelynek kórokozója Shigella. Az 1950. évi Rio de Jane-
iro-i mikrobiológiai kongresszuson működő nomenklatura bizottság határozata alapján a Shigella genus a következőképpen definiálható: 
Gram-negatív, fakultatív aerob, csilló- és spóranélküli pálca, amely kevés kivételtől eltekintve gázképzés nélkül fermentál dextrózt és eset-
leg mannitot, de – a S. sonnei kivételével – laktózt nem erjeszt. Salicint és adonitot nem bont, ureumot nem hidrolizál, gelatinát nem folyó-
sít, acethylmethylcarbinolt nem képez és nem nő Simmons-féle citrátagaron. A genus valamennyi képviselője sajátos antigénszerkezettel 
rendelkezik.

A dizentéria baktériumokat jelenleg négy csoportra osztjuk fel: az A (S. dysenteriae) csoportba a régebbi Shiga, 
Schmitz és Large–Sachs baktériumok, illetve az utóbbinak ún. speciesei típusokként kerültek; a B (S. flexneri) cso-
portban – mely a régi Flexner baktériumnak felel meg – hat típust és ezek többségében még altípusokat és fáziso-
kat is megkülönböztetünk; a Boyd baktériumokat S. boydii néven a C csoportba, a Sonne baktóriumokat pedig S. 
sonnei elnevezéssel a D csoportba sorolják.

Előzően Shigelláknak tartott fajokat vagy fajtákat a nomenklatura bizottság a genusból kihagyott; az újabb vizsgálati eredmények alapján pl. 
a régebben S. alkalescensnek és S. disparnak nevezett baktériumok Alkalescens–Dispar néven az E. coli egyik alcsoportját alkotják. 
Az új rendszerezés alapjául szolgáló morfológiai, festődési, biokémiai és szerológiai sajátságok korszerű eljárások révén aránylag egyszerű-
en felismerhetők és így kevés kivételtől eltekintve nemcsak az állapítható meg, hogy valamely vizsgált törzs Shigellának tekinthető-e, hanem 
a genusba elfoglalt helye is pontosan meghatározható. Rauss (1955) kutatásai alapján készült, kimerített csoport- és típussavók birtokában 
S. flexneri törzsek típusának meghatározása nem okoz különösebb nehézséget, a típus ismerete viszont igen hasznos lehet fertőző források 
kutatása, betegség-láncolatok követése, járványok ellenőrzése, recidiva és reinfekció elkülönítése során. Faktorsavók a Humán Intézettől be-
szerezhetők, tehát a típusmeghatározásoknak tárgyi akadályai nincsenek. Nem tarthatjuk azonban helyesnek, hogy a laboratóriumok felké-
szültségüktől függetlenül arra törekedjenek, hogy ezek a vizsgálatok minél szélesebb körben induljanak meg. Téves típusmeghatározás több 
zavart okozhat, mint a típus ismeretének hiánya, tehát csak abban az esetben indokolt ilyen irányú munka, ha ennek minden tárgyi és sze-
mélyi feltételét biztosítani lehet. 

Ha valamely nagyobb területen, országban vagy országrészen izolált Shigella-törzsek csoport- és típuseloszlását 
különböző években összehasonlítjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a kitenyésztett típusok arányszáma idővel meg-
változik és ez a változás a föld különböző területein azonos tendenciát mutat. Ezt a folyamatot a két világháború 
közötti időszaktól követhetjük, amióta a típusmeghatározás elterjedése révén megfelelő adatokkal rendelkezünk. 
A folyamat első fázisában az előzően gyakori Shigella dysenteriae háttérbe szorul és a Shigella flexneri dominál. 
Már ezzel egyidejűleg vagy közvetlenül utána nő a Shigella sonnei baktériumok részesedése (különösen az őszi hóna-
pokban). Ez a jelenség mindenütt megfigyelhető, legfeljebb egyes területeken gyorsabban, másutt lassabban követ-
kezik be; pl. az USA déli államaiban és Németországban már a második világháború éveiben vagy az azt közvetle-
nül követő időszakban az identifikált Shigellatörzsek 50–80 százalékát S. sonnei alkotta (Rauss, 1955). Hazánkban 
a harmincas évek elején Rauss és Szendey, továbbá Ivánovics és Herzsenyák egyesített adatai szerint S. flexneri 72, 
S. shigae 21 és S. sonnei 7 százalék körül fordult elő. A második világháború után (1950–51-ben) az általunk izo-
lált Shigella-törzsek a következőképpen oszlottak meg: S. flexneri 57, S. sonnei 41, S. shigae 0,4, S. schmitzi 1,6 szá-
zalék. Tudomásunk szerint az utóbbi hat évben Magyarországon Shiga baktériumot nem tenyésztettek ki.

A típuseloszlás megváltozásának nemcsak elméleti, hanem gyakorti jelentősége is van. A változás iránya: Shi-
ga–Flexner–Sonne. Ebben a sorban fizikai és kémiai behatásokra az első faj a legérzékenyebb, az utolsó a legrezisz-
tensebb, vagyis jelenlegi dizentéria kórokozóinkkal kapcsolatban nagyobb rezisztenciával kell számolnunk, mint ré-
gebben, ami természetszerűen megnehezíti a fertőzés ellen végzendő munkánkat. 

Az általánosan elterjedt felfogás szerint a dizentéria baktériumok fizikai és kémiai behatások iránt erősen érzé-
kenyek. Ennek a tényként tekintett megállapításnak alapját leginkább szabvány vizsgálati feltételek között végzett 
vizsgálatok képezik, amikor különböző Shigella tenyészetek fizikai és kémiai hatásokra könnyebben pusztulnak el, 
mint egyéb bélbaktériumok. Így pl. tudjuk, hogy a dizentéria baktériumok hígabb szuszpenziókban dezinficiensek 
hatására vagy 50–60 C0-on gyorsan elvesztik életképességüket. A széklet állása közben a kitenyésztés lehetősége rom-
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lik; régebben a pozitív bakteriológiai vizsgálat feltételének a betegágy melletti feldolgozást tekintették. Azonban az 
ilyen irányú megfigyelésekből helytelen lenne azt következtetni, hogy a belső és külső feltételektől függetlenül Shi-
gellák minden esetben könnyen és gyorsan elpusztulnak. Régebbi vizsgálatainkból (Serény, 1951) csak néhány pél-
dát ragadunk ki. S. flexneri sűrű szuszpenzióban 75 C0-ú, sőt ennél magasabb hőmérsékletet is elbír, akár egy órá-
ig is és 0,5 százaléknyi fenolt tartalmazó sűrű szuszpenzióban hűtőhőmérsékleten hetekig szaporodóképes álla-
potban marad. Shigelláknak a székletből való kitenyésztési lehetősége állás közben kétségtelenül gyorsan csökken-
het, azonban a mi vizsgálatsorozatunkban két- vagy többnapi állás után a szobahőn tárolt 52 székletmintának mint-
egy kétharmad részéből a kórokozó kitenyészett; több székletből egyheti állás után is izoláltunk Shigellát. Tehát 
számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy a dizentéria baktérium, számára kedvező feltételek között kifejezett reziszten-
ciával rendelkezhet. Még fokozottabb mértékben érvényes ez a megállapítás azokra a Shigella fajokra, amelyek az 
etiológiai struktúra változása következtében jelenleg domináns szereppel bírnak.

Az elmondottak alapján járványellenes munkánk közben a dizentéria kórokozóit nem tekinthetjük erősen érzé-
keny mikrobáknak, amelyek könnyen elpusztíthatók. Ennek ellenkezőjét mutatják Gneszina vizsgálatai is, amelyek 
során dizentéria-betegek lakásaiban a vizsgált tárgyak 31,5 százalékáról tenyésztett ki Shigellát, így fehérneműk-
ről, bútorokról, betegek és hozzátartozók kezeiről, játékszerekről, edényekről és egyéb helyekről. Nem bízhatunk 
abban, hogy felületes kézmosással, a folytatólagos és zárófertőtlenítés laza végrehajtásával is sikerülhet a kóroko-
zó megsemmisítése. Ezt szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, mert éppen ebben a tekintetben igen sokszor súlyos 
mulasztásokat figyelhettünk meg.

Etiotróp készítményekkel szemben a Shigella genus tagjai aránylag gyorsan rezisztensekké válnak. Még néhány 
év előtt az általunk vizsgált S. flexneri törzsek kétharmad része érzékenynek vagy mérsékelten érzékenynek mutat-
kozott sulfaguanidin iránt (Serény és Hollós), 1956-ban már a törzseknek csupán egyötöd része tartozott ebbe a cso-
portba. 1956-ban 100 S. flexneri törzs antibiogrammját elkészítve a vizsgálatha bevont valamennyi készítménnyel, 
tehát terramycinnel szemben is kimutattunk rezisztenciát.

A folyamat a jelek szerint tovább halad: 1957-ben több dizentériás góccal kapcsolatban tenyésztettek ki gyógy-
szerálló Shigella-törzseket, pl. a szegedi tömeges megbetegedéseknél chlorocid-rezisztens S. sonnei szerepelt. A kom-
lói megbetegedések során izolált 18 S. flexneri 2. a törzs közül in vitro valamennyi erősen rezisztens volt ultrasep-
tyllel és sulfaguanidinnel, mérsékelten rezisztens salvoseptyllel szemben: 5 törzs chlorocid-, 4 törzs streptomycin- 
és 2 törzs terramycinállónak mutatkozott. A 18 között 2 olyan törzs volt, amely a felsorolt készítmények mindegyi-
kével szemben rezisztensnek bizonyult, 3 további törzset pedig csupán terramycin iránt találtunk érzékenynek. 
Ezekből a vizsgálatokból azt a következtetést kell levonnunk, hogy egy és ugyanazon járvány során kitenyésztett, 
azonos szerológiai típusba tartozó törzsek erősen eltérő érzékenységüek lehetnek.

Az eddigi megfigyelések alapján megállapíthatjuk, hogy Shigella törzseinek ellenállása egyes etiotróp készítmé-
nyekkel szemben gyorsan fokozódik és egyidejűleg megkezdődik a rezisztenssé válás folyamata olyan készítmények-
kel kapcsolatban, amelyek rövid idővel előbb még teljesen hatásosaknak bizonyultak. A rezisztenciának mélység-
ben és szélességben való kiterjedése specifikus gyógyszereink effektusának csökkenésével és beszűkülésével jár. 
Gondolnunk kell arra a lehetőségre, hogy egyes – esetleg tömegesen fellépő – megbetegedéseknél nem fogunk ha-
tásos készítménnyrel rendelkezni. Ennek megelőzése vagy legalább késleltelése érdekében meg kell akadályoznunk 
az etiotróp készítményeknek szakértelem és ellenőrzés nélkül történő alkalmazását.

A dizentéria baktériumoknak a rezisztencia irányába haladó változása miatt egyre nagyobb jelentőséget nyer a cél-
zott kezelés, amelynek alapfeltétele antibiogramm felvétele, amelyet laboratóriumunk az orvos kérésére már jelen-
leg is elvégez. Az érzékenységi vizsgálat leletének megérkezéséig a specifikus terápia nem halasztható el, azonban 
az antibiogramm birtokában a már megkezdett gyógyszerelés módosítható, illetve újabb, célzott ciklus indítható 
meg azokban az esetekben, amikor a beteg a bevezetett terápiára nem reagál kellően, tehát nem következik be a kli-
nikai gyógyulás, vagy pedig a baktérium ürítés folytatódik.

II.

A dizentéria fertőző forrása lehet minden személy, aki székletével szaporodóképes Shigellákat ürít. Rudnai (1955) 
a fertőzés forrásait következőképpen csoportosítja: 1. heveny dizentériában szenvedő beteg, 2. rekonvalescens ba-
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cilusgazda, 3. egészséges bacliusgazda, 4. krónikus beteg. Bárász (1957) megállapítja, hogy minden egyéb tünet 
nélkül Shigellát üríthet: 1. egészséges (mechanikus, tranzitorius, passzív, alimentáris) baktériumgazda, 2. rekon-
valescens ürítő, 3. idült beteg remisszióban, 4. tünetmentes tartós baktériumürítő.

A fertőző források száma jelentős. A betegségi bejelentések szerint hazánkban évenként 1000 lakosra esik egy heveny dizentériás, azonban 
a valóságban a morbiditás lényegesen nagyobb. Arra, hogy ez milyen fokot érhet el, utalnak Snajder és munkatásainak vizsgálatai. Egy ju-
goszláv járásban, ahol 1947-ben 49 dizentéria-beteget jelentettek be, helyszíni kutatások által 231 megbetegedést fedeztek fel és azt találták, 
hogy 1947-ben a lakosságnak 9%-a, 1948-ban pedig 3,1%-a állott ki dizentériás fertőzést. Az első évben a lakások 24%-ában, a második év-
ben 12%-ában találtak dizentériás beteget. A rekonvalescens ürítők száma Rudnai (1955) irodalmi áttekintése szerint a gyógyulás időpont-
jában, illetve hetek vagy hónapok múlva a lábadozók 7 és 80%-a között váltakozik. Szazanova többször (maximálisan 10 alkalommal) is-
mételt bakteriológiai vizsgálattal egymást követő években a lábadozók 25, illetve 46%-át találta baktériumürítőnek. Tünetmentes bacilusgaz-
dák az egészséges lakosság között (egyetlen bakteriológiai vizsgálat alapján) 1–2% körül találhatók (OKI), azonban bentlakásos kollektívák-
ban ismételt vizsgálatok nagyobb értékeket adnak, pl. Rudnai és Mihályfi bölcsődékben 6,8%, Máté honvédek között 6,4%, tünetmentes 
baklériumürítőt mutatott ki. Rudnai betegek környezetében a bacilusgazdák számát mintegy 10%-ra becsüli. Az akut folyamat különbözö 
szerzők szerint 10–30% körül megy át idült betegségbe.
A fertőzés forrásai közül különösen a baktériumürítöknek magas arányszáma okozhat kétségeket. Ha a lakosságnak egynéhány százaléka 
Shigellákat ürít – akárcsak időszakosan is –, akkor a dizentéria baktériumot a bélcsatorna szokványos flórájához kell számítanunk, amely-
nek felkutatása nem látszik eléggé indokoltnak. Azt is hozzátehetjük, hogy a Shigella ürítés a közvetlen fertőzőképességnek nem bizonyíté-
ka, mert a kórokozó esetleg csak időszakosan, vagy igen alacsony számban ürül a széklettel, sőt az is megtörténhet, hogy apathogen válto-
zatát tenyésztjük ki. Ha mindezeket tekintetbe vesszük, akkor sem helyeselhetjük a baktériumürítők felkutatásának mellőzését, különösen 
a veszélyeztetett foglalkozást gyakorló személyek között, mert egyelőre ez az egyetlen módszerünk a rejtett fertőző források felfedezésére. 
Az ún. tünetmentes ürítők nem jelentéktelen része a pozitív bakteriológiai lelet után elvégzett alapos vizsgálat révén akut vagy krónikus be-
tegnek bizonyult. 

A fertőző források veszélyességének megítélésére gyakorlati célokra igen jól felhasználható indikátorral rendelke-
zünk. Ha valamely közösségben (család, otthon, ház, munkahely stb.) fertőző forrás van és higiénés viszonyok a fer-
tőzés terjedésének kedveznek, akkor a baktériumürítő környezetében a megbetegedések láncolata, tehát kisebb vagy 
nagyobb dizentéria-góc alakul ki. Vagyis a dizentéria-góc jelzi az adott viszonyok között a fertőzés terjesztésére 
képes fertőző forrás jelenlétét és egyben a fertőzés számára kedvező higiénés hiányok fennállását. 

Az egyes fertőző források epidemiológiai jelentőségére vonatkozó adatokat nyerhetünk szovjet szerzők gondos 
vizsgálataiból. Szlavin és munkatársai az esetek 64 százalékában derítették fel a fertőzés forrását és azt 45 százalék-
ban akut, 46 százalékban krónikus dizentéria-betegnek, 9 százalékban pedig rekonvalescens ürítőnek ismerték fel.  

Hazánkban a felismert beteggel kapcsolatos fertőző forrás felkutatását általában elhanyagolják, amiért egy-egy 
fel nem ismert baktériúmürítő hosszabb időn át veszélyezteti környezetét. Az esetleg felfedezett baktériumürítő 
veszélytelenítésével és gyógyításával is igen keveset foglalkozunk.

A dizentériás fertőzés terjesztésében a közvetlen érintkezésnek és használati tárgyaknak nagyobb jelentőséget 
kell tulajdonítanunk, mint azt a közelmúltban gondoltuk. A beteg környezetében élő személyek kezéről és a hasz-
nálati tárgyak jelentős részéről a kórokozó kitenyészthető (Gneszina, Korsakov és munkatársai). Szlavin és mun-
katársai által vizsgált megbetegedések 4 százalékában meghatározott ember keze, 86 százalékban piszkos kéz és élel-
miszer, 10 százalékban légy szerepelt a fertőzés továbbításában. Snajder és munkatársai tapasztalatai arra utalnak, 
hogy még a szezonális dizentéria-megbetegedéseknél is a közvetlen érintkezésnek lehet a legnagyobb jelentősége.

Az utóbbi években néhány tömegesebb dizentéria-megbetegedést figyelhettünk meg, amelyeknél az epidemio-
lógiai adatok szerint étel terjesztette a fertőzést. Ilyen esetekben rendszerint sikerül a konyhai dolgozók között az 
étel szennyezésével alaposan gyanúsítható fertőző forrást megtalálni. Hasonló fertőzések meggátlására az élelmi-
szerrel foglalkozók időszakos bakteriológiai vizsgálata önmagában nem elegendő, csupán a konyhai dolgozók hi-
giénés ismereteinek és egészségügyi kultúrájának emelésével érhetünk el eredményeket. Az étel útján terjesztett 
fertőzés következménye gyakran toxikoinfekció alakjában jelentkezik (Geimberg).

Talán a múltban a dizentéria terjesztésében a légy szerepét túlértékeltük, viszont jelenleg sem szabad róla meg-
feledkeznünk. 

Régebben a dizentériát azon fertőző betegségek egyikének tekintettük, amelyek meghatározott évszakban tö-
megesebben jelentkeznek, egyéb hónapokban számuk elhanyagolható, tehát kifejezett szezonális ingadozásokat 
mutatnak. Az utóbbi években a dizentéria évi járványgörbéjében határozott tendencia ismerhető fel, amely a sze-
zonális hullámhegy lelapulásában és az aszezonális hullámvölgy emelkedésében jelentkezik (Zsdanov). Kialakul 
az ún. téli – helyesebben téli-tavaszi – dizentéria kórképe, amely bizonyos vonásokban eltér a szezonális dizentéri-
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ától (Galambos). A dizentéria betegségi bejelentések ne-
gyedévenkénti alakulása Angliában érdekesen mutatja 
ezt a tendenciát (3. sz. táblázat). Meg kell jegyeznünk, 
hogy 1948 előtt Anglia azon országok között szerepelt, 
amelyekben augusztus és december között fordult elő 
a legtöbb dizentéria, általában szeptemberi maximum-
mal (Rudnai, 1955).

Hazánk egyes területein is megfigyelhetjük a dizen-
téria halmozódását a télvégi-koratavaszi hónapokban, 
így Miskolcon néhány éve a megbetegedések zöme er-
re az időszakra esik, a második (szeptemberi) kiugrás 

alacsonyabb (Kigyóssy). Szegeden 1957. március 6 és május 12-e között fordultak elő tömegesebb megbetegedé-
sek a Szociális Otthonban, 1958-ban pedig Baján az MTH otthon 117 bennlakója február és április hónapok kö-
zött csaknem kivétel nélkül dizentéria fertőzésen esett át.

A téli dizentéria terjedési mechanizmusában nem ritka az ivóvíz szerepe, amelyet általában is komolyabban kell 
vennünk, mint régebben tettük. Magyarországon ivóvíz eredetű járványról Rudnai és munkatársai, továbbá Or-
mos és munkatársai számoltak be.

A téli dizentéria terjesztésében legnagyobb jelentősége a kontakt fertőzéseknek van. Sziromjatnikova azt találta, 
hogy téli dizentéria eseteiben a betegek 74,5 százaléka lakhelyén (éspedig kétharmad része a családban, egyhar-
mad része a lakásban) és 25,5 százaléka munkahelyén fertőződött. Télen a kórokozó kimutatása könnyebb, gyako-
ribbak a pozitív leletek (Galambos); a fertőző forrás felfedezése is nagyobb százalékban sikerül, mint nyáron. A té-
li és tavaszi megbetegedések után maradt baktériumürítőknek a szezonális endémiák elindításában jelentő szere-
pük van, tehát a preszezonális időszakban végzett gondos járványügyi munka által meggátolhatjuk a nyári töme-
ges fertőzések bekövetkeztét.

A területi eloszlás tekintetében is bizonyos átalakulást figyelhetünk meg, amelynek következtében a dizentéria 
súlypontja faluról városba kerül (Taylor, Taunay és munkatársai). Ugyanez a jelenség nálunk is mutatkozik, pl. 
1957-ben egyes városokban (Szeged, Miskolc) fordultak elő tömeges megbetegedések.

Szovjet szerzők rámutatnak, hogy a dizentéria megbetegedések eloszlása területileg nem egyenletes, hanem a fer-
tőzés kisebb-nagyobb gocokba tömörülve jelentkezik. Egyes lakóházakban, ahol krónikus dizentériában szenvedő 
beteg él, a megbetegedések egymást követhetik, azaz a beteg körül hosszan izzó gócok alakulnak ki.

A megbetegedések helyi tömörülése hazákban is megfigyelhető. Így pl. Miskolcon 1957-ben az I. és II. kerület-
ben összesen 406, a III. és IV. kerületben együttvéve 80 dizentéria-beteget jelentettek be; Szegeden egyes lakások-
ban 3–4 családtag betegedett meg, ugyanakkor a szomszédos lakásokban esetleg egyáltalán nem történt fertőzés; 
Ajkán találtunk olyan négytagú családot, ahol mindenki beteg volt, közvetlen szomszédságukban pedig beteget 
nem lehetett felfedezni.

Komáromban 1957-ben összesen 28 dizentéria-beteget jelentettek be, ezeknek csaknem fele, 12 beteg ugyanab-
ban a háztömbben lakott (Weiner György dr. epidemiológus adatai).

Kollektívákban igen gyakran fordulnak elő tömeges megbetegedések, így pl. 1957-ben a szegedi szociális ott-
honban, a MÁV fiúnevelő intézetben, a Vasútforgalmi Technikumban, a hajdúböszörményi szociális otthonban, 
1958-ban a bajai MTH otthonban, továbbá Zalaegerszegen 2 bölcsődében stb. Kézenfekvő, hogy kollektívákban 
fokozott járványmegelőző munkára van szükség.

A dizentéria gócszerű megjelenése megelőző munkánkat nagymértékben megkönnyítheti, mert a gócokra irá-
nyítja figyelmünket és tevékenységünket.

III.

A dizentéria igen különböző klinikai alakokban jelentkezhet; a kórkép változatosságára utal az a körülmény is, 
hogy az egyes szerzők számos dizentéria-típust különböztetnek meg. Felsen (1945) elválasztja a típusos és atípu-
sos dizentériát és az utóbbit 7 alakra, appendicularis, meningitises, pneumoniás, agranulocytotikus, obstipatiós, 
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afebrilis és asymptomatikus kórképre osztja. Szükséges, hogy orvosaink a betegség ezen megjelenési formáit is-
merjék és kellően mérlegeljék, tehát ne csak hasmenés esetében gondoljanak dizentériára. Így elkerülhetjük, hogy 
appendicularis dizentériánál appendektómiára kerüljön a sor vagy az obstipatiót olyan tünetnek tartsák, amely-
nek megállapításával a dizentéria kizárható.

A dizentéria klinikai képének változatosságához tartozik időtartamának nagyfokú ingadozása is. Az alig kons-
tatálható, talán csak egyetlen hasmenés alakjában megnyilvánuló betegségtől az órák vagy napok alatt spontán 
gyógyuló, enyhe folyamatokon át fokozatos az átmenet a 2–3 hétig tartó típusos vagy még tovább elhúzódó dizen-
tériáig. Az idült dizentériát sem könnyü az ún. postdizentériás állapottól élesen elválasztani.

A krónikus dizentéria kórképének változatossága semmivel sem kisebb, mint az akut betegségé, amit a felosztásban mutatkozó jelentékeny 
eltérések is jeleznek. Legcélszerűbbnek látszik a szovjet felfogás, amely colitises, enterocolitises és gastroenterocolitises stádiumot külön-
böztet meg. Már az első szakaszban is igen sokféle tünetet figyelhetünk meg aszerint, hogy az elváltozások a felhágó vagy leszálló colonraa 
lokalizálódnak-e vagy pedig az egész vastagbélre kiterjednek; tiszta colitises folyamat alakult ki vagy pedig a colitishez distalis ileitis is csat-
lakozott. Az utóbbi már átmenet az enterocolitises szakaszba, amely a colitisból hosszabb idő után fejlődött ki, amikor már az emésztőmi-
rigyek dysfunctiója, polyuria, nephropathia és hypovitaminosis is bekövetkezik. Az utolsó, gastroenterocolitises stádium nálunk szerencsé-
re ritka; ez hyperplastikus gastritissel, interstitialis pancreatitisszel, súlyos hormonális zavarokkal és végül letális kimenetellel jár.
A krónikus dizentéria klinikai megjelenésének változatossága megnehezíti felimerését, aminek következménye a megfelelő kezelés és így a gyó-
gyulás elmaradása lehet.

Jelenleg hazánkban a krónikus dizentéria ellen szervezett küzdelem nem folyik. Az akut folyamat idültté válá-
sának megelőzésével nem foglalkozunk; a krónikus betegség kezelésének lehetőségeit körzeti, de még belgyógyász 
szakorvosaink is kevéssé ismerik; a krónikus betegek kórházi elhelyezésére lehetőség alig van; gondozásukra szol-
gáló szervünk vagy intézményünk nincs. Ezeknek a hiányoknak járványtani jelentőségét nem szabad lebecsül-
nünk, mert a fertőzés egyik főforrása éppen az idült beteg.

A dizentéria klinikai alakjainak változatossága már önmagában utal a diagnózissal járó nehézségekre, amelye-
ket egyedül a bakteriológiai vizsgálat tömeges alkalmazásával nem győzhetünk le. Amikor ragaszkodunk a beteg-
ség definíciójában az etiológiai egységhez, ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a diagnózis megállapításához 
nem elegendő a széklettenyésztés, hanem valamennyi korszerű vizsgáló eljárás ismeretére és a szükséghez mért al-
kalmazására van szükség. A pozitív bakteriológiai lelet nem a betegséget, csupán a Shigella ürítés tényét bizonyít-
ja; a kórokozó tünetmentes baktériumgazda székletéből is izolálható. Az is kétségtelen, hogy a negatív tenyésztési 
eredmény nem elegendő a betegség kizárására; heveny betegek frissen vizsgált székletéből sem minden esetben si-
kerül a kórokozót kitenyészteni, állott vagy antibiotikum tartalmú anyagból pedig még ritkábban. Egyes esetekben 
azt tapasztaljuk, hogy ezekről a közismert tényekről megfeledkeznek a bakteriológiai diagnosztika fejlődése és a nagy-
számú pozitív lelet miatt.

A rektoszkópos vizsgálatnak különösen atípusos esetek és krónikus dizentéria diagnosztikájában, továbbá a gyó-
gyulás ellenőrzésében van jelentősége (Bárász, 1955), azonban a rektoromanoszkópos lelet a bakteriológiai lelettel 
együtt sem helyettesítheti a teljes komplex vizsgálatot.

IV.

Orvosaink egy része a betegség diagnosztikáját, terápiáját, járványtanát és saját járványügyi feladatait kevéssé 
ismeri. Ezek a hiányok már eddig is jó néhány esetben komoly következményekkel jártak. Zalaegerszeg egyik böl 
csődéjében 1958. január 2-án kezdődtek a megbetegedések, azonban a bölcsőde orvosa január 5-ig nem is gondolt 
dizentériára, mert ezekben az esetekben is, mint sok más alkalommal a csecsemők Sonne-dizentériája enyhe tü-
netek (kis hőemelkedés, vizes, nem véres hasmenés) kíséretében jelentkezett. Csak akkor irányult a figyelem di-
zentériára, amikor már 11 hasmenéses megbetegedés történt. A következmény a fertőzés szóródása és egy másik 
bölcsődére való kiterjedése volt. A bajai MTH otthonban 1958. február 18-án volt az első megbetegedés, amelyet 
az otthon orvosa ugyan dizentéria-gyanúsnak minősített, de sulfaguanidin kúrán kívül semmiléle egyéb intézke-
dést nem tartott szükségesnek, sőt a további megbetegedéseket már csak enterocolitisnek diagnosztizálta. Csak 
március 3-án, tehát a járvány 14. napján döbbent meg, mert akkor egyszerre 17 új beteg jelentkezett. Ilyen orvosi 
ellátás mellett nem csodálható, hogy a fertőzés csaknem valamennyi bennlakóra kiterjedt.
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A dizentéria elleni védekezés tárgyában kiadott Eü. M. utasítás szerint a dizentériát észlelő orvosnak gondos-
kodnia kell, hogy a beteget a lehetőségek figyelembevételével kórházba szállítsák vagy elkülönítsék. A miniszteri 
utasítás hatása kétségtelenül megállapítható, de különböző okokból még jelenleg is sok dizentéria-beteget lakásán 
ápolnak. Így pl. 1957-ben a bejelentett dizentéria-betegek közül a dorogi járásban 73, Esztergomban 45 százalék 
otthon maradt. Az otthon ápolt beteg az esetek jelentős részében komoly járványveszélyt jelent. Nem ritkán ta-
pasztalhatjuk, hogy a körzeti orvos a beteget, illetve hozzátartozóit a legelemibb utasításokkal sem látja el, a folyama-
tos fertőtlenítés megvalósításáról nem gondoskodik; az izolálás ellenőrzését is elhanyagolja. Érthető, hogy egy-egy 
beteg körül a közvetlen érintkezés által számos újabb fertőzés következik be és dizentéria-gócok alakulnak ki.

A kórházból a beteget rendszerint teljes gyógyulása és baktériumürítésének megszünte előtt elbocsátják, tehát 
a további kezelés és ellenőrzés alól kiengedik. Az ilyen személyek egy része rekonvalescens ürítőként terjeszti a be-
tegséget, esetleg a folyamat krónikus alakba megy át, amit pedig idejében végzett immunokemoterápiával meg le-
hetne akadályozni.

Hazánkban a dizentéria-betegek kórházi kibocsátásuk vagy felszabadításuk után magukra vannak hagyatva, gon-
dozásukkal, egészségügyi ismereteik gyarapításával, gyógyításukkal igen keveset foglalkozunk, legtöbbször meg-
elégedünk egy-egy székletvizsgálat elrendelésével. A 821/D/3-22/1953. Eü. M. sz. utasítás szerint ugyan kötelező 
krónikus dizentériával kapcsolatban a nyilvántartás és gondozás, de igazat kell adnunk Bárásznak (1957) abban, 
hogy a nyilvántartásban megkülönböztetés nélkül szerepelnek átmeneti és rekonvalescens baktériumürítők króni-
kus, esetleg akut betegekkel együtt. A gondozás egészségügyi felvilágosítás, szakorvosi kezelés és ellenőrzés nélkül 
bürokráciába torkollik, amely eredményre nem vezethet.

Általános járványmegelőző munkánk során a fertőzések megakadályozására, tehát a fertőző források felkutatá-
sára és veszélytelenítésére, továbbá a fertőzések terjedésének meggátlására kell törekednünk. Ez nehéz, aprólékos, 
sokoldalú, szervezett és tervszerű munkát kíván meg, amely elég gyakran hiányzik. Rámutattunk arra, hogy a kü-
lönbözö fertőző források felkutatása is elégtelen, gyógyításuk és veszélytelenítésük még kisebb effectussal történik. 
A dizentéria-ellenes közegészségügyi munka általában csak akkor kezdődik, amikor az esetek már halmozottan 
jelentkeznek és a kórokozó szétszóródását igen nehéz megakadályozni. Pedig a hatásos járvány elleni munka fő 
feladata a betegségek halmozódásának megelőzése, ami csak alaposan átgondolt terv segítségével valósítható meg. 

A betegnek orvoshoz kell jutnia, tehát egészségügyi propagandánkat minőségileg és mennyiségileg is javítanunk 
kell.

Az orvosnak a betegséget fel kell ismernie, a beteget kórházba szállíttatni vagy megfelelően izolálni, korszerű el-
járásokkal kezelni, a beteg környezetében a fertőzés forrásait felkutatni, a folyamatos és zárófertőtlenítés hatásos 
módjáról gondoskodni stb., stb. Mindez olyan feladatokat hárít orvosainkra, amelyeknek már csak tudásuk hiányai 
miatt sem, mindig képesek megfelelni. Ezért helyes, ha a KÖJÁL a járványmentes időszakban orvosainak tovább-
képzéséről gondoskodik. Ugyanerre az időre eső feladat azoknak a jelentős környezetegészségügyi hiányoknak a meg-
szüntetése, amelyekre reális lehetőség van.

A téli-tavaszi járványmegelőző munka egyik legfontosabb részét a gócok feltérképezése és szanálása képezi.
A gócok feltérképezéséhez fel kell használnunk az előző dizentéria-megbetegedésekre vonatkozó feljegyzéseket (be-

tegségi bejelentések, fertőző kórházi, körzeti orvosi és rendelőintézeti nyilvántartások, laboratóriumi leletek, KÖJÁL- 
adatok). Ezután következik a góc helyszínén végzett szakszerű vizsgálat, hogy az akut és krónikus betegeket, to-
vábbá a rekonvalescens és tünetmentes ürítőket felismerhessük, kezelésüket vagy gyógyításukat megkezdhessük. 

A folyamatos járványmegelőző tevékenységhez tartozik a sporadikus megbetegedésekkel kapcsolatos epidemio-
lógiai munka, amelynek során az izolálásra és a kontakt fertőzések meggátlására hívjuk fel a figyelmet. Még ma is 
sok orvos azt tartja, hogy a dizentéria baktériumok külső behatások iránt igen érzékenyek és ezért elhanyagolja az 
ágy melletti és zárófertőtlenítést, aminek következménye a kontakt fertőzések halmozódása és gócok kialakulása. 
Különösen hangsúlyoznunk kell az erélyes beavatkozás szükségességét kollektívákban minden dizentéria vagy ar-
ra gyanús esetben. Ilyen környezetben a legszigorúbb elkülönítéshez és a fertőzés szétszóródásának megakadá- 
lyozását szolgáló egyéb rendszabályokhoz feltétlenül ragaszkodnunk kell.

A járványos időszak közeledtével még fokozottabban szükséges az orvosok figyelmét felhívni arra, hogy a sze-
zonális járványok kialakulását a legelső megbetegedésekkel kapcsolatban végzett járványügyi munka révén lehet 
meggátolni.
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A KÖJÁL-ok munkatervének esetleges járványokra is fel kell készülnie: kapcsolat az egészségügyi hálózattal, ta-
náccsal, anyag utánpótlás, szükségkórház, egészségügyi felvilágosítás stb.

Az okszerű terápia és megelőzés kérdéseire e cikkünkben nem térünk ki. Arra kívántunk rámutatni, hogyan 
használjuk fel a dizentéria járványtanára vonatkozó ismereteinket e betegség leküzdésére.
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Kopcsóné Németh Irén

A mai infekciókontroll szemléletű megközelítés és ter-
minológia a „Study on the Efficacy of Nosocomial In-
fection Control (SENIC) project” eredményeinek meg-
ismerését követően terjedt el a világ kórházi járvány- 
ügyi gyakorlatában. A SENIC projekt célkitűzése volt 
többek között:

1. Leírni az infekciókontroll programot, a nozoko-
miális fertőzések arányát, és meghatározni a spe-
cifikus kockázati tényezőket.

2. Beazonosítani, bemutatni az ISCP programok 
(complete infection surveillance and control pro- 
gram) azon elemeit, melyek fontosságuknál fog-
va széleskörű alkalmazásra javasolhatók.

3. Rámutatni azokra a területekre, amelyek a jö-
vőben az alap- és alkalmazott kutatás eszközei-
vel tovább vizsgálandók.

Az amerikai járványügyi központ, a Centers for Dis-
ease Control (CDC) 1976–1979 között három fázisban 
lebonyolított vizsgálatának és az azt követő kutatások 
eredményein alapul a ma elérhető, alkalmazandó „bi-
zonyítékokon alapuló” infekciókontroll intervenciók, 
szakmai irányelvek összessége.

A Népegészségügy 1964. évi első számában közölte 
„A fertőző kórházártalmak előfordulásának okai és né-
hány szempont a probléma megoldásához” címmel Lo-
sonczy György dr. tudományos értekezését [1]. Cikké-
ben a szerző az akkori magyar szakmai nyelvezettel, szó-
használattal ugyanazokra a kérdésekre keresi a választ, 
mint a '70-es évek SENIC projektje: „melyek azok az 
alapvető okok, amelyek a fertőző kórházártalmak te-

rületén mutatkozó súlyos helyzetért felelősek, és me-
lyek azok a legfontosabb tennivalók, amelyek a leghat-
hatósabban járulnának hozzá a probléma megoldásá-
hoz”. Tapasztalatai és kutatása alapján rámutat: a szük-
séges tárgyi (kevés izolációs szoba, fertőtlenítés és ste-
rilizálás eszközeinek elégtelensége stb.) és a személyi fel-
tételek fontosságára (ápoló és takarító személyzet elégte-
lensége), a szakszemélyzet „preventív képzettség” hiá-
nyából eredő kockázatokra, a kórházi szintű fertőző kór-
házártalmak kvalitatív és kvantitatív arányai és okai-
nak kutatásának hiányára, az „antibiotikum adagolás 
politika” hiányából eredően kialakuló szélesedő anti-
biotikum- rezisztencia” problémájára.

Sajnálatos módon az akkori szakpolitika, a területi 
járványügyi felügyeleti rendszer leképezése mellett dön-
tött a kórházhigiénés szolgálatok létrehozásával, a „be-
tegellátás sajátosságait” figyelembe vevő, kockázat ala-
pú „klinikai epidemiológia” módszertanának elterjedé-
sét, intézményhálózatának kialakítását nem támogat-
ta. Napjainkban az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzése egyre nagyobb hangsúlyt kap, de 
a ’64-ben megjelent értekezés számos felvetése még ma 
is aktuális.

IRODALOM

  1. Losonczy, Gy.: A fertőző kórházártalmak előfordulásának okai
és néhány szempont a probléma megoldásához. Népegészség-
ügy, 45:20-24, 1964
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A fertőző kórházártalmak problémájának mai állásával foglalkozó dolgozatunkban [1], valamint a fővárosi Lász-
ló-kórházban előforduló hospitalizmusok mennyiségi és minőségi viszonyait feltáró és értékelő munkánkban [2] 
arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a probléma, úgy mint külföldön, hazánkban is rendkívül széles körű, sú-
lyos és akút. A status quo felmérése természetesen még közel sem teljes. Hiányzik ehhez a legérintettebb szakmák, 
a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat, urológia és gyermekgyógyászat fertőző kórházártalom helyzetének hazai fel-
tárása.

Tapasztalataink, eddigi feltáró munkánk és az irodalom adatai azonban már most lehetővé teszik, hogy a soron 
következő alapkérdést megpróbálhassuk megválaszolni: melyek azok az alapvető okok, amelyek a fertőző kórhá-
zártalmak területén mutatkozó súlyos helyzetért felelősek, és melyek azok a legfontosabb tennivalók, amelyek 
a leghathatósabban járulnának hozzá a probléma megoldásához.

A fertőző kórházártalmak okait két alapvető kategóriába lehet sorolni, mégpedig az objektív és a szubjektív okok 
csoportjába. Objektíveknek nevezzük itt azokat az okokat, amelyekről sem a magyar egészségügyi szolgálat veze-
tése, sem az egyes intézmények személyzete nem tehet, és amelyeknek a kiküszöbölése valószínűleg csak hosszabb 
idő elteltével válik majd lehetségessé. Szubjektíveknek tekinthetjük viszont a tőlünk, az egészségügyi vezetéstől és 
személyzettől függő okokat, amelyeknek a kiküszöbölése tehát belátható időn belül megtörténhet. A kategóriákat 
nem szabad azonban túl mereven értelmezni, mert az okok jó része olyan, amelyet nem lehet egészen határozot-
tan az egyik vagy a másik csoportba sorolni, sőt perspektivikusan valamennyi a megoldható és a megoldandó prob-
lémák közé kell, hogy kerüljön.

Lássuk először a jellegük miatt főleg objektíveknek tekinthető okokat.
Kétségtelennek látszik, hogy a sok korszerűtlen, régi és rossz beosztású kórházunk, illetőleg kórházi osztályunk az 

egyik legfontosabb tényező. a fertőző kórházártalmak előfordulásában. A korszerűtlen kórházak nemcsak Magyar-
országon okoznak gondot. Williams és munkatársai szerint [3] Angliában a kórházi ágyak elhelyezésének mintegy 
70%-a tekinthető elavultnak. Különösen sebészeti, újszülött- és csecsemőosztályon teremt ez nehéz helyzetet. 
A rossz vagy elégtelen megvilágítású betegszobák, amelyek a tisztántarthatóságot nehezítik; a nagy, sokágyas kór-
termek; a kevés izoláló szoba; az egy-egy osztályon található kiszolgáló helyiségek elégtelen száma, sokszor éssze-
rűtlen elhelyezése vagy kicsinysége; a korszerűtlen fűtési és szellőztetési lehetőségek; a nemegyszer elégtelen víz-
szolgáltatás, amely pl. abszolút gátja a kórházhigiénének, azok a legfontosabb és leggyakoribb negatív jelenségek, 
amelyek az emlitett helyzetből adódnak.

A sokágyas kórtermeknek fertőző kórházártalmak előfordulását elősegítő szerepét dokumentálja pl. az egyik vi-
déki kórház újszülött- és gyermekosztályán lezajlott Salm. typhi. mur. epidemia [4], amelynek a kifejlődését nagy-
ban elősegítette a teljességgel korszerűtlen 50 ágyas újszülött-szoba. Mi magunk azt találtuk, hogy kórházunkban 
a 7–10 ágyas betegszobákban 10–15-ször annyi kórházi fertőzés fordul elő, mint az 1–3 ágyasokban [2]. A műtők 
helyes konstrukciójának és ventillációjának a szerepét domborítják ki Blowers, R. és munkatársai [5], továbbá má-
sok [6], mint olyan tényezőét, amely nagyban elősegíti a műtőből származó staphylococcus és egyéb infekciók el-
kerülhetőségét.

Dr. Losonczy György A fertőző kórházártalmak előfordulásának okai 
és néhány szempont a probléma megoldásához
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Mindezeknek a kérdéseknek gazdag irodalma van külföldön. Egyaránt foglalkoznak velük orvosok és mérnö-
kök. Szinte külön tudományágat képvisel a kórháztervezés és kórházépítészet. Nálunk is nagy szükség lenne egy-
részt az újonnan építendő kórházak, illetőleg osztályok (sebészeti osztályok és műtők, szülészeti osztályok és szü-
lőszobák, csecsemőosztályok, gyermekosztályok stb.) modern elveken alapuló normáinak a kidolgozására, más-
részt a meglevő, de nem megfelelő kórházak, illetőleg osztályok modernizálása, boxositása elveinek lefektetésére.

A fertőző kórházártalmak előfordulásának nagyon komoly további oka az, hogy az orvostudomány mai állása több 
vonatkozásban egyelőre még nem teszi lehetővé azok megelőzését. Így pl., még ha a jelenleginél sokszorosan több 
megfigyelő szoba állana is rendelkezésre, a gyermekbetegek aetiológiai alapon történő kórházi elhelyezése nagy 
nehézségekbe ütközne az enterocolitisek, valamint a légúti hurutok (anginák, pneumóniák, "influenzák") aetioló-
giai különbözősége és azok mikrobiológiai tisztázásának lassúsága, nehézsége, sőt sokszor, egyelőre legalábbis le-
hetetlensége miatt. Továbbá mindmáig nem rendelkezünk hatásos módszerrel a staphylococcus-gazdaság meg-
szüntetésére, és nincs gyakorlatban végrehajtható módszerünk az egyéb egészséges kórokozógazdák idejében va-
ló felismerésére. Ez az oka nagyon sok behurcolt fertőzésnek.

Hiányzik az a helyes és gyakorlatban végrehajtható antibiotikum adagolási politika is, amely elkerülhetővé tenné 
a kórokozók mindinkább szélesedő antibiotikum-rezisztenciájának a kifejlődését. Az antibiotikumok és később 
a corticosteroid készítmények bevezetése a klinikai gyakorlatba, megváltoztatta a kórházi fertőzések helyzetét és 
bizonyos tekintetben rosszabbá tette azt. A túlságosan széles körű és kritikátlan alkalmazás ugyanis nemcsak az 
erősen virulens és rezisztens mikrobák előretöréséhez vezetett (bizonyos E. coli és Staphylococcus típusok, Kleb-
siella, Ps. pyocyanea stb.), hanem a szervezet normális baktérium-flórájának csökkentése által tiszta terepet ha-
gyott ezeknek a mikrobáknak a számára. Többek között ez is komoly szerepet játszott annak a helyzetnek a kiala-
kításában, hogy a kórházak mind több és több patogén mikroba tenyészhelyévé váltak, amelyekben azok mind több 
és több antibiotikumra lettek rezisztensek.

Széles körű mikrobiológiai és klinikai kutatást igényel az ilyen és számos más hasonló jellegű kérdésnek a meg-
válaszolása, amely csak több intézményben összehangoltan folyó tudományos munka eredménye lehet.

Az ápoló és takarító személyzet létszámának alacsony volta bizonyos szempontból ugyancsak objektív oka a fer-
tőző kórházártalmaknak. Így ui. egyrészt a nővérek munkaideje túlzsúfolt, és szűkösen érnek rá az alapvető higié-
nés rendszabályok (pl. gyakori kézmosás) betartására, másrészt egyaránt végzik a szennyes és fertőzött munkákat 
(ágytál-kezelést, pelenkázást, szennyes-kezelést), valamint az étel-kezelést, esetleg az etetést. Az alacsony takarító 
személyzeti étszám miatt nehézségekbe ütközhet a legfontosabb tisztasági rendszabályok betartása, amelyek hiá-
nyában minden további erőfeszítés meddő maradhat.

Különösen a csecsemő- és gyermekosztályokon lehet fertőző kórházártalmak előidézője az a jelenség, hogy gyak-
ran kerülnek kórházba olyan gyermekek, akiknek a betegsége nem feltétlenül kívánja meg a kórházi kezelést, illetőleg 
különböző okokból hosszabb ideig tartózkodnak a kórházban, mint amennyi elengedhetetlenül szükséges.

Hugh Paul [7] azt írja, hogy az egyik legjobb út a kórházi fertőzések elkerüléséhez az ún. Irishman-elv, azaz tá-
vol maradni a kórháztól. Különösen vonatkozik ez a krónikus betegekre és az öregekre, akiknek a szervezetében 
több, változatosabb és virulensebb patogén csírák találhatók, mint más kórházi betegekében. A kórházi tartózko-
dás azonban kétségkívül a gyermekekre a legveszélyesebb, mégpedig minél fiatalabbak, annál inkább. Saját tapasz-
talataink [2] bizonyítják, hogy fordított arány áll fenn a gyermekek kora és a fertőző kórházártalmak száma, ille-
tőleg súlyossága között. Minél alacsonyabb ui. a kórházi betegek korkategóriája, annál több közöttük a kórházi fer-
tőzés és annál súlyosabb annak lefolyása.

Hugh Paul [7] elsősorban a területen dolgozó orvosok kényelmi szempontjait okolja a sok felesleges kórházba 
utalásért. Nálunk szerepet játszhatnak ebben olyan szociális okok, mint pl. az, hogy nincs, aki a gyermeket otthon 
ápolja, a gyermekkollektívának nincs megfelelő vagy elegendő betegszobája stb.

Szükségesnél hosszabb időt a kórházban a betegek, főleg a gyermekbetegek és az öregek, elsősorban ugyancsak 
szociális okból töltenek. Így pl. a gyermekintézmények nemegyszer csak hosszú huzavona után veszik vissza a kór-
házból egyes bentlakóikat, vagy a szülők jelentkeznek késve. Megtörténhet azonban, hogy a kórházi osztályon elő-
fordult varicella, hepatitis vagy egyéb kórházi fertőzés miatt bevezetett zárlat a kontakt gyermekek hetekig elhúzó-
dó visszatartását eredményezi. Az ilyen zárlatos osztályok lehetnek néha a legjobb talajok a fertőző kórházártal-
mak burjánzására.
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A hosszas kórházi tartózkodásnak a fertőző kórházártalmak előfordulását elősegítő szerepét bizonyítja, hogy kór-
házunkban a fertőző hospitalizmusok következtében megbetegedettek közül 14 napnál rövidebb időt csak a bete-
gek 12,4%-a, viszont 22 napnál hosszabb időt csaknem 70%-a töltött.

Szinte teljesen megbéníthatja a fertőző kórházártalmak megelőzését, illetőleg leküzdését az egyes kórházakban 
vagy osztályokon permanensen meglevő vagy időről időre megismétlődő zsúfoltság. Ennek a tényezőnek a jelentősé-
ge ilyen tekintetben is annyira ismert, hogy felesleges indokolni. Kórházunkban főleg a nyári enterocolitis és a té-
li "influenza" szezon szokta elmosással fenyegetni a sok gondossággal kiépített epidemiológiai miliőt.

Ha azonban elismerjük a fertőző kórházártalmak előfordulásának objektív okait, úgy el kell ismernünk azt is, 
hogy sok szubjektív, tőlünk függő, tehát megoldható ok is létezik és hat. Ilyen elsősorban az orvosok és ápoló sze- 
mélyzet többségének nem kielégítő preventív képzettsége és szemlélete. Az ellenőrzések számtalan tapasztalata támaszt-
ja alá ezt a tételt. Elő fordult pl. gyermekosztályon, hogy a coli dyspepsiás és más eredetű enterocolitises csecsemő-  
ket azért helyezték egy szobába, mert csecsemők, holott éppen ezért nem lett volna szabad az említett két kategó-
riát közös szobába fektetni. Ez a szemléleti hiányosság magyarázza lényegében a már említett kaposvári salmonel-
losis járványt is, amennyiben a Salm. typhi muriumot ürítő hasmenéses újszülöttet behelyezték az egészséges új-
szülöttek közé, ahol aztán a nővérek kezének a közvetítésével terjedt tova a kórokozó. Ennek a következménye vé-
gül az is, hogy a jelenlegi sokszor tűrhetetlen helyzetet egyesek természetesnek tekintik, amelyen nem lehet változ-
tatni. Valószínű, hogy Semmelweis előtt is sokan természetesnek találták az akkori kórházállapotokat.

Közismert tény, hogy sem orvosképzésünk, sem orvostovábbképzésünk nem nyújt egyelőre elegendő higiénés-epi-
demiológiai ismeretet. Spedálisan klinikai epidemiológiait pedig semmit. Valamivel jobb a helyzet az egészségügyi 
középkáder-képzésben, de rendszeres kórház-higiénét és epidemiológiát ott sem tanítanak.

Tervet kellene tehát kidolgozni a klinikai epidemiológia elméleti és gyakorlati oktatására az orvos- és az egész-
ségügyi középkáder-képzés minden szintjére. El kellene készíteni a klinikai epidemiológiai oktatás alapját képező 
könyvet orvosok és egészségügyi középkáderek részére egyaránt.

A fertőző kórházártalmak elterjedtségének másik szubjektív okát abban látjuk, hogy a betegellátó intézmények 
(klinikák, kórházak, rendelőintézetek, orvosi rendelők stb.) higiénés-epidemiológiai kérdéseivel sem az intézménye-
ken belül, sem központilag, szervezetten nem foglalkoznak. Kutató, feltáró tevékenység a különböző profilú osztá-
lyok fertőző kórházártalmai kvalitatív és kvantitatív arányaira nézve, az előidéző okokra és a megelőzés, valamint 
a leküzdés gyakorlati módszereire nézve csak nagyon szűk területen történik. Innen származhatnak azok a ferde 
nézetek, hogy pl. Magyarországon a fertőző kórházártalmak csak néhány intézmény speciális problémája. Más· 
helyen [8] volt alkalmunk megfelelő adatok alapján rámutatni, hogy a fertőző kórházártalmak minden gyógyító 
intézményben problémát képeznek, ahol foglalkoznak velük, és csak ott nem okoznak gondot, ahol nem hajlan-
dók azokkal törődni.

A gyógyító intézmények higiénés-epidemiológiai problémákkal való foglalkozása azonban nem merülhet ki csu-
pán az ilyen jellegű kutatófelmérő tevékenységben. Az egyes szakmák kórházi osztályai, valamint a rendelőintéze-
tek és orvosi rendelők higiénés-epidemiológiai normáit, irányelveit is ki kell dolgozni, amint arra pl. Angliában jó pél-
dák vannak. Az angol egészségügyi minisztérium részletes állásfoglalást közölt a kórházi staphylococcus-infekci-
ókkal [9], a kórházi keresztinfekciók leküzdésével [10] stb. kapcsolatban. Kórházunk részére mi az ún. „Preventív 
Működési Szabályzat”-ban fektettük le az említett irányelveket. Erre más területeken is meg lehet teremteni az ala-
pot egyrészt bizonyos kutató munkák megindításával, másrészt a minden szakma területén bizonyára meglevő gaz-
dag tapasztalatok összegyűjtésével és értékelésével.

Már itt le kívánjuk szögezni azonban, hogy nincs minden gyógyító szakmának külön epidemiológiája, tehát nem 
kell mindegyikben az alapokat is külön létrehozni. De vannak az egyes szakmáknak olyan speciális jellemzői (pl. 
manuális szakmákban a műtők, gyermekgyógyászatban a csecsemőszobák, szülészetben az újszülött-elhelyezés és 
-kezelés), amelyek miatt sok szempontból speciálls megítélést és rendszabályokat igényelnek.

Nemcsak elméleti feltáró, kutató munka nem folyik a gyógyító intézményeken belül a fertőző kórházártalmak 
viszonylatában, hanem gyakorlatilag nagyon szűk körre szorítkozik ezeknek az intézményeknek a higiénés és epide-
miológiai ellenőrzése is. Ebben igen komoly szerepet játszik az a helytelen szemlélet, hogy Magyarországon csak a fer-
tőző osztályokat és a tbc-osztályokat tekintik fertőzés lehetőségét nyújtó részlegeknek, és a higiénés-epidemiológiai 
ellenőrzés a legjobb esetben is csak ezekre terjed ki, holott fertőző betegeket vagy legalábbis fertőzőképes betegeket 
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lényegében minden kórházi osztályon ápolhatnak és ápolnak is. Így pl. az ún. steril gyermekosztályok ágyainak a több-
ségén az év nagy részében fertőző beteg csecsemők és gyermekek feküsznek (pl. enterocolitisek, otitisek és egyéb 
gennyes betegségek, légúti hurutok a vírus vagy Streptococcus-anginától a Staphylococcus-pneumóniáig stb.). Sok 
fertőzőképes beteg fekszik azonban más, ún. steril osztályokon is, mint pl. a sebészet, a fül-orr-gége, az urológia, 
az elme, a szemészet stb. Elhibázott dolog lenne tehát az epidemiológiai kontrollt csak néhány, eleve fertőzőnek te-
kintett részlegre korlátozni, és így próbálni megküzdeni a fertőző kórházártalmakkal.

Az ellenőrzések megindításához feltétlenül szükség van a különböző profilú osztályok sajátosságait figyelembe 
vevő epidemiológiai és járványügyi bakteriológiai ellenőrzési szempontok és módszerek kialakítására. Kórházunk-
ban kidolgoztunk egy ilyen epidemiológiai és laboratóriumi módszerekkel dolgozó kórházellenőrzési rendszert, 
amely talán kiindulási alapul szolgálhatna ehhez a munkához.

A fertőző kórházártalmak előfordulását elősegítő egyik talán legkonkrétabb ok, hogy a kórházak és egyéb gyó-
gyító intézmények többségében nem fordítanak kellő gondot a sterilizációra és a dezinfekcióra. Különös jelentősége 
van ennek természetesen a sebészetben és más manuális szakmákban, de kórházi fertőzés oka lehet újszülött- és 
csecsemőosztályokon és mindenütt másutt. Szita és munkatársai [11] szerint a kórházi sterilizáló gépek jó része 
csak hiányosan teljesíti feladatát, mert túlnyomó többségük olyan állapotban van, illetőleg olyan helytelen módon 
működtetik, hogy állandóan fennáll a veszélye annak, hogy fertőző anyagok, eszközök kerülnek a sebészeti inst-
rumentáló asztalra. Hasonló adatokat közölt budapesti kórházak viszonylatában Kapos és Machay [12]. Nem men-
ti a hazai viszonyokat az sem, hogy külföldi szerzők vizsgálatai ugyanilyen súlyos hiányosságokról számolnak be. 
Scott [14] az általa vizsgált 12 autokláv közül tízet talált hibásnak. Bowie [15] 65 vizsgált sterilizátor közill 59 eset-
ben fedezett fel komoly hibát. Igen sok kívánnivalót hagy maga után a fecskendők és a tűk sterilizációja is. Vizsgá-
lataink szerint [13] az injekciós tűk jelentős hányada nem steril, amiben igen fontos szerepe van az osztályon tör-
ténő sterilezés adminisztratív és laboratóriumi ellenőrzése hiányának. Vizsgálataink (13) továbbá arra mutatnak, 
hogy a legkülönbözőbb dezinficiálandó kórházi tárgyakról vagy eszközökről (ágyak, tálaló-asztal, edények, szopó-
gumi stb.) szennyezettséget jelző coli vagy egyéb bélbaktérium tenyészthető ki. Sok kórházban egyáltalán nem hasz-
nálnak fertőtlenítőszert, és ahol igen, ott is gyakran helytelenül alkalmazzák azokat (nem megfelelő koncentráció, 
helytelen tárolás stb.).

A dezinfekció és a sterilizáció gyakorlati életben tapasztalható elhanyagoltsága nagymértékben annak az indo-
kolatlan elmaradottságnak a következménye, amely nálunk az ilyen területen történő kutatásban megmutatkozik. 
Csak az utóbbi néhány évben jelentkeznek olyan közlemények [11, 12], amelyek arra mutatnak, hogy legalább né-
hány kutató hozzákezdett az ilyen jellegű témák feldolgozásához. Arra lenne szükség, hogy úgy a fizikai, mint a ve-
gyi sterilizálás és fertőtlenítés vonalán megbízható normákat dolgozzunk ki. A bevált módszereket be kellene ve-
zetni a KÖJÁL-laboratóriumokban és ezekkel végezni folyamatosan a gyógyító intézményekben folyó sterilizációs 
és fertőtlenítési munkát.

Sok fertőző kórházártalom azért nem előzhető meg, mert a kórházak orvosai és nővérei enyhébb betegségeik ese-
tén (nátha, torokfájás, bőrlaesiók, gennyes fülfolyás, enyhébb hasmenéses állapotok stb.) anyagi veszteség nélkül 
nem távolíthaták el a szolgálatból, és így fertőző forrásként szerepelhetnek a betegel között. Davies [16] szerint pl. a Staphy-
lococcus laesiók sokkal közönségesebbek a kórházi személyzet tagjai között, mint az általánosan ismert. Williams 
[3] azt irja, hogy a személyzet minél magasabb beosztású tagjait érintik ezek a betegségek, annál nehezebb velük 
elfogadtatni, hogy a fertőző forrás szerep alól néha ők sem lehetnek kivételek. A személyzet tagjainak, mint fertő-
ző forrásoknak a kiiktatását nálunk az teszi különösen nehézzé, hogy egyrészt az említett betegségek miatt nem 
veszik őket táppénzes állományba, másrészt ha vennék is, nem mennek, mert nem érzik magukat annyira beteg-
nek, hogy otthon maradva pénzkiesést szenvedjenek.

A probléma néha megoldható az érintett személyek időleges beosztásával a kórház fertőzés szempontjából ke-
vésbé érzékeny (felnőtt betegek osztályain) területén, végleges rendezést azonban csak az ilyen dolgozók teljes mun-
kabér melletti szolgálatmentesítése hozhat.

Sok tapasztalat utal arra, hogy a legtöbb kórházban, illetőleg kórházi osztályon a látogatás mai rendszere min-
den alkalmat megad a fertőzés be- és kihurcolására. Williams [3] világosan kifejti pl., hogy sebészeti osztályokon 
a Staphylococcus fertőzések forrásai a betegeken és a kórházi személyzeten kívül a Staphylococcushordozó látoga-
tók, akik minden látogatás alkalmával hagynak maguk után saját Staphylococcusaikból. De nemcsak sebészeti, hanem 
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szülészeti és újszülött-, valamint csecsemő- és gyermekosztályokon is a nem megfelelően szabályozott látogatási 
rendszer kiinduló pontja lehet elsősorban légúti, de egyéb infekcióknak is.

A beteglátogatás kérdését még közel sem vizsgálták meg ebből a szempontból kellő alapossággal, pedig a köz-
vetlen fertőzés lehetőségein kívül nem elhanyagolható az a tényező sem, amelyet a látogatók által kimerített beteg 
pszichés megterhelése jelent. Hugh Paul [7] a látogatások lehetőségének a megszorítása mellett a jól kiépített in-
formációs szolgálatot ajánlja.

Végül, de nem utolsósorban kell rámutatni a fertőző kórházártalmak okai között arra a gyakorta nagyon laza 
kapcsolatra, ami az egyes kórházak, valamint a kórházak és a területi egészségügyi szervek között fennáll. Emiatt 
nem derül ugyanis legtöbbször fény a kórházból kihurcolt fertőzésekre, és nem előzhető meg sokszor a behurcolt 
fertőzés. Staphylococcus endémiás újszülött-osztályról nagy számban kihurcolt és a családok különböző tagjai ál-
tal akvirált staphylococcosisról számol be Hurst és Grossmann [7]. Saját kórházunk viszonylatában jól ismerjük az 
ilyen laza kapcsolatokból származó behurcolt fertőzések összes hátrányát.

Mindezekből néhány alapvető következtetés adódik. Elsősorban az, hogy a fertőző kórházártalmak területén je-
lenleg fennálló súlyos helyzetért közel sem lehet valamilyen központi és kizárólagos okot felelőssé tenni. A külön-
böző kórházakban, a különböző profilú osztályokon, de még ugyanazon kórház különböző ápolási gységeiben is 
az említett tényezők nagyon különböző súllyal esnek latba. Így tehát világos, hogy egyrészt a fertőző kórházártal-
mak okai nagyon sokrétűek és rendszerint egyszerre azok egész csoportja hat, másrészt általános érvényű fontossági 
sorrendet közöttük megállapítani lehetetlen.

A felsorolt alapvető okok tanulmányozása során az is látható, hogy azok egy része olyan szervezési, oktatási és 
ellenőrzési konzekvenciákkal jár, amelyek különösebb anyagi befektetés nélkül valószínűleg belátható időn belül 
megoldhatók. Ilyenek pl. az orvosok és az egészségügyi középkáderek képzésének és továbbképzésének a megin-
dítása a klinikai epidemiológia vonalán, vagy a gyógyító intézmények higiénés-epidemiológiai ellenőrzésének a meg-
szervezése. Az okok másik része viszont olyan objektív jellegű, amelyeknek a megoldása vagy igen jelentős anyagi 
beruházásokat tesz szükségessé, vagy hosszabb és kiterjedt tudományos kutatást. Ilyenek az elavult kórházak kor-
szerűsítése, a nagy kórtermek boxosítása, illetőleg az enterocolitisek és a légúti hurutok aetiológiai differenciálásá-
nak, a Staphylococcus-hordozás megszüntetésének stb. megoldása. Mindebből az következik, hogy nem törekedhe-
tünk már első lépcsőben a fertőző kórházártalmak teljes megszüntetésére, hanem csak minél erőteljesebb leszorítására.

Végül következik a fenti okok tanulmányozásából az is, hogy a fertőző kórházártalmak széles problémakörét 
megoldani csak úgy lehet, ha epidemiológiai, bakteriológiai, klinikai és egészségügyi mérnöki vonalon megindul 
a kutatás és a gyakorlati tevékenység az alapvető okok mindegyikében azok teljes feltárása és kiküszöbölése érde-
kében. A fertőző kórházártalmak problémájának a súlya és akut volta, valamint a kérdés sokrétűsége indokolja te-
hát, hogy a távlati kutatási terv keretében – ahova ez a téma örvendetesen bekerült – minél előbb széles fronton 
induljon meg a munka.
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Nagyon érdekes olvasmányokat találtam a Népegész-
ségügy folyóiratok régi számaiban. Több szólt lokális szű-
rővizsgálatokról, jellemzően a diabetes és a lipid-anyag- 
csere zavarok szűréséről, korabeli, az 1960-as, 1970-es 
években alkalmazott metodikával.

Komplexitása miatt mégis Zalányi Sámuel és Szen-
tessy István Methodikai kísérlet egy falu komplex szű-
rővizsgálatára című közleménye keltette fel leginkább 
az érdeklődésemet és reményeim szerint a jubileumi 
szám olvasói is közül többen elolvassák majd eredetiben.

Néhány szót a szerzőkről: Zalányi Sámuel orvosi dip-
lomáját a Szegedi Egyetemen szerezte. Az Anatómiai In-
tézetben, valamint a Kórbonctani Intézetben volt gya-
kornok, ahol a tudományos kutatómunkához az indí-
tékot, az alapvető módszerek ismeretét szerezte meg. 
Ezt követően közel 10 évig Pusztamérgesen működött 
körzeti orvosként, majd 1961 júliusától a SZOTE Egész-
ségügyi Szervezéstani Intézetében, későbbi nevén Tár-
sadalomorvostani Intézetében dolgozott, amelynek 1965-
től megbízott tanszékvezetője,1973-tól egyetemi tanár 
és az Intézet igazgatója lett. 1969-ben érte el az orvos-
tudomány kandidátusa címet. A SZOTE emeritus pro-
fesszoraként 2005-ben hunyt el.

Szentessy István szintén a SZOTE-n dolgozott, egész-
ségügyi statisztikával is foglalkozott, több jegyzetet, ok-
tatási anyagot is készített.

A közlemény egy újszerű, kis populáción végzett, de 
minden korábbinál részletesebb szűrővizsgálat beválasz-
tását és az alkalmazott módszereket írja le, és értékeli 
az eredményeket.

Öttömös Csongrád megyei kisközséget 1964-ben 
mindössze 1257 fő lakta (napjainkban csak 1000), sem 
vasútállomása, sem körzeti orvosi rendelője nem volt. 
A szomszéd faluból, Pusztamérgesről járt oda a körze-
ti orvos, aki a vizsgálat szervezője és a közlemény szer-
zője volt. A lakosság vagy a helyi termelőszövetkezet-
ben dolgozott, vagy busszal más, közeli településre járt 
dolgozni.

A nagyszabású szűrővizsgálatot jelentős szervezési 
előkészületet igényelt, nagy társadalmi támogatást ka-
pott a tanács és a termelőszövetkezet vezetőségétől. Az 
1103 nyilvántartott, 10 év feletti lakosából 1006 jelent 
meg 1964. május elején, a háromnapos szűrésen. A töb-

biek tartósan távol voltak munkájukból kifolyólag, 6-an 
kórházban.

A szakorvosi vizsgálatokat a SZOTE klinikáinak és 
a járási Mozgó Szakorvosi Szolgálatnak az orvosai vé-
gezték. Munkájukat 10 orvostanhallgató és 12 vöröske-
resztes aktivista segítette, biztosítva az adminisztra-
tív támogatást – természetesen mindezt papíralapon. 
A résztvevő szakmák: belgyógyászat, bőrgyógyászat, fo-
gászat, gégészet, gyerekgyógyászat, nőgyógyászat, se-
bészet, szemészet. A vizsgálatok a falu különböző, erre 
alkalmas helyiségeiben történtek, néha 2–4 azonos szak-
orvos is dolgozott párhuzamosan, szakmájukban az egy-
szerű fizikális vizsgálatot végezve, többnyire műszerek 
nélkül. A vérnyomást az orvostanhallgatók mérték. Egy 
személyre, szakmánként eltérően, 3–5 perc vizsgálati 
idő jutott.

A leglényegesebb, nagyszámú és jellemző eltérések: 
400 esetben találtak pes planus-t, vélhetően az egysze-
rű lábbelikre visszavezethetően, 264 esetben nőgyógyá-
szati elváltozást (ruptura perinei inveterata, cyto-rec-
tokele, prolapsus vaginae), ami elsősorban az otthoni, 
nem intézeti szülések következménye. Az észlelt méh-
száj eltérések esetén további vizsgálatra küldték az érin-
tetteket. Nagyszámban találtak reumatikus, mozgásszer-
vi elváltozásokat, igen sok alsó végtagi visszeresség, el-
hanyagolt hasfali, vagy köldöksérv mellett.

Az ernyőfénykép-szűrés eredménye alapján 50 eset-
ben a tüdőgondozóba küldték a betegeket, ahol 5 friss 
tbc-s folyamatot fedeztek fel, a már ismert 6 mellett. 
Magas volt az emphysémások aránya, amit a dohány-
zással hoztak összefüggésbe.

A gégészek 176 idős személynél nem tudták a hal-
lást vizsgálni, az akadályozó cerumen tömege miatt. 
A szemészek sok, nem korrigált látásromlást és kan-
csalságot, nagyszámú szürkehályogot láttak.

Bár neurológiai szűrés nem volt, a belgyógyászok sze-
rint több imbecil, debil személy is volt a vizsgáltak kö-
zött, amit a bortermelő vidékkel és a gyakori rokonhá-
zasságokkal magyaráztak.

Két esetben találtak bőrrákot, a gyerekeknél a D-vi-
tamin ellátottság hiánya, és a pajzsmirigybetegség gya-
kori volt. Ezek gyanúja esetén további vizsgálatokra utal-
ták a résztvevőket.
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Összességében 1000 szűrt lakosra 2 374 újonnan fel-
ismert elváltozás esett. A vizsgált populáció közepesen 
táplált, idő előtt megöregedetett vidéki, alacsony egész-
ség-kultúrájú mezőgazdasági lakos volt. A szakorvosi 
ellátáshoz való nehéz hozzáférés tovább rontotta hely-
zetüket.

Az elmúlt évtizedekben előnyösen változtak a vidé-
ki lakosság életkörülményei és javultak életkilátásaik is. 
Ilyen jellegű, ennyire részletes szűrővizsgálatokra tö-

meges méretekben egyik ország egészségügye sem ké-
pes. Ezért fontos a népegészségügyi szűréseken való meg-
jelenés, aminek támogatója az egészség-kultúra javítá-
sa és a rendszeres háziorvosi felügyelet. Ez a közel 60 
évvel ezelőtti felmérés megmutatta, hogy mennyire fon-
tos a célzott szűrés, amelyre szinte minden orvos-be-
teg találkozásnál lehetőség adódhat. Azt is láthattuk, 
mekkora baj lehet ennek elmulasztásából.



eredeti közlemények

60

A teljes lakosság egészségi állapotának felmérése szerte a világon nagy problémát jelent. A morbiditással foglal-
kozó vizsgálati eredmények általában mindenütt az orvoshoz fordulási esetszámot, illetve az orvos által megálla-
pított fennálló betegséget jelentik. Természetesen az ilyen vizsgálatból levont eredmények és következtetések nem 
mutatják a latens morbiditást. A próbálkozások, melyek a valódi morbiditás megállapítását célozzák, nem teljesek. 
Pl. a Canvas-módszernek az a hibája, hogy nem objektív, mert nem az orvos által megállapított tünetek alapján, 
hanem csak a kérdezett személy bemondása után regisztrálja a megbetegedést. A hibaforráshoz – hogy nem szak-
ember állapítja meg a betegséget - még a kérdezett szubjektivitása is hozzájárul, nem beszélve az idő faktorról, ti. 
arról, hogy minél jobban távolodunk a megbetegedés időpontjától, az emlékkép annál jobban halványul vagy ép-
pen színesedik.

Legmegbízhatóbb adatokat egy adott lakosságcsoport pillanatnyi egészségi állapotáról, morbiditási viszonyairól 
és a kóros állapotok gyakoriságáról a lakosság komplex egészségügyi szűrővizsgálatával nyerhetünk.

Intézetünk az Egészségügyi Minisztérium VI. főosztályával közösen 1963. szept. l-én egy évig tartó morbiditá-
si, orvoshozfordulási vizsgálatot indított meg Balassagyarmaton. Természetesen ez a vizsgálat is csak az orvoshoz-
fordulási eseteket tudta regisztrálni. A vizsgálat teljessé tételére, a latens morbiditás felderítésére és a kóros állapo-
tok gyakoriságának tisztázására szűrővizsgálatot végeztünk. Ennek a szűrővizsgálatnak modell-kísérleteként szer-
veztük meg a Csongrád megyei Öttömös község 10 éven felüli lakosságának komplex szűrővizsgálatát. 

Célunk volt megnézni, hogyan lehet legeredményesebben 100%-ossá tenni a szűrővizsgálaton való megjelenést, 
és a szűrővizsgálatnak mi a személyi, anyagi és dologi feltétele. 

A következőkben röviden ismertetjük a szűrővizsgálat előkészítését és végrehajtását. 

Öttömös kis község Csongrád megye szegedi járásában. Lakossága 1257 fő, ebből a 10 éven felüli lakosok száma 1103. A lakosság zömmel 
földműveléssel foglalkozik, néhány személy kivételével, akik a helyi oktatási, igazgatási feladatokat végzik, illetve a lakosság ipari szolgálta-
tását látják el. A faluban lakik, de vidéken, mint ipari szakmunkás és segédmunkás dolgozik 103 személy. A lakosság 20%-a a község belte-
rületén, 80%-a elszórt tanyatelepülésen él. A község lakossága egyetlen jól működő termelőszövetkezethez tartozik, egyénileg gazdálkodó 
már nincs.
A község egészségügyi ellátását a szomszéd Pusztamérges községben lakó körzeti orvos, mint kapcsolt községet végzi. Gyógyszertár ugyancsak 
Pusztamérgesen van. A faluban lakik a községi védőnó és a körzeti betegápolónő. Jól működő Vöröskereszt alapszervezete van. 
Szakorvosi vizsgálatra Szegedre kell a lakosoknak utazmi, a községtől 45 km-re. A községnek vasútállomása nincs, a város csak autóbusszal 
közelíthető meg. 
A község lakossága a szövetkezeti gazdálkodásra való áttérése előtt nagy szegénységben és a tanyarendszer szerves következményeként meg-
lehetősen elmaradott szociális és kulturális viszonyok között élt. (Pl. a szemészeti szűrővizsgálatnál került észlelésre, hogy a községben a vizs-
gált lakosok között 11 személy írástudatlan.)

A szűrővizsgálatot 1964. május 6., 7., 8-án végeztük el. Az előkészítő munkát a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem Egészségügyi Szervezéstani Intézete, a szegedi Városi Tbc. Gondozó Intézet Mozgó Ernyőképszűrő Szolgála-
ta, Öttömös Községi Tanács VB. és a helyi termelőszövetkezet vezetősége végezte. 

A szűrővizsgálat tervezett időpontja előtt egy hónappal felkerestük az öttömösi Tanács VB-t és a termelőszövet-
kezet vezetőségét, akikkel a szűrővizsgálat előkészítését megbeszéltük. Ennek értelmében a Tanács vállalta a szű-
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résre kerülő lakosok név szerinti összeírását és családonkénti kiértesítését. Így a lakosság kellő időben, egyrészről 
az összeírás alkalmával, másrészről a családonkénti idézőből közvetlenül értesült a szűrés helyéről és időpontjáról. 

Az egészségügyi szűrővizsgálat célját és fontosságát két alkalommal tartott egészségügyi felvilágosító előadáson 
– nagyszámú hallgatóság előtt – ismertettük, ezenkívül minden vasárnap és piaci napokon a községi hangosan be-
mondó rövid ismertetőt és felhívást közölt. A védőnő és a körzeti ápolónő, valamint a vöröskeresztes aktivisták 
családlátogatások során hívták fel a figyelmet a szűrővizsgálat fontosságára. 110 db. kilencféle egészségügyi plaká-
tot helyeztünk el a község területén, bevontuk az előkészítő munkába az Egészségügyi Állandó Bizottságot is.

A szűrővizsgálat előkészítése – a tudatosítás, a behívás területén – teljes sikerrel járt. A község 1103, 10 éven fe-
lüli lakosságából 1006 személy jelent meg. Az összes szűrteknek a száma 1121, ebből vidéki, nem öttömösi lakos 

115 volt. (Ennek egyrészről az a magyarázata, hogy az 
öttömösi iskolákba a környező tanyavilágból, más köz-
ség területéről is járnak tanulók, másrészről olyan nagy 
érdeklődést váltott ki a szűrővizsgálat, hogy néhány eset-
ben kénytelenek voltunk a más községből megjelente-
ket is megvizsgálni.) Ha leszámítjuk azokat akik állan-
dóan vidéken dolgoznak – 103 ilyen személyt tart nyil-
ván a Községi Tanács – és a szűrés időpontjában kór-
házban fekvő 6 beteget az 1006 öttömösi illetőségű le-
szűrt személy 100%-os megjelenésnek vehető. (A 12 öt-
tömösi szűrési többlet abból származik, hogy ennyi vi-
déken dolgozó hazajött a szűrésre.)

Talán kissé hosszadalmasnak tűnik az előkészítő munka ilyen aprólékos ismertetése, azonban a 100%-os szűré-
si hatásfok véleményünk szerint az intenzív előkészítő munka eredményeként könyvelhetö el. 

A szűrővizsgálat a következő klinikai szakokra terjedt ki: belgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, nőgyó-
gyászat, szemészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fogászat és röntgenernyőkép-felvétel.

A vizsgálatokat a Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáinak, a Szegedi Járási Tanács Egészségügyi Osztá-
lyának MSZSZ, valamint a Szegedi Tbc. Gondozó Intézet szakorvosai és asszisztensei végezték el. A szűrővizsgá-
latok technikai és adminisztrációs munkáiban segítségünkre volt 10 orvostanhallgató, valamint a helyi Vöröske-
reszt 12 aktívája, 2 védőnő és 2 körzeti ápolónő. Különösen fontosnak tartjuk kiemelni az egészségügyi középká-
derek és társadalmi aktívák segítő munkáját, mivel a szűrővizsgálatokat több, egymástól távolabb levő helyiségben 
voltunk kénytelenek lebonyolítani, és így nagyon fontos volt az, hogy az irányítás megfelelőképpen történjék és 
megakadályozzuk a lemorzsolódást az egyes szűrőhelyiségek között. Ez teljes sikerrel járt, mivel a kiadott vizsgá-
lati lapok mind visszakerültek az utolsó vizsgálati helyen.

Tekintettel arra, hogy a faluban nem találtunk olyan helyiséget, amelyben az összes vizsgálatok lebonyolíthatók 
lettek volna, így mint már az előzőekben is írtuk, egymástól távolabb fekvő (kb. 100 m) helyiségekben végeztük az 
egyes szakok szerinti szűrést. Alapbizonylatnak ún. „vizsgálati lap”-ot készítettünk, melyen a szokásos személyi ada-
tokon kívül az egyes szakmák szerinti vizsgálati fő kérdéscsoportokat és szempontokat rögzítettük. A feldolgozás 
szempontjából ez a „fél lajstromos rendszer” ugyan kényelmetlenebb, azonban tekintettel az előzőekben említet-
tekre, sokkal kisebb volt a lapok elveszésének, elkallódásának lehetősége.

Szűrővizsgálatunk során természetesen csak fizikális és egyszerűbb műszeres vizsgálatra szorítkozhattunk. Azok-
nál a betegeknél, akiknél ezen vizsgálatok alkalmával olyan természetű elváltozást találtunk, melyek részletesebb 
kivizsgálásra szorultak, azokat a Szegedi Egyetem klinikáira további vizsgálat céljára berendeltük. Az egyes sza-
kágak szerinti vizsgálati sorrendet úgy állapítottuk meg, hogy a szűrendőknek csak egy alkalommal kelljen levet-
kőzni, hogy ezzel is csökkentsük az igénybevétel időtartamát. A behívásokat is úgy ütemeztük, hogy óránként 40 
lakost idéztünk be, ezzel a torlódást elkerüljük, és minél kevesebb időre vonjuk ki a termelőmunkából a dolgozó-
kat. Az ernyőkép-szűrővizsgálat ugyan óránként több lakosnál is elvégezhető lett volna, azonban a klinikai sza-
kágak szűrővizsgálata időigényesebb volt és bár szakonként 2–2 szakorvos végezte a szűrővizsgálatot: mégis a bel-
gyógyászatnál időnként kisebb torlódás keletkezett. Véleményünk az, hogy szakáganként 2–2 szakorvos elengedő, 
belgyógyászatnál 4 szakorvos szükséges.
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Naponta 8 órát szűrtünk, az egy óra alatt leszűrtek átlagszáma 46,7 főt ad. Azoknál a szakmáknál, ahol két-két 
orvos végezte a szűrést ez 2 perc 34 másodperces átlagot jelent szakonként, a belgyógyászaton pedig – ahol 4 szak-
orvos dolgozott – 5 perc 1 másodperc az egy főre eső vizsgálati idő (természetesen pl. a vémyomásmérés ebben az 
időben nincs benne, ezt medikusok végezték, itt csak az orvos tiszta foglalkozási idejét értjük). 

Az egyes munkafolyamatok részlet-chronometriás vizsgálatát nem végeztük el. 
A műszeres szakágaknál (fül-orr-gége, fogászat, szemészet) ezenkívül begyakorlott aszszisztens is szükséges volt, 

a műszerek fertőtlenítésére és gyors cseréjére.
Közleményünk célja a szűrővizsgálat kísérletének methodikai ismertetése. Tudjuk, hogy morbiditási vizsgála-

toknál ezres nagyságrendű vizsgálati esetszám nem adhat jellemző értéket, mégis úgy hisszük, nem lesz hiábava-
ló, ha a vizsgálati methodika mellett a jellemző vagy talált kiugró értékeket ismertetjük.

Belgyógyászatnál a szokásos fizikális vizsgálat mellett, amely kiterjedt a mellkas, szív és hasi szervekre, minden-
kinél néztük a vémyomást is. Általában megállapítható volt, hogy a vizsgált lakosság többségében gyengén fejlett, 
közepesen táplált, idő előtt megöregedett. A 60. éven felüli lakosok majdnem mindegyike valamilyen súlyosabb 
belgyógyászati elváltozásban szenved. Kiugró a cardiovascularis rendszer elváltozásainak arányszáma, mind a férfi-
aknál, mind a nőknél. Légzőszervi elváltozások (emphysema stb.) a férfiaknál magasabb esetszámmal fordultak 
elő. Magasnak találtuk a nőknél a belsőelválasztásos rendszer és anyagcsere betegségeit.

Időigényessége miatt ideg-elmegyógyászati szűrést nem tudtunk végezni, de a belgyógyászati vizsgálat során a ki-
rívóbb esetekre felfigyeltünk. Aránylag számos elmekórtani esettel (imbecilitas, debilitas) találkoztunk, ez részben 
a vidék bortermő jellegével, részben pedig a rokonházasságokkal magyarázható.

A sebészeti szűréseknél különös figyelmet fordítottunk a mozgásszervi elváltozásokra, az orthopaediai esetekre, 
valamint a sebészeti beavatkozásokat igénylő kázusokra. Több mint 400 lakosnál találtunk pes planust. Érdekes, 
hogy a nőknél több mint háromszoros gyakorisággal fordult elő, mint a férfiaknál. Gyakori, különösen nőknél az 
alsó végtag visszértágulása. Igen sok az elhanyagolt köldöksérv és hasfali sérv a nőknél, lágyéksérv a férfiaknál. 
Mozgásszervi elváltozások, rheumatikus panaszok szinte „népbetegség”-szerű nagyságrendben fordultak elő.

A nőgyógyászati vizsgálatoknál azt találtuk, hogy a termékeny korú nőknél és az 50 éven túli lakosságnál jelen-
tős számban fordul elő ruptura perinei inveterata, cysto-rectocele és descensus vaginae. A 42 méhszáj-kimaródás-
sal kiszűrt beteget további megfigyelés céljából a Mozgó Szakorvosi Szolgálat nőgyógyásza vette gondozásba. 
A vizsgált nőlakosságnál 264 esetben találtunk nőgyógyászati vonatkozásban elváltozást. 

A bőrgyógyászati vizsgálatok során talált két bőrrák szintén azt mutatja, hogy a szűrővizsgálatok milyen ered-
ményesek lehetnek, ha azokat komplex formában, lehetőleg minden klinikai szakra kiterjedően végezzük. 

Örvendetes, hogy ezen a területen – ahol a múltban a trachoma népbetegségnek számított – szemész szakorvo-
saink friss trachomás esetet nem találtak, viszont a gondozott régi trachamások mind megjelentek a szűrővizsgá-
laton. Sok személyt találtunk olyat, aki nem visel szem üveget, pedig szemüvegviseléssel látáscsökkenése javítható 
lenne. Többen nem megfelelő szemüveget viselnek. Magas számban találtunk olyan kancsalokat, akik, ha gyermek-
korban szemészeti szakellátásban részesültek volna, ezen betegségük most nem állna fenn. Az 50 éven felüli kor-
osztálynál több cataracta esetet találtunk.

Fül-orr-gégészeti szempontból az idősebb korosztály személyi hygienés szemlélete igen elmaradott, aminek kö-
vetkeztében 176 idősebb korcsoportba tartozó személynél cerumen miatt a hallásvizsgálatok nem voltak elvégez-
hetők. Ezen a területen az egészségügyi felvilágosításra még nagy feladatok várnak. Viszonylag kevés idült fülfo-
lyamatot találtunk, az esetek nagy része állandó szakorvosi gyógykezelés alatt áll. A városi lakossághoz viszonyít-
va kevesebb az idült mandulagyulladások száma. Gégetumoros elváltozással nem találkoztunk. A betegeket, akik-
nél műtétet igénylő kórfolyamatot találtunk, műtétre a Szegedi Egyetem Fül-orr-gége Klinikájára berendeltük.

Gyermekgyógyászati vizsgálatnál a 6 késői rachitikus tünet arra mutat, hogy a lakosság táplálkozási viszonyai 
nem voltak megfelelőek és különösen a tanyai csecsemők gondozásán, D2-vitamin ellátásán is van javítani való. 11 
gyermeknél találtunk pajzsmirigy-megnagyobbodást, amire az iskolaorvos, illetve körzeti orvos figyelmét felhív-
tuk. A 10–14 éves korosztálynál 19 olyan szívelváltozást találtunk, ami további szakorvosi kivizsgálásra szorul.

Vizsgálataik során a legtöbb elváltozást a fogszakorvosok találták. A fogápolás elmulasztása következtében igen 
rossz a lakosság fogazata, az 50 évesnél idősebb korcsoportnál szinte szokványos a rágásképtelenséget okozó nagy-
számú foghiány. Ennek részletezésével külön közlemény foglalkozik a SZOTE II. sz. Fogklinikájáról. 
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A röntgen-ernyőképszolgálat az 1006 öttömösi illetőségű szűrt lakosból 50-et küldött további vizsgálatra a Sze-
ged Városi Tbc-gondozó Intézetbe. Ezek közül 11 bizonyult aktív tuberculosisban szenvedőnek, ebből 6 a tbc-gon-
dozó által ismert, gondozásban tartott beteg volt; azonban 5 eddig ismeretlen új aktív tbc-s beteget fedezett fel ez 
a szűrővizsgálat. Inaktív tuberculosist 34 esetben igazolt a további vizsgálat. Ugyancsak a tüdőszűrővizsgálat során 
került egy tüdőtumor és egy mediastinalis tumoros eset az onkológiai gondozó hálózat tudomására.

Ha szűrővizsgálatunk csak a fent leírt új tbc-s, tumo-
ros és azonnali beavatkozást igénylő betegségeket de-
rítette volna fel, akkor is elmondhatjuk, hogy munkánk 
nem volt hiábavaló és már ezt is jelentős eredményként 
könyvelhetjük el. Az elvégzett vizsgálatok alkalmával a be-
tegeket megbetegedésükről felvilágosítottuk, a további 
gyógykezelési javaslatokat esetenként a körzeti orvos-
nak megadtuk.

A 2. sz. ábrán összefoglalóan közöljük a kóros elvál-
tozásokat betegségi főcsoportok szerint, a nemzetközi 
nomenklatúra alapján.

Az 1. sz. táblában ismertetjük a szűrés során észlelt 
összes kóros elváltozás gyakoriságát és megoszlását az 
1006 öttömösi illetőségű lakosra vonatkoztatva.

Férfiaknál a keringési rendszer (VII. főcsoport), a cson-
tok és mozgásszervek (XIII. főcsoport) és a bőr- és kö-
tőszövet betegségeihez (XII. főcsoport) tartozó kórfor-

mák adják az összes észlelt elváltozás közel 60%-át. Az 1 000 lakosra számított gyakorisági viszonyszám is ilyen 
arányt mutat.
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Nőknél a csontok és mozgásszervek betegségei 30%-os részesedéssel szerepeinek az első helyen, közvetlen utá-
na a keringési rendszer (21%) és a húgy-ivarrendszer betegségei (16,2%) következnek. Ezt a sorrendet adják a gya-
korisági viszonyszámok is.

Az összesített (férfi–nő együtt) adatoknál első helyen a csontok- és mozgásszervek (XIII. főcsoport), második és 
harmadik helyen a keringési rendszer (VII. főcsoport) és a bőr- és kötőszövet betegségei (XII. főcsoport) vannak.

1000 szűrt lakosra vonatkoztatva 2374 elváltozást regisztráltunk A sikeres komplex szűrővizsgálat megszerve-
zéséhez a következőket tartjuk fontosnak: 

l. a sokoldalú, jó előkészítő munkát, 
2. a név szerinti pontos időre való behívást,
3. a vizsgálati lapok helyes és gyors kitöltését (betűrend vagy lakás szerint előre elkészített névsor alapján),
4. az egyes szakvizsgálatok helye között jó betegirányítást, 
5. a szakvizsgálatok helyének megfelelő elosztását (vetkőzést igénylő szakmák egymás mellett legyenek), 
6. szakorvosok részére pontos vizsgálati utasítás kiadását,
7. szakorvosok mellett gyakorlott adminisztrációs segédszemélyzetet,
8. a műszeres vizsgálatoknál a műszerek fertőtlenítéséhez, gyors cseréjéhez jól begyakorlott asszisztenciát,
9. a vizsgálatok időigényessége miatt a belgyógyászatból és gyermekgyógyászatból kétszeres szakorvosi lét-

szám biztosítását.
A komplex szűrővizsgálatok idő- és szakember igényét a vizsgálatok iránya, mélysége és szempontjai határoz-

zák meg. Ezért nem szorítkoztunk beszámolónkban az általunk mért vizsgálati idő pontos ismertetésére, csupán 
az általános és jellemző methodikára, a vizsgálatok során felmerülő nehézségekre kívántuk a figyelmet felhívni. 

Ismertetésünket nagyon megnyújtaná a dologi és anyagi feltételek részletes tárgyalása. Csupán annyit kívánunk 
megjegyezni, hogy a résztvevők társadalmi munkában végezték munkájukat, amelyért ezúton ismételten köszönetet 
mondunk. 

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet a komplex szűrővizsgálatok fontosságára és szükségességére. Különö-
sen fontos ez a mezőgazdasági lakosságnál, akikben egyrészről az egészségügyi kulturáltság alacsony volta miatt 
még nem kellő mértékű az igény az egészségügyi ellátással szemben, másrészről a szakorvosi ellátás igénybevéte-
lét hozzáférhetőségi nehézségek is korlátozzák.
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A tuberkulózis az egyik legtöbb halálesetet okozó nép-
betegség volt hazánkban az 1900-as évek elején. Min-
den negyedik halálesetet a tbc okozta. Különösen a sze-
gények körében volt gyakori a megbetegedés (500/100 
000 fő). Az igen magas prevalencia miatt kapta a ma-
gyar népbetegség („Morbus hungaricus”) elnevezést. Az 
1900-as évek elején létesítették a szegényebb betegek 
kezelését is végző szanatóriumokat, melyek közül ki-
emelkedett az Erzsébet Királyné Szanatórium (ma Or-
szágos Korányi Pulmonológiai Intézet). Jelentős előre-
lépés volt a tbc elleni küzdelemben az 1930-as évek-
ben a gondozóintézeti hálózat kialakításának elindítá-
sa, majd 1940-ben az akkori egészségügyi államtitkár 
– Johan Béla – által kezdeményezett, a tbc leküzdését 
segítő törvények elfogadása.

A II. világháborút követően folytatódott a tbc gon-
dozói hálózat kiépítése, melyet az akkori járványügyi 
helyzet indokolt.

Mosolygó Antal és Nyárádi Iván szerzők közlemé-
nye az 1950-es évektől 1970-ig megvalósult tbc elleni 
küzdelem törekvéseit és annak eredményeit mutatja be, 
külön kiemelve a tbc epidemiológiai adatait 1950-1970  
között. Mosolygó Dénes életpályáját két tényező alapo-
san befolyásolta: fiatal orvos korában kétoldali súlyos 
tüdőgümőkorban betegedett meg, amelyből csak mű-
téttel volt gyógyítható. Orvosi tevékenysége során mély-
ségesen elkötelezett volt a szegények, a szenvedők és 
az üldözöttek iránt.

A közleményben bemutatják a tbc elleni küzdelem 
mérföldkőnek tekinthető, meghatározó intézkedéseit: 
az újszülöttek 1953 óta kötelező BCG oltás bevezeté-
sét, a Calmett védőnői hálózat kialakítását és az álta-
luk végzett tuberkulin szűrés eredményeit, az egész la-
kosságra kiterjesztett kötelező ernyőképszűrés sikereit, 
a gondozóintézeti hálózat fejlesztését és az intézetek ál-
tal végzett munka kiemelkedő szakmaiságát, valamint 
a tbc-s betegek kezdeti kezelését végző fekvőbeteg in-
tézetek ágyszámának fejlesztését. A szerzők részletesen 
elemzik a tbc-s betegség miatti társadalmi termék, nem-
zeti jövedelemkiesést (2,5 millió Ft) és a tbc elleni küz-
delemre fordított népgazdasági kiadásokat (1,15 mil-
lió Ft), ezzel is igazolva a bevezetett intézkedések haté-
konyságát.

Mosolygó Dénes 1947-től az akkori Egészségügyi Mi-
nisztérium népbetegségekkel foglalkozó osztályának fe-
lelős szakembereként egy dániai tanulmányútján ismer-
te meg a tbc elleni küzdelem korszerű módszereit, ame-
lyek adaptálásával jelentős mértékben sikerült javítani 
hazánkban a tbc morbiditást és mortalitást. Külön ki-
emelendő az általa kezdeményezett 42/1960 (IX.1.) Korm. 
rendelet kiadása, mely a tbc elleni eredményes küzde-
lem elemeit tartalmazta és előfeltételként határozta meg 
a társadalmi elfogadottságot és támogatást, valamint a la-
kosság öntevékeny részvételének szükségességét.

A közlemény második részében a szerzők bemutat-
ják, hogy átgondolt és a parciális érdekeket mellőző, kö-
vetkezetesen végrehajtott, szakmailag megalapozott in-
tézkedésekkel jelentős eredményeket értünk el a tbc 
elleni küzdelemben:
– a tbc incidenciája több, mint a felére, a prevalen-

ciája harmadára, a fertőző tbc-s betegek aránya
a felére csökkent a vizsgált periódusban,

– a tbc mortalitás a felére csökkent,
– különösen kiemelendő a gyermekkori tbc-s meg-

betegedés epidemiológiai mutatóinak jelentős ja-
vulása, mely a fejlett országokhoz hasonlóan ala-
kult,

– nem csökkentek azonban jelentősen a felnőttek mor-
biditási és mortalitási mutatói.
Az 1950-es évektől kezdve napjainkig a tbc elleni küz-

delem során a korábban bevezetett intézkedések ered-
ménye alapján a tbc incidenciája 10/100 000 alá csök-
kent (2017-ben 6,8), alacsony a gyermekkori tbc-s meg-
betegedések száma (17 új eset 2017-ben). Nem lehet 
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a bakteriológiai-
lag igazolt esetek aránya még mindig alacsony (48,4%; 
célérték 80%). Továbbra sem javult jelentősen a 12 hó-
napon belül gyógyutak aránya (63,5%; célérték 85%), 
ami felveti a kezelt betegek szoros követésének és a kon-
taktok felkutatásának szükségességét, valamint a latens 
tbc felderítésére irányuló erőfeszítések fokozását. Ezen 
feladatok az EMMI által 2019-ben kiadott „a tuberku-
lózis prevenciójáról, diagnosztikájáról, terápiájáról és gon-
dozásáról” című szakmai irányelvben részletesen meg-
fogalmazásra kerültek.

Kósa Zsigmond

recenzió
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A közlemény harmadik részében a szerzők a tbc el-
leni küzdelem hálózatának jövőbeni feladataival kap-
csolatos javaslatait fogalmazzák meg. Az elsődleges meg-
előzéshez, valamint az indokolt szűrővizsgálatokhoz és 
gyógykezeléshez, gondozáshoz szükséges kapacitások 
megtartása mellett a gondozóintézeti és fekvőbeteg el-
látási hálózatnak a feladatait felül kell vizsgálni. A meg-
változott megbetegedési struktúrának megfelelően a tü- 
dőgondozó, pulmonológiai intézeteknek, osztályoknak 
a tbc-s betegek maradéktalan ellátásával kapcsolatos te-
endők mellett fokozatosan át kell venni a krónikus, aspe-
cifikus tüdőbetegek ellátását. Az Egészségügyi Minisz-
ter utasításának bemutatásával részletezik az új felada-
tok ellátásának meghatározó elemeit. Ez a szemlélet az 
1960-as évek végén igen előremutató volt.

Napjainkban a tüdőrák morbiditás és mortalitás igen 
magas gyakorisági adatai felvetik egy új népegészség-

ügyi szűrővizsgálat bevezetésének megfontolását. Ala-
csony dózisú multidetektív CT szűrést a mértékadó szak-
mai szervezetek bizonyos, meghatározott rizikócsoport-
ban javasolják multidiszciplináris szakmai csoport be-
vonásával, melyben részt vesz a pulmonológiai szak-
ma képviselője is. Az Országos Korányi Pulmonológi-
ai Intézet részvételével jelenleg is folynak ilyen jellegű 
pilot szűrővizsgálatok a HUNCHEST projekt kereté-
ben.

IRODALOM

  1. Mosolygó, D., Nyárády, I.: A tbc elleni küzdelem helyzete, 
a hálózat további feladatainak meghatározása. Népegészség-
ügy, 51:3-12, 1970
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A második 5 éves terv időszakában (1961–1965) a tbc elleni küzdelemben alapvető fordulat következett be. Be-
fejeződött egy több mint 70 évig tartó időszak: a leküzdés feltételeit megteremtő, ún. „felkészülés” szakasza. Az 
1959-ben megtárgyalt, majd a Kormány által is elfogadott fejlesztési tervet maradéktalanul, sőt több vonatkozás-
ban a tervezettnél gyorsabb ütemben sikerült megvalósítani. 1966 év végén lényegében rendelkezésre álltak a tbc 
leküzdéséhez szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és társadalmi feltételek. A fejlesztés eredményeképpen meg- 
gyorsult a tbc leküzdésének üteme. Ez szükségessé tette a tbc elleni küzdelem helyzetének újbóli értékelését, a küz-
delem jövőbeni irányának, feladatainak és módszereinek kijelölését és annak meghatározását, hogy a járványügyi 
helyzet javulásával párhuzamosan a hálózat milyen további feladatokkal bízható meg.

I.

A tbc elleni küzdelem fejlődését és a hálózat tevékenységét az alábbi főbb adatokkal jellemezhetjük: .
1. Az újszülöttek BCG-oltása 1953 óta, a revaccinatio 1958 óta kötelező. Az újszülöttek oltását az anya- és cse-

csemővédelem; a tuberculin-szűréseket és a revaccinatiót: Budapesten az anya- és csecsemővédelmi, illetőleg is-
kolaorvosi hálózat, vidéken pedig a járási (városi) gondozóintézetek 200 Calmette-védőnője végzi. Évenként a meg-
határozott korosztályokban (a 4 évesek, az általános iskola I., V., VIII., a középiskola III. osztályos tanuló) és bele-
számítva az újszülöttek oltás utáni tuberculin-kontrollját mintegy 900 000–1 millió gyermeken történik meg a szű-
rővizsgálat, és mintegy 3–400 000 gyermek részesül BCG-oltásban, illetőleg újraoltásban. A gondozóintézetek min-
den gyermek tuberculin-szűrésének eredményét és BCG-oltási adatát tuberculin-kataszter-lapokon tartják nyil-
ván. 1959 óta több mint 3,7 millió BCG-oltásra került sor (1. tábla).

2. A 14 éven felüli lakosok védelme és a megbetege-
dések súlyosbodásának megelőzése érdekében az ernyő- 
szűréseket az egész lakosságra kiterjesztettük. Az ernyő- 
szűrővizsgálatok tervezett fejlesztését – az eredeti cél-
kitűzéssel szemben – 5 évvel korábban valósítottuk meg. 
1968 év végén már 137 ernyőszűrőszolgálat (70 stabil 
és 67 mobil) működött az országban. Ezzel lehetővé vált 
a 14 éven felüli lakosok évenkénti ernyőszűrése. Buda-
pesten 1969-ben fejeződik be a szolgálat teljes kiépíté-
se, ami megteremti a budapesti lakosság egy-másfél éven-
kénti szűrésének a lehetőségét is. A gondozóintézetek 
minden 14 éven felüli lakos ernyőfilmjeit röntgenkatasz-
teren tartják nyilván, a gondozók túlnyomó többségé-
ben egy lakosról már legalább 2–4 film áll rendelkezés-
re. A szűrővizsgálatok száma 1968-ban már meghalad-

Dr. Mosolygó Dénes
Dr. Nyárádi Iván

A tbc elleni küzdelem helyzete, a hálózat 
további feladatainak meghatározása
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ta a 7 milliót (1. ábra). Ez a felnőttek számára vetítve 
azt jelenti, hogy egy év alatt a lakosok 90%-áról készült 
ernyőfelvétel. A szűrővizsgálatok eredményességét leg-
jobban az mutatja, hogy az utóbbi években az új tüdő 
tbc-s betegeknek közel 70%-át szűréssel kutattuk fel 
(2. ábra).

Eredményeink mind az oltások, mind a szűrővizs-
gálatok tekintetében nemzetközi összehasonlításban is 
kimagaslóak. A számszerű adatokon túlmenően érde-
mes megemlíteni, hogy a gondozóintézetek és a taná-
csi szervek együttműködő szervezésével a lakosság rend-
szeres és majdnem teljes megjelenését sikerült elérni.

3. Gondozóintézeti hálózatunk fejlesztése, korszerű-
sítése lehetővé tette – a tömeges megelőző intézkedé-
sek végrehajtása mellett – az egyéni betegellátás, illet-
ve gondozás magas szintű követelményeinek kielégíté-
sét is. A gondozóintézetek mintegy felében a korszerű-
sítés nagyobb átépítéssel történt, és 22 gondozó új épü-
letbe kültözött. A gondozóintézetek 90%-a maga készít-
het röntgenfelvételeket, 80%-a pedig rétegfelvételeket 
is. 1968-ban a gondozóintézetekben készített röntgen-
felvételek száma 623 000 volt. A bacteriológiai tenyész-
téses vizsgálatok számának növelésében is 5 évvel ko-
rábban sikerült a tervezett szintet, az l millió vizsgála-
tot elérni. 1968-ban 36 bacteriologiai állomás 1,2 mil-
lió tenyésztéses vizsgálatot végzett (3. ábra). Ez lehető-
vé tette, hogy a gondozóintézetek az ernyőszűrés kap-
csán fellépő nagytömegű kivizsgálási feladatuknak is 
egyre inkább eleget tudjanak tenni. A gyógyszerek in-
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gyenessé tétele biztosította az intézetből kibocsátott be-
tegek korszerű ambuláns utókezelését. Ennek nagy je-
lentősége van a visszaesések megelőzésében.

4. A fejlesztési terv legnagyobb anyagi erőt igénylő 
részeként 1966 év végéig mintegy 3 000 új ágy létesült. 
Hét 300 ágyas korszerű gyógyintézetet építettünk, az 
ezen felüli ágyfejlesztés a meglévő intézetek bővítése 
révén valósult meg. A szervezett ágyak száma 1966-ban 
a tbc szociális betegotthoni férőhelyekkel együtt 15 000 
fölé emelkedett (2. tábla). Ezzel lehetővé vált, hogy a ke-
zelésre szoruló betegek gyakorlatilag várakozás nélkül 
intézetbe jussanak, kellő ideig részesüljenek intézeti gyógy- 

kezelésben. 1968-ban az új betegek közel 86,5%-ának kezelését fekvőbeteg-gyógyintézetben kezdték meg (1964-
ben ez még csak 65% volt.

5. A tbc elleni küzdelem fejlesztése (beruházásai) a tervidőszak alatt jelentős anyagi eszközöket, 350 millió fo-
rintot igényelt. A tbc-hálózat működtetése (költségvetése) a népgazdaságnak évente 700 millió forintjába kerül; a kü-
lönböző szolgáltatások (táppénz stb.) és a szarvasmarha-tbc elleni küzdelem még további 500 millió forintot tesz 
ki (3. tábla). A munkaképtelenség okozta termelési veszteség pedig kettő és fél milliárd forintra becsülhető (4. tábla).

6. A tbc elleni küzdelem eredményességének egyik fontos előfeltétele a társadalom támogatása, a lakosság önte-
vékeny részvétele a küzdelemben. Ehhez nyújtott segítséget a 42/1960 (IX. l.) Korm. számú rendelet, mely ingye-
nessé tette a tbc megelőzésével és gyógykezelésével kapcsolatos valamennyi ténykedést, beleértve a kórházi ápolást 
is; meghatározta a lakosság jogait és kötelességeit a védőoltásokkal, szűrésekkel, a fertőzés továbbvitelének meg-
előzésével és a gyógykezeléssel kapcsolatban; ugyanakkor lehetővé tette a táppénzen felül, a tbc-s betegek fokozott 
anyagi és szociális támogatását; kötelezte a tanácsok (megyei és járási) végrehajtó bizottságait, hogy évenként meg-
tárgyalják területük tbc elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatait és összehangolják a különböző szervek tevékeny-
ségét. (A szociális gondoskodásra jellemző adat: 1960 óta mintegy 4 000 tbc-s beteg részesült egészségügyi indok 
alapján lakáskiutalásban.)

II.

A tbc elleni küzdelem fejlesztése, a hálózat eredményes munkája, a küzdelemre fordított anyagi és személyi erők 
összpontosítása a járványügyi helyzetet kedvezően befolyásolta.

1. A tbc-halálozás (mortalitas) aránya, 1957-hez képest 35%-os csökkenést mutat (4. ábra), a gyermek tbc-ha-
lálozás gyakorlatilag megszűnt: 1967-ben 4 gyermek halt meg gümőkórban (1938-ban még 1762). Kedvező jelen-
ség a halálozáson belül az idősebb korcsoportok arányának a növekedése: 1967-ben a tbc-halottak 84%-a volt 50 
éven felüli, 67%-a pedig 60 éven felüli. A halálozásnak az idősebb kor felé történő eltolódása azt eredményezi, hogy 
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a halál oka, az esetek jelentős részében, tulajdonképpen már nem is közvetlenül a tbc, hanem más megbetegedés 
(szív-, érrendszer, rák stb.).

2. Az új tbc-s betegek (morbiditas, incidencia) aránya – az ernyőszűrések számának, vagyis a felkutató munkának 
nagymérvű emelkedése ellenére – 1957-hez viszonyítva több mint felére csökkent. Különösen nagyarányú a csökke-
nés (96%-os) a gyermekeknél. Az 50 év felettiek megbetegedési aránya a szűrések kiterjesztésével kezdetben még 
növekedett, 1963 óta azonban már szintén csökken (5. ábra). 1968-ban az új betegek 39%-a volt fertőző (Koch-po-
sitiv). A nyilvántartott betegek (prevalencia) száma 1968-ban 94 717 volt. Az 1957. évivel szemben csaknem 32%-
kal kevesebb. A nyilvántartott betegek korcsoport és kórforma szerinti megoszlása is kedvezően alakult : 1968-ban 
1953-hoz viszonyítva az 50 éven felüliek aránya a nyilvántartottakon belül több mint két és félszeresére nőtt (6. áb-
ra). A fertőző, ezen belül az idült hetegek száma az elmúlt 4 év alatt (1964–1968 között) több mint felére csökkent. 
A fertőző és a gyógyíthatatlan betegek túlnyomórészt az idős korúak közül kerülnek ki. 1968-ban a nyilvántartott 
betegek 48,8%-a, az idült fertőző betegek 66,6%-a, a gyógyíthatatlan betegeknek pedig 75%-a volt 50 évnél idősebb 
(7. ábra).
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3. Figyelmet érdemelnek a gyógyeredmények is. A cavernás vagy Koch-positiv új betegek 70–80%-át sikerült 
egy éven belül caverna-mentessé és Koch-negatívvá tenni. A caverna nélküli Koch-negatív új betegek gyógyítása 
csaknem 100%-ban sikeres. Lényegesen ritkábban (csak mintegy 30%-ban) sikerül az idült folyamatúak meggyó-
gyítása. A gyógyintézetben ápolt megoldható esetek szanációját az 5. tábla szemlélteti.

A felkutatás és a gyógykezelés együttes hatása tükröződik a tbc miatti keresőképtelenségnek és a rokkantságnak 
– elsősorban az utóbbi 3 évben bekövetkezett – jelentős javulásában. 1967-ben 1960-hoz viszonyítva a táppénzna-
pok száma 840 000-el (23%-kal), az új rokkantak száma pedig 33%-kal csökkent (6. tábla). Ez annyit jelent, hogy 
a kifizetett táppénz és rokkantsági nyugdíj kb. 44 millió Ft-tal, a termeléskiesés miatti kár becsült értéke, csak a ke-
resőképtelenség következtében, kb.: 300 millió Ft-tal volt kevesebb. Ezek az adatok egyben azt is mutatják, hogy a tbc 
elleni küzdelem fejlesztésére fordított anyagi eszközök gyors ütemben visszatérülnek.

4. Az elmúlt időszak felkutató munkájával sikerült nagy számban feltárni és részben (mintegy 30–40% ban) ki-
vizsgálni azokat az egyéneket is, akiknek az ernyőfény-
képfelvételén korábbi tbc-s fertőzés vagy megbetege-
dés következményére utaló kiterjedtebb (elszórt meszes 
gócnál vagy meszes primaer complexusnál nagyobb, 
R2, R3), maradványt lehet észlelni. Számukat reprezen-
tatív felmérések alapján a lakosság kb. 3–4%-ára be-
csülhetjük. Korösszetételük hasonló a nyilvántartot-
takéhoz. Ezeknek évi megbetegedési rizikója kb. húsz-
szor annyi 1500/0000 mint a népesség többi csoportjá-
ban (700/0000).
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5. A tüdőn kívüli tbc-sek száma (a vese tbc-t kivéve) is csökkent. Ez az adat azonban nem tükrözi a teljes valósá-
got, mert a tüdőn kivüli folyamatok feltárása bonyolultabb. Rendszeres kezelésük megszervezése is nehezebb, mint-
hogy a gondozónak különböző szakmákkal kell megfelelő kapcsolatot kiépítenie. Többek között pl. a még hiányo-
san kiépített urológiai szakellátással.

6. A járványügyi helyzetet befolyásolja a szarvasmarha-tbc elleni küzdelem alakulása is. A szarvasmarhák 38%-a 
ma még fertőzött állományban él és minden negyedik tehén tuberculin-positiv. 1966-ban 3 000 tehenet kellett nyílt 
gümőkór miatt levágni. Az illetékes mezőgazdasági szervek 1962-ben dolgozták ki a szarvasmarha-gümőkór fel-
számolására irányuló 10 éves tervet. Az 1967. évi helyzetet a 7. tábla és 7/a tábla adatai tükrözik.

7. Nemzetközi összehasonlításban járványügyi helyzetünk – a jelentős javulás ellenére – még mindig kedvezőt-
len. A statisztikai adatokat közlő európai országok között mind a mortalitas (8 . tábla), mind a morbiditas (9 . táb-
la) tekintetében a sorban az utolsók között állunk. A nemzetközi adatok összehasonlításánál azonban figyelembe 
kell venni, hogy – egyes országokkal ellentétben – mi a mortalitási adatokat nem tisztítjuk és hogy egyes – látszó-

lag kedvezőbb helyzetben lévő országokban – a morbiditási adatok azért olyan alacsonyak, mert nem végeznek az 
egész lakosságra kiterjedő szüréseket. 

Biztató jelenségként és nagy eredményként kell értékelni a gyermekek morbiditásának kedvező alakulását. Eb-
ben már jelentősen megközelítettük, vagy már el is értük a legfejlettebb országok szintjét (10. tábla). Idős lakossá-
gunk körében azonban, a múlt öröksége, a magyar tbc-epidemia súlyos következményeként, a tbc még mindig igen 
elterjedt betegség. Jól szemléltetik ezt az 1963-ra vonatkozó svédországi és magyarországi adatokból kor és nem 
szerinti csoportosításban készült görbék (8. ábra). Egyes szocialista országokhoz viszonyítva is még mindig rend-
kívül magas a fertőző, és ezen belül az idült betegek száma (11. tábla). Az említett kedvezőtlenebb gyógyeredmé-
nyek miatt az idült betegek számának gyors csökkenése nem is várható. 

Ha járványügyi helyzetünk alapján további folyamatos javulást remélünk is, a túlzott derűlátás nem indokolt. A meg-
betegedések utolsó 10 év alatti csökkenésének évi átlagát (7%-ot) figyelembe véve, 1970-ben mintegy évi 10 000, 
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de még 1980-ban is mintegy évi 5 000 új beteggel számolhatunk, ha sikerül elkerülnünk több országban (Ausztria, 
Írország stb.) megfigyelt huzamosabb egy helyben topogást. Az 1980-ra vélt morbiditásunk még így is jóval maga-

sabbra becsülhető, mint pl. Dánia, Hollandia 1963. évi 
morbiditása volt. Nagyobb arányú csökkenés csak 1980 
utánra várható, amikor a most fiatal, nem fertőzött, 
BCG-oltással védett nemzedék már nagyobb arány-
ban lesz képviselve a lakosság összetételében, vagyis – 
ami ezzel azonos – a fertőzésen átesettek száma az idő-
sebb korosztályokhoz tartozók között már sokkal ki-
sebb lesz.

III.

A hálózat jövőbeni feladatainak, módszereinek és szervezetének kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a tbc 
Magyarországon még előreláthatólag 15–20 évig a felnőtt lakosság körében elterjedt betegség, vagyis jelentős köz-
egészségügyi probléma marad. A felnőtt lakosság fertőzöttsége miatt a tömeges megelőző intézkedések (BCG-ol-
tások, szűrővizsgálatok) jelenlegi rendszerét továbbra is fenn kell tartani. Ezen belül egyes intézkedések (pl. BCG- 
újraoltások) gyakoriságát azonban – előzetesen elvégzett tudományos, reprezentatív vizsgálatok eredményétől füg-
gően – fokozatosan csökkenteni lehet. E tekintetben kellő óvatossággal kell eljárni, mert a nemzetközi tapasztala-
tok azt mutatják, hogy számos, jobb járványügyi helyzetben lévő országban (Hollandia, USA) a megelőző intézke-
dések hiánya miatt helyi járványok lobbantak fel. A felnőtt lakosság évenkénti ernyőszűrését nemcsak a tbc, ha-
nem az egyéb mellkasi betegségek, elsősorban a tüdő-tumorok növekvő száma is indokolja. 

Nagy tömegeket érintő feladatot jelent még az ernyőszűrés kapcsán feltárt, de eddig még kellően ki nem vizs-
gált többszázezer egyén kivizsgálása és megfigyelése.

A gondozó intézeti hálózatnak, mint ütőképes módszertani központnak továbbra is szerveznie és irányítania 
kell a tömeges megelőző intézkedéseket, gondozni, illetőleg gyógykezelnie kell a felkutatott betegeket. A felkuta-
tott új betegek, továbbá az idült fertőző betegek gyógykezelésére és elkülönítésére – ha a járványügyi helyzet vár-
ható javulásával párhuzamosan csökkenő mértékben is – továbbra is szükség lesz megfelelő számú fekvőbeteg gyó-
gyintézeti ágyra. Nem kétséges, hogy még sokáig fekvőbeteg-osztályaink főfeladata a tbc-s betegek gyógykezelése 
lesz.

Általános alapelvként le kell szögezni, hogy a hálózatnak képesnek kell lennie a tbc leküzdésére irányuló tevé-
kenység optimális kifejtésére. A tbc-hálózat megszüntetése és feladatainak átadása más egészségügyi szerveknek 
az elkövetkező 15–20 évben tehát még nem időszerű. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a tbc-hálózatnak a gyó-
gyító-megelőző ellátás egységes szervezetén kívül kellene maradnia. A tbc-hálózat és a gyógyító-megelőző hálózat 
többi ága közötti együttműködést mind szorosabbá és szervezettebbé kell tenni már a teljes szervezeti egység lét-
rehozása előtt is.

A járványügyi helyzet javulásával felszabaduló hálózati kapacitást (munkaidőt, szakmai felkészültséget, fekvő-
beteg-gyógyintézeti ágyakat) fokozatosan más egészségügyi feladatok megoldására lehet és kell felhasználni, első-
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sorban úgy, hogy a tbc mellett maga a hálózat lásson el más feladatokat is. Ebből a szempontból első helyen a bel-
gyógyászatnak a tüdő- és légzőszervek betegségeit felölelő ága, a tüdő-tbc-gyógyászatból kialakult tüdőgyógyászat 
jön tekintetbe. A tüdő-tbc felismerésében, gyógyításában és gondozásában kidolgozott elmélet és gyakorlat vala-
mennyi tüdőbetegség felkutatásában és kezelésében eredményesen hasznosítható. A tüdő- és hörgőrendszer ana-
tómiája, pathológiája és kórélettana terén szerzett ismeretek, az új diagnosztikai és terápiás módszerek (bronchosz-
kópia, bronchográfia, légzésfunkciós diagnosztika, vérgáz-analízis, új műtéti eljárások, aerosol-kezelés stb.) egya-
ránt alkalmazhatók a tüdő specifikus és aspecifikus megbetegedéseiben.

A tünetek hasonlósága miatt mindig is kerültek tbc-osztályra idült aspecifikus, légzőszervi betegek. Ezeket rész-
ben – a hálózat viszonylag szűk lehetőségeire tekintettel – a diagnózis megállapítása után más gyógyintézetbe irá-
nyították, az utóbbi években azonban, egyre fokozódó mértékben már a tbc-osztályokon maradnak. E felnőtt tüdő- 
tbc gyógyintézetekből (osztályokról) 1966-ban kiírt betegek 31%-a már idült, aspecifikus tüdőbeteg volt, az ápo-
lási időt véve alapul ez – a rövidebb átlagos ápolási idő 
miatt – csak 14%-ot jelent. E betegcsoport ellátására, 
1966-ban, a tbc az összes tbc-fekvőbeteg-intézetekben 
(felnőtt tüdő-, gyermek-, extrapulm) 660 000 ápolási 
napot használtak fel, ami az ország összes kórházaiban 
az idült, aspecifikus tüdőbetegek gyógykezelésére for-
dított ápolási napok 2/3-a (12. tábla).

A kétféle betegcsoport egy osztályon történő gyógy- 
kezelése – a szerzett tapasztalatok szerint – sem az in-

tézetnek, sem a betegeknek nehézséget nem jelent. E betegek tüdőosztályra irányítása a kórházi belosztályokat te-
hermentesíti, mert ápolásuk a belosztályok ápolási napjainak mintegy 5%-át teszi ki (13. tábla). Egyben mód nyilik 
a betegek szükség szerinti bosszabb idejű ápolására is. Így lényegében a tbc-osztályok tüdőosztályokká alakulnak át.

A tbc elleni küzdelem komplex módszereinek fel-
használásától az aspecifikus tüdőbetegek ellátásában ja-
vulás várható. Erre utal, hogy a tbc-hálózatnak – nem 
is az egész országra kiterjedő – bekapcsolódása a tüdő- 
tumoros betegek ellátásába, viszonylag rövid, 4 év alatt, 
az operálható tüdőrákos betegek számát négyszeresé-
re emelte (14. tábla).

Az aspecifikus tüdőbetegségek jellege miatt azonban 
a tbc-hez hasonló gyors eredmény elérése nem való-
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színű. Az idült aspecifikus tüdőbetegségekkel való szer-
vezettebb foglalkozást az is indokolja, hogy a megelő-
zés, a felkutatás és gondozás módszerei ezideig feltárat-
lanok, kezelésük kevéssé eredményes, és ezek kidolgo-
zása a tüdőgyógyászoktól inkább elvárható, mint a más 
irányban is túlterhelt belgyógyászoktól. E betegségek gya-
korisága az általános életkor emelkedésével, valamint 
az urbanizáció következményeként növekszik (9. ábra, 
15. tábla).

Amint a fentiekből megállapítható a tüdő-tbc-gyó-
gyászat tüdőgyógyászattá való átalakulása, az aspecifi-
kus tüdőbetegek túlnyomó többségének tbc-gyógyin-
tézetekben történő ápolásával tulajdonképpen gyakor-
latilag már meg is indult. A tbc-gyógyászok szakmai 
és tudományos érdeklődése – külföldön és hazánkban 
egyaránt – a tüdőgyógyászat teljes egésze felé irányul 
(a szakmai képesítés, a MOTESZ tagegyesületének és 
szakfolyóiratának elnevezése és munkája is utal erre a fej-
lődésre). A tbc-gyógyászatnak a belgyógyászatból tör-
ténő kiválása, önálló szakmává alakulása a betegség el-
terjedtsége és az ellene irányuló küzdelem sajátosságai 
miatt annak idején szükségszerű volt. Ma a fejlődésnek 
oda kell irányulnia, hogy a tbc-gyógyászat, tüdőgyó-
gyászatként a belgyógyászat egyik külön részterületé-
vé váljék. Intézkedéseinkkel tulajdonképpen ezt, a gya-
korlati életben már megindult fejlődést kell törvénye-
síteni, és a fejlődést akadályozó tényezőket kell elhárí-
tani.

A fentebb vázolt fejlődés az egészségügyileg fejlett 
országokban már végbement. A szocialista államok kö-
zül az NDK-ban már több éve, Csehszlovákiában pe-
dig 1966 óta törvényesített formát kapott. A tbc-gyó-
gyászatnak tüdőgyógyászattá való átalakulása időt igé-
nyel. Megvalósulásának üteme a tbc visszaszorulásá-
nak függvénye.

IV.

A III. részben vázoltak megvalósításához körültekintő felkészülés és számos szervezési intézkedés szükséges:

A gyógyintézeti ágyak átadása

Igen nagy körültekintést igényel a felszabaduló tbc-ágyak más egészségügyi célra való felhasználása, az ezzel kap-
csolatos tervezési és szervezési feladatok végrehajtása.

1985-re – amennyiben a tbc-morbiditas 500/0000 alá esik – 1 000 lakosonként mintegy 0,9 ágyra lesz szükség a tbc-s 
és az idült aspecifikus tüdőbetegek megfelelő ellátására. Ez megyénként egy-két nagyobb, korszerűen felszerelt in-
tézményt jelent. Vagyis addig az időpontig mintegy 6 000 ágy lesz átadható más egészségügyi feladatra. 

Az ágyak átadásának első szakasza – 1300 ágy átadásával – már elkezdődött és 1970-ig ez a szám előrelátható-
lag 1 500-ra emelkedik. A második szakasz 1975-ig terjed, és ez idő alatt további 1 500 ágy volna átadható lassú, át-
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gondolt ütemezésben. A harmadik szakaszra, a fennmaradó 3 000 ágy átadására csak ezután kerül sor. A Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1969. évi január hó 23. napján hozott 3025/1969. számú határozata alapján 
a megyei (megyei jogú városi, fővárosi) tanácsoknak müködési területükön levő tanácsi tbc intézmények felhasz-
nálására vonatkozó terveiket az Egészségügyi Minisztérium irányelvei alapján a minisztériummal előzetesen egyez-
tetve kell 1969. dec. 31-ig kidolgozniuk.

Az új feladatok átvételének ütemezése

A tbc elleni küzdelem intézményeinek további feladatait és a feladatok fokozatos átvételének ütemezését a 9/ 
1969. (Eü. K. 5.) Eü. M. sz. utasítás határozza meg. Az utasítás fontos alapelve, hogy a tüdőgondozó intézetek és a tüdő-
gyógyintézetek (osztályok) az idült nem specifikus tüdőbetegek felkutatásába, gyógykezelésébe és gondozásába csak 
fokozatosan, az összes személyi és tárgyi feltételek birtokában, a tbc-s betegek gyógykezelésével és gondozásával 
kapcsolatos teendők maradéktalan ellátásának sérelme nélkül, kapcsolódhatnak be. 

A számba jövő idült tüdőbetegségek, az átvétel üteme szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók:
1. a tüdő és a mellhártya daganatai
2. a tüdő- és a mellhártya üreges és gyulladásos elváltozással járó idült folyamatai:

bronchiectasia, abscessus, cysta és egyéb fejlődési rendellenességek, myrosisok, négy héten belül nem gyó-
gyuló pneumonia (elhúzódó post pneumoniás panaszok), pleuritis és emphyema, spontan pneumothorax; 

3. a tüdő granulomatosisai és fibrosisai:
pneumonoconiosisok, sarcoidosis, autoagressiv megbetegedések

4. functionalis tünetekkel járó idült légzőszervi megbetegedések:
asthma bronchiale, chronikus bronchitis, obstructiv emphysema.

Az új feladatok átvételének első ütemeként a tbc-hálózat intézményei az Egészségügyi Minisztérium 32 080/ 
1968. Ek. M. számú tájékoztató közleménye alapján (megjelent az Egészségügyi Közlöny 1968. évf. 13. számában) 
már 1968-ban átvették a tüdő- és mellhártyadaganatos betegek gyógykezelését és gondozását. Ezt a feladatot az 
Országos Korányi Tbc Intézet és az Országos Onkológiai Intézet e vonatkozásban kiadott A/31. sz. közös mód-
szertani levele szerint kell ellátni 

A második ütemben a tüdőgondozó intézetek és tüdőgyógyintézetek (osztályok) a 2. és a 3. csoportba tartozó 
betegek gyógyító-megelőző ellátását veszik át. E betegségek röntgenmorphologiai elváltozással járnak. A rendsze-
res ernyőszűrő-vizsgálatok lehetőséget adnak a betegek felkutatására és a felderített új betegek mielőbbi gyógyke-
zelésbe (gondozásba) vételére. E betegek felkutatásának, gyógykezelésének (gondozásának) feltételei már jelenleg 
is adottak, és így e feladat átvételének nincs akadálya.

A 4. csoportba tartozó betegek gyógykezelésének és gondozásának szervezett átvételére csak később, harmadik 
ütemben, további elméleti kutatások és szervezési tapasztalatok alapján kerül sor. Ez természetesen nem vonatko-
zik az egyes esetekben igényelt szakkonziliáriusi tevékenységre, vagy különleges felkészültséget igénylő fekvőbe-
teg-gyógyintézeti ellátásra (pl. légzési elégtelenség intenzív kezelése), az olyan speciális intézetekre (országos inté-
zetek, tüdőklinikák, megyei vezető tüdőgyógyintézetek) amelyek e betegek ellátásához szükséges különleges felsze- 
reléssel és felkészültséggel már jelenleg is rendelkeznek.

Az utasítás meghatározza a legfontosabb gondozási tennivalókat is. A gondozóintézeteknek az 1., 2. és a 3. cso-
portba tartozó, általuk már ismert, vagy az ernyőszűrő-vizsgálatok során felkutatott, valamint más egészségügyi 
intézménytől (szervtől) hozzájuk irányított betegeket – a diagnózis felállítása után – nyilvántartásba és gondozás-
ba kell venniük. Nyilvántartó lapot (figyelő kartont), törzslapot (kórlapot) kell felfektetni minden betegről. Alkal-
mazniok kell a behívásos rendszert is.

A kórházi kivizsgálást és a gyógykezelést igénylő betegeket – a sürgős esetek kivételével – a gondozóintézet a be-
utaló központ útján utalja be tüdőgyógyintézetbe (osztályra), de mindenkor szem előtt tartva a tbc-s betegek el-
sőbbségét. Sürgősség esetén a beteget a sürgősséget észlelő orvos is beutalhatja a tüdőgyágyintézetbe (osztályra), 
az adott körülményektől függően közvetlenül vagy a beutaló központ útján. A gyógyintézet a beteg felvételéről és 
távozásáról a lakóhely szerint illetékes tüdőgondozóintézetet értesíti.
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Az utasítás kiterjesztette a gondozóintézetek hatáskörét a gondozásuk alatt álló idült nem specifikus tüdőbete-
gek táppénzbe vételére és tartására is. Minthogy e betegek társadalombiztosítási szolgáltatásai eltérnek a tbc-s be-
tegekétől, a jövőben a tüdőgondozó-intézetek által kiadott táppénzutalványokon minden esetben fel kell tüntetni 
a diagnózist.

A szakhálózat eddig is gondozott, illetőleg gyógykezelt tbc-s és egyéb idült tüdőbetegeket, fertőzőeket és nem 
fertőzőeket egyaránt. Ez nem okozott nehézséget sem az intézet, sem a betegek részére. Tekintettel a nem fertőző 
betegek számának előrelátható növekedésére, a fekvőbeteg-osztályoknak fokozott gondot kell fordítanioka higié-
nés szabályok megtartására, a betegek egészségügyi felvilágosítására és nevelésére. A gondozóintézetekben a be-
rendelési rendszer útján lehet gondoskodni az I /b csoportba tartozó tbc-s betegek részére a külön időben történő 
rendelésről.

A gyógyító-megelőző hálózat egyéb intézményei és szervei az 1., 2. és 3. csoportba tartozó betegek gyógyító- 
megelőző ellátásában, az utasítás alapján az alábbiak szerint vesznek részt:
– a körzeti orvosok, az üzemi orvosok és a szakorvosi rendelőintézetek, a náluk panaszok miatt jelentkező, az 

1., 2. és 3. csoportba tartozó betegeiket, vagy e betegségekre általuk gyanúsnak talált személyeket, kivizsgálás 
végett a területileg illetékes tüdőgondozóintézethez irányítják és a továbbiakban a gondozóintézet útmutatá-
sa szerint járnak el;

– a fekvőbetegeket a körzeti orvosok gyógykezelik és szükség szerint a tüdőgondozó-intézettel konzultálnak;
– a kórházak a fenti csoportokba tartozó betegeket a területileg illetékes tüdőgondozó-intézetbe irányítják, ille-

tőleg gondoskodnak a beteg tüdőgyógyintézetbe (osztályra) való áthelyezéséről. 
A 4. csoportba tartozó betegeket továbbra is az általános gyógyító-megelőző hálózat intézményei és szervei (kór-

ház, rendelőintézet, körzeti orvos, üzemi orvos, gyermekorvos) látják el és gondozzák; szükség esetén a tüdőgon-
dozó-intézetek és a tüdőgyógyintézetek (osztályok) szakmai segítségét természetesen igénybe vehetik.

Hálózatunk fő célkitűzése és elsőrendű feladata továbbra is a tbc elleni küzdelem, a tuberkulózis hazánkban va-
ló leküzdése marad. Ezért az új feladatok átvételének azt a fő szempontot kell mindenekelőtt érvényesíteni, hogy 
a tbc és tüdőgyógyászati hálózatnak továbbra is rendelkeznie kell mindazokkal a feltételekkel, amelyek e feladatok 
optimális és maradéktalan megoldásához szükségesek.

Kellően át nem gondolt, idő előtti intézkedések veszélyeztethetik a tbc elleni küzdelem nagy erőfeszítéseit, a sze-
mélyi és anyagi eszközök összpontosításával eddig elért jelentős eredményeinket. Ilyen szemlélet kell, hogy áthas-
sa tbc és tüdőgyógyászati hálózat valamennyi dolgozóját.
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Napjainkban már nem kérdés, hogy egy adott témában 
hogyan juthatunk megbízható szakmai információhoz: 
internetes kereséssel a megfelelőnek gondolt szakmai 
adatbázisban, ahol sokszor éppen a túl sok információ 
okoz fejtörést. Bele sem gondolunk, hogy az államszo-
cializmus éveiben hogyan történhetett ugyanez Magyar-
országon. Nem létezett internet, a külföldi (nyugat-euró-
pai) forrásokat egyfajta hivatalból eredő bizalmatlan-
sággal kezelték és persze a nyelvtanulás lehetősége is 
korlátozott volt. Mindez azt eredményezte, hogy az el-
múlt évszázad második felében a jelenlegihez képest 
amúgy is szűkebb nemzetközi tudás is csak késéssel ju-
tott el hozzánk, terjedése a hazai szakmai közösségek-
ben meglehetősen lassú lehetett. Ismerve a korlátozott 
lehetőségeket csak elismeréssel adózhatunk azok felé 
a szakemberek felé, akik úttörőként felvállalták a tudo-
mányos eredmények közvetítését, mi több, aktív szere-
pet vállaltak nemzetközi kutatásokban.

Lamm és munkatársai publikációja a Népegészség-
ügy folyóiratban ilyen munkát mutat be [1]. A közle-
mény ugyan a szerzők szerint is egyfajta kivonat a Brit- 
ish Heart Journalban 1978 októberében megjelent köz-
leményből, ez mégsem von le semmit a szakcikk érté-
kéből, amely egy tricentrikus (Edinburgh, Prága, Bu-
dapest), kettős vak vizsgálat eredményeit ismerteti és 
az ischaemiás szívbetegség és a koleszterinszint közöt-
ti kapcsolatot boncolgatja. Vélelmezhető, hogy kevés ha-
sonló vizsgálat zajlott akkoriban hazánkban, ezek ered-
ményeinek magyar nyelvű bemutatása – a kutatási té-
ma fényében különösen – bátran nevezhető mérföld-
kő közleménynek a folyóirat történetében.

A koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek 
közötti kapcsolat mind a mai napig élénk szakmai ér-
deklődés tárgya, a lehetséges kapcsolat már a múlt szá-
zad hatvanas éveiben felmerült. A mai orvosok tudják, 
hogy kemoprevencióként a sztatinok a legalkalmasabb 
és legelterjedtebb készítmények erre a célra. „Világhó-
dító” útjukra csak az 1980-as években indultak, a het-
venes évek még nevezhető az „útkeresés” időszakának. 
Lamm és munkatársai egy másik koleszterincsökken-
tő csoport, a fibrátok első tagja, a clofibrát hatásait vizs-
gálták. Vizsgálatukban kifejezetten a kemoprevenció ha-
tását kívánták elemezni, így a bevont páciensek számá-

ra egyéb tervezett kardiovaszkuláris rizikócsökkentést 
nem ajánlottak fel, de persze nem is tiltották.

A vizsgálatba a három helyszínen közel 16 000, 30–
59 év közötti férfi lépett be, akiket átlagosan 5,3 évig 
követtek. Mai tudásunk szerint is megfelelőnek tűnik 
a páciensek kiválasztása: a korábban felvett koleszterin- 
szint alapján a megoszlási görbe felső harmadába tar-
tozó alanyokat osztották ketté, de második kontrollcso-
portnak a legalacsonyabb harmadba tartozó férfiak fe-
lét is bevonták (lásd az eredeti közlemény 1. ábráját). 
A résztvevők a placebokontrollált kettős vak vizsgála-
toknak megfelelő standardok szerint kapták a készítmé-
nyeket, eleinte fél, majd később egy évre előre, ugyanek-
kor történt belgyógyászati illetve laborvizsgálat is. A vizs-
gálatba bevontak számára külön rendelési sávot bizto-
sítottak, ahová panasz esetén fordulhattak.

A vizsgálat kimeneti pontjai mint jelentős (halálo-
zás 28 napon belül ISZB eseményből, illetve nem halá-
los, 28 napon túl is tünetes ISZB esemény), illetve ke-
vésbé jelentős ISZB események (angina, kóros EKG mell-
kasi fájdalom nélkül) voltak meghatározva, de termé-
szetesen az egyéb megbetegedéseket és esetleges halá-
lozást is követték. A kimeneti pontok számítására in-
cidencia arányszámot alkalmaztak, a statisztikai mód-
szereket is ismertetik röviden.

Az „Eredmények” rész egyúttal egyfajta diszkusszió 
is, itt ismertetik röviden, hogy jelentősen elmaradtak 
a várt eredménytől, illetve a clofibrát kezelés hatására 
az ISZB események incidenciája ugyan csökkent, de „ke-
vésbé szignifikánsan”, mint remélték és az is elsősorban 
a kevésbé súlyos eseményekre vonatkozott. Életkorra tör-
ténő korrigálás (korcsoportok szerint) esetén még in-
kább „csalódást keltő” a kép, a fent ismertetett három 
csoport közt nem volt érdemi különbség, bár a halálo-
zási arány az I. csoportban volt a legmagasabb, míg 
a III-ban a legalacsonyabb. Az összefoglalásban a szer-
zők megerősítettnek vélik első alaphipotézisüket, mi-
szerint a magas koleszterinszintű középkorú férfiak ISZB 
incidenciája csökkenthető a koleszterinszint redukció-
jával, de erre a clofibrát helyett (ami egyébként az epe-
út betegségeinek kialakulási gyakoriságát is növelte) az 
étrendi és életmódbeli megoldásokat javasolják.

Terebessy András
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A felületes olvasó az eredmények alapján talán nem 
tartja különösebben kiemelkedőnek vagy figyelemre mél-
tónak a fenti közleményt. Alaposabban belegondolva 
azonban nagy volumenű, népegészségügyi szempont-
ból mind a mai napig értékes munkáról van szó, hiszen 
negyven évvel ezelőtt egyáltalán nem volt egyértelmű 
a koleszterinszinttel kapcsolatos álláspont és a szóban 
forgó közlemény segített a ma már evidenciaként ke-
zelt tudás kialakításában. Ezen felül külön üzenete van 
a mai szakemberek számára: ha szűkebbre szabott le-
hetőségek között ilyen volumenű szakmai kutatásokba 
lehetett bekapcsolódni már negyven évvel ezelőtt is, ak-
kor ma sem lehet ez másképp. Külön értéke a konklú-

ziónak, hogy bár nem részletezi, de utal a koleszterin- 
szint csökkentésének életmódbeli lehetőségére, amely 
még napjaink kiterjedt kemoprevenciós környezetében 
is az elsőként választandó módszer kell, hogy legyen.

IRODALOM

  1. Lamm, Gy., Gyárfás, I., Östör, E., Duba, J., Csukás, A., Jánosi, A.,
Tarján, Zs., Fehér, A., Ofner, P., Káli, A.: Az ischaemiás szív-
betegség elsődleges megelőzésének vizsgálata. Népegészségügy, 
60:69-71, 1979
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Az 1960-as évek közepére számos vizsgálat mutatott ki jelentős összefüggést az emelkedett szérum koleszterin- 
szint és az ischaemiás szívbetegség (ISzB) kialakulásának kockázata között [2].

Vizsgálatunk célja annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy csökkenthető-e az ISzB incidenciája „egészsé-
ges” férfiakban az emelkedett szérumkoleszterin-szint csökkentésével. A kérdés nagy jelentőségét felismerve az 
Egészségügyi Világszervezet (EVSZ), kettős vak, intervenciós vizsgálatot indított három európai központban (Edin- 
burgh, Prága, Budapest) – „egészséges” önként jelentkező 30–59 éves férfiak részvételével. A szérum koleszterin 
csökkentésére Clofibrat (etil-klorofenoxi-izobuitrát) elnevezésű készítményt használtunk, mely mind a hatékony-
ság, mind a biztonság szempontjából megfelelőnek látszott [3]. Az ISzB egyéb kockázati tényezőinek módosításá-
ra nem törekedtünk.

Módszer

A vizsgálatba 15 745, 30–59 éves férfi lépett be, átlagban 5,3 évig vettek részt a vizsgálatban. A kezelt (I.) csopor-
tot a mintegy 30 000 önkéntes közül, a koleszterinmegoszlás felső harmadába tartozók véletlenszerűen kiválasz-
tott fele alkotta, kb. 5 000 ember. A megfelelő kontrollcsoportot (II.) a koleszterinmegoszlás felső harmadába tar-

tozók másik fele képezte. Ezek placebót kaptak. Máso-
dik kontrollcsoportunk (III.) azt a célt is szolgálta, hogy 
összehasonlító adatokat nyerjünk az ISzB incidenciá-
járól, olyan egyénekben, kiknek kezdettől fogva alacsony 
a szérum koleszterinszintjük. Ebbe a kontrollcsoport-
ba (III.) a megoszlási görbe alsó harmadába tartozók 
véletlenszerűen kiválasztott fele került (1. ábra). A ke-
zelés naponta két két kapszula szedéséből állott, mely 
az I. csoport számára napi 1,6 g Clofibrátot jelentett, 
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Az ischaemiás szívbetegség elsődleges
megelőzésének vizsgálata

* Magyar összefoglaló közlemény a British Heart Journal 40, 1069–
1118, (1978) nyomán
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a két kontrollcsoport azonos külsejű kapszulát szedett, sem a résztvevők, sem a vizsgálatot végző orvosok nem tud-
ták, ki melyik csoportba tartozik. Az eredményeket és az esetleges mellékhatásokat is csak egy negyedik – Lon-
donban működő – központban ismerték és ellenőrizték egészen a vizsgálat lezárásáig. A gyógyszer tényleges sze-
dését rendszeres vérszintvizsgálatokkal ellenőriztük – ez azonban – a kettős vakság biztosítása érdekében, egy a vizs-
gáló csoporttól független laboratóriumban történt.

Minden jelentkező két előzetes vizsgálaton vett részt, melyek során fény derült az esetleges kizáró okokra és meg-
határoztuk szérum koleszterinszintjüket. A csoportba sorolás a két mérés átlaga alapján történt.

A résztvevők a vizsgálat első két évében 6 havonta, ezután évente jelentek meg részletes belgyógyászati vizsgá-
laton, melynek során természetesen a szérum koleszterinszintet is meghatároztuk. Ekkor adtuk át a fél, illetve egy 
évre szóló gyógyszert is. E rendszeres ellenőrzés mellett – legalábbis Budapesten – hetenként kétszer külön rende-
lést tartottunk az esetleges panasszal (bármilyen jellegű) jelentkezők számára. A vizsgálatban részt vevők számára 
bármilyen intézeti ápolást igénylő belgyógyászati megbetegedés esetén felvételt biztosítottunk az Országos Kar-
diológiai Intézetben.

A klinikai és laboratóriumi vizsgálatokat a lehetőség szerint standardizáltuk. Ennek részleteire itt nem térünk 
ki. Valamennyi központban azonos kérdőívek és jelentésformák voltak használatban.

Az ISzB incidenciáját az alábbi kritériumok alapján határoztuk meg:
1.   Jelentős ISzB események
1.1. Halálos kimenetelű ISzB
1.1.1. 3 órán belüli ISzB halálozás
1.1.2. 3 órán túli, de 28 napon belüli ISzB halálozás
1.2.  Nem halálos kimenetelű myocardialis infarctus és akut coronaria elégtelenség több, 
  mint 28 napig a tünetek kialakulásától számítva
2.   Kevésbé jelentős ISzB események
2.1. Angina pectoris kóros EKG-val
2.2. Angina pectoris EKG eltérés nélkül
2.3. Kóros EKG mellkasi fájdalom nélkül.

Nyomon követtük ezenkívül természetesen az összes halálozást, a diabetes, a hypertonia, a perifériás érbetegség 
kialakulását is (4, 5).

A vizsgálat statisztikai terve az volt, hogy a kezelt (I.) és a magas koleszterinszintű kontrollcsoport (II.) között 
90%-os biztonsággal 1%-os szinten statisztikailag szignifikáns különbséget mutassunk ki. Ennek a következő elő-
feltételei voltak: 1. csoportonként 5 000 résztvevő, 5 éves vizsgálati idő, 30%-os lemorzsolódást is figyelembe véve, 
2. 1%-os évi ISzB incidencia a (II.) kontrollcsoportban, 3. 15%-os koleszterinszintcsökkenés és ennek megfelelő 
23%-os ISzB incidencia csökkenés a kezelt (1.) csoportban.

Eredmények

A kiindulási koleszterinszinthez viszonyítva a kezelt csoportban mintegy 9%-os átlagos koleszterinszintcsökke-
nést értünk el, 7— 11% között változott a három központban. A koleszterinszintcsökkenés a vártnál sokkal kisebb 
volt. Ennek megfelelően a jelentősebb ISzB események teljes incidenciája 20%-kal volt alacsonyabb a Clofibráttal 
kezelt coportban (5,9%0/év), mint a magas koleszterinszintű, kontrollcsoportban (II.) (7,4%o/év). A különbség sta-
tisztikailag 5%-os szinten szignifikáns. A várt évi 1%-os ISzB incidencia helyett csak mintegy 0,8% volt a (II.) kont-
rollcsoportban. A vártnál alacsonyabb koleszerinszintcsökkenés és a II. kontrollcsoportban talált alacsonyabb évi 
ISzB incidencia magyarázza, hogy a várt 1%-os szignifikancia szintet nem értük el. Az ISzB incidenciájának ez a 
csökkenése elsősorban a nem halálos kimenetelű myocardialis infarctusokra vonatkozott, mely 25%-kal volt keve-
sebb a kezelt csoportban. Az ISzB incidenciájának csökkenési aránya megfelelt az elért koleszterinszint alapján várt-
nak. Az alacsony koleszterin szintű kontrollcsoportban (III.) az ISzB incidenciája mind a két magas koleszterinszin-
tű csoporthoz viszonyítva, mind a fatális (p<0,05), mind a nem halálos ISzB incidenciáját (p<0,01) tekintve sta-
tisztikailag szignifikánsan alacsonyabb volt (I. tábla).
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A korra standardizált halálozási arányok nem mutatnak különbséget a három csoport között, de a nyers halálo-
zási arány a kezelt (I.) csoportban volt a legmagasabb. Az I. és II. csoport között az ISzB-ből, az egyéb cardiovas-
cularis okból és balesetből származó halálozásban nem volt különbség. A fennmaradó minden egyéb halálozásban 
van ugyan különbség a kor-standardizált halálozásban is az I. csoport terhére, feltűnő azonban, hogy a III. (ala-
csony kezdeti koleszterinszintű) kontrollcsoportban gyakorlatilag ugyanolyan magas a kor-standardizált halálo-
zás, mint az I. kezelt csoportban. A II. csoportban kialakult halálozási arány ebben az összefüggésben véletlen is 
lehet (II. tábla). Bár eddigi megállapításaink erre is vonatkoznak, további részletes kutatás érdekében elkülönítet-
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tünk egy kis csoportot – a máj, epe, és bél körüli betegségekből eredő halálozásokat – egy bizonyításra vagy cáfo-
latra váró munkahipotézis érdekében.

Összefoglalás

A vizsgálat alaphipotézisünket megerősítette: a magas koleszterinszintű középkorú férfiak ISzB incidenciája csök-
kenthető a szérum koleszterinszint redukciójával. E megelőzésnek a módja azonban nem a gyógyszeres kezelés, 
hanem a helyes táplálkozás és egészséges életmód. Az a tény, hogy a Clofibrát növelte az epekövesség miatt végzett 
műtétek számát és feltételezhető olyan patológiai következményt okozó hatása, mely a máj-, epeút- és bélrendszer 
betegségeihez vezethet, arra int, hogy adását csak megfelelő körültekintéssel szabad elrendelni. A koleszterinszint 
befolyásolását elsősorban étrendi és életmódbeli szabályozással kell megoldani. A gyógyszeres kezelést csak ennek 
hatástalansága és a lipidanyagcsere zavar súlyossága esetén érdemes szoros ellenőrzés mellett végezni.

Irodalom
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Bondár Éva a Népegészségügy 1984. évi második szá-
mában publikált egy áttekintést az egészségügyi közgaz-
daságtan oktatási programját kialakító kutatócsoport 
munkájáról [1]. A munkacsoportot az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) Európai Regionális Irodája hozta 
létre H. Zöllner vezetésével. A munkacsoport feladata 
volt egy olyan egészség-gazdaságtani tananyag kidol-
gozása, amely alkalmazkodik az egészségügyben külön-
böző szinteken, különböző feladatkörökben, eltérő vég-
zettséggel tevékenykedő szakemberek igényeihez.

Bondár Éva abban az időben az Egészségügyi Mi-
nisztérium Szervezési, Tervezési és Információs Köz-
pontjában (ESZTIK) dolgozott. Az ESZTIK 1972–1988 
között működött. Feladata volt – egyebek mellett – a mi-
nisztériumi vezetés szakmai anyagokkal történő támo-
gatása, a számítástechnikai alkalmazások megvalósítá-
sa és koordinálása, a nemzetközi kapcsolatok és azok 
tudományos eredményeinek használata és terjesztése, 
az ágazati statisztikai rendszer folyamatos működteté-
se és karbantartása, kötelező adatszolgáltatás a KSH, va-
lamint a nemzetközi szervezetek (pl. Egészségügyi Vi-
lágszervezet) részére [2].

A közlemény bemutatja a WHO Európai Régió kez-
deményezését az egészség-gazdaságtan oktatásának diffe-
renciált megvalósításával kapcsolatban. Ismerteti a mun-
kamódszert, a legfontosabb tantervi témacsoportokat 
és a képzés célpopulációját jelentő egészségügyi dolgo-
zói csoportokat.

A közlemény bepillantást enged abba, hogy az 1980-
as évek elején milyen gondolkodás folyt a nemzetközi 
színtéren és hazánkban az egészségügyi-közgazdaság-
tan oktatásáról, annak gyakorlati jelentőségéről. Ezen 

diszciplína egyetemi szintű oktatásának helykeresése, 
pozícionálása folyt a nyolcvanas években. A rendszer-
változás hazánkban is felerősítette az igényt az egészség- 
gazdaságtani ismeretekkel rendelkező szakemberek iránt, 
beleértve mind az egészségügyi alapvégzettséggel, mind 
a gazdasági alapvégzettséggel, mind az egyéb háttérrel 
(műszaki, jogi stb.) rendelkezők képzését.

Az 1990-es években indultak el az egészségügy szer-
vezési, gazdálkodási kérdéseivel foglalkozó főiskolai (B. 
Sc.) szintű képzések (egészségbiztosítási, egészségügyi 
szervező), valamint az egészségügyi menedzser szak-
irányú továbbképzések. Később formális mesterképzés 
(M.Sc.) keretében elindult az egészségpolitika, tervezés 
és finanszírozás szak (Health Policy, Planning and Fi-
nancing), illetve az egészségügyi menedzser szak (Health 
Care Management).

Bondár Éva úttörő munkájának alapvetései és követ-
keztetései ma is helytállóak. Egy olyan időszakban hív-
ta fel a figyelmet a korszerű interdiszciplináris egész-
ség-gazdaságtani képzés jelentőségére, amikor Kelet- 
Európában a piacgazdaság helyett még tervgazdaság mű-
ködött.

IRODALOM
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65:121-122, 1984
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Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája* H. Zöllner kedvezményezésére hozta létre azt a ku-
tatócsoportot, amelynek feladata egy olyan egészségügy-gazdaságtani tananyag kidolgozása, amely alkalmazkodik 
az egészségügyben különböző szinteken, különböző feladatkörökben, eltérő végzettséggel tevékenykedő szakem-
berek igényeihez.

A csoport létrehozása mögött az a felismerés, húzódik meg, hogy az egyre bonyolultabbá, összetettebbé, és nem 
utolsósorban költségesebbé váló egészségügyi hálózatokon belül szinte mindenkinek meg kell birkóznia azzal a gon-
dolattal, hogy a rendelkezésre álló erőforrások végesek, s nem mindegy, hogy személy szerint az ő mindennapi te-
vékenységének milyen gazdasági kihatásai vannak. Fel kell tudnia ismerni az alternatív megoldási módokat, s meg 
kell tanulnia a választás során alkalmazni néhány olyan eszközt, amelyek végső soron ahhoz vezetnek, hogy a ren-
delkezésre álló eszközöket arra és olyan módon fordítsák, ahogyan azok a legtöbb hasznot tudják hajtani. Termé-
szetesen nem közgazdásszá kell átképezni az egészségügyi szakembereket. Csak felvértezni azzal a gondolkodás-
móddal, amely figyelembe veszi, hogy nem tudunk megvalósítani mindent, amit szeretnénk, s hogy minden esz-
közfelhasználással, pénzköltéssei valamilyen más tevékenységtől, feladattól vesszük el az eszközöket – tehát min-
den tevékenységünkkel egyben döntünk is a felhasznált eszközeinkkel, időnkkel (erőforrásainkkal) kapcsolatban. 
Ha ennek a döntésnek tudatában vannak azok, akik meghozzák, az segítségükre van abban, hogy az eseményeket 
könnyebben alakítsák tényleges szándékaik szerint.

Ezek a döntési helyzetek igen lényegesen térnek el az egyes szakembercsoportok, feladatkörök stb. között. Ezért 
az a tananyag, amely valamilyen hasznosítható gondolati tartalmat akar közvetíteni, ezekhez a döntési helyzetek-
hez köze kell legyen, példaanyagában, fogalmi készletében alkalmazkodnia kell az oktatásban résztvevők ismere-
tanyagához, tapasztalataihoz. Ez indokolja azt, hogy a feladat: differenciált oktatási anyag kidolgozása.

Az érintett országok között igen sokban valósul meg ilyen jellegű oktatás, legalábbis néhány szakemberréteg szá-
mára. Ezeknek a tananyagoknak a fejlesztését is segíti, ha a témával foglalkozó nemzetközi szakértő gárda segít a ki- 
kristályosodásában, más országok tapasztalataival is gazdagítható a mozgósított példaanyag. Azoknak az orszá-
goknak pedig, amelyekben még nem, vagy csak nagyon érintőlegesen valósul meg ilyen ismeretek eljuttatása az 
egészségügyi szakemberekhez – szinte felbecsülhetetlen értéket jelent, ha a Regionális Iroda tananyag-ajánlással 
segíti az országon belüli (a körülményekhez adaptáló) munkát.

A munkacsoport 1982-ben Firenzében fogalmazta meg azokat a legfontosabb gondolatokat, amelyeknek a tan-
anyag magját kell képezniük. Ez nyolc téma-elemet jelentett, amelyet néhány (3–5) sarkosan megfogalmazott állí-
tással bontottak le arra az „üzenetre” amelyet el szeretnének juttatni a külünböző szakemberekhez. Az így kiala-
kult vázlatot körülbelül 30 egészségüggyel foglalkozó közgazdásszal véleményeztették abból a szempontból, hogy 
az ő országuk összefüggéseiben értelmezve ezek megállják-e a helyüket, kimerítik-e a témát,* milyen módosítási 
javaslatai vannak, s milyen egészségügyi szakemberréteg számára mennyire tartja fontosnak (milyen fogalmazási 
eltérésekkel), s tud-e valamelyikhez, valamilyen réteg számára példákatküldeni.

Az így összegyűlt, az olasz Brenna professzor által összefoglalt vélemények alapján került sor 1983-ban Funchal- 
ban (Madeira, Portugália) a Firenzében kialakított témakörök részletekbe menő vitájára.

Bondár Éva Az egészségügy közgazdaságtanának oktatása 
különböző egészségügyi szakembereknek

* Milyen közgazdasági fogalmak bevezetése szükséges a különböző szakembercsoportok számára a gondolat kifejtéséhez.
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A vita alapján kikristályosodott tananyag-váz tartalmazza az egészségügy és a gazdaság egészének kölcsönhatá-
sait ellemző témakört, amelyben igen apró eltérésekkel, egységes, kiforrott vélemény mutatkozott. Ehhez a téma-
körhöz kapcsolódik az, hogy hol, miként, milyen érvkészlettel lehet az egyéb ágazatokat érdekeltté tenni abban, 
hogy a lakosság egészségi állapotára kedvezőtlen hatással levő tevékenységeiket, döntéseiket módosítsák, mit ért-
hetünk igazán az egészségügy érdekérvényesítésén.

Rendkívül színes kép alakult ki arról a kérdéskörről, amely az egészségügy rendelkezésére álló eszközök moz-
gósításának mechanizmusait érinti, hiszen ezek a mechanizmusok rendkívül erősen térnek el országonként. Igen 
érdekes áttekintés alakult ki a létező „piaci” („versenyre épülő”, „liberális”), tervszerű, „szocializált” mechanizmu-
sok előnyeit, hátrányait illetően. Figyelemre méltó volt az gondolat, hogy az egészségügy sajátosságaiból fakadó-
an, a piaci mechanizmusok esetén sem valóságos piaccal állunk szemben, s az is, hogy az erőforrások mozgósítá-
sának az újabb pénzköltéseken kivüli számos egyéb módját látják ezekben az országokban.

Részletes megvitatásra került a preferenciák képzésének, az alternatív stratégiák közötti választásnak a proble-
matikája – azok a kérdések, amelyek esetében a legerősebben kell differenciálni a tananyagot. Hasonlók mondha-
tók a „hatékonyság” értelmezésének és ösztönző eszközeinek a témájáról: a tartalmat illetően nagy egyetértés volt, 
de a tartalom igen eltérő módon közvetíthető az egészségügy különböző szintjein dolgozók számára.

Az egyik leghevesebben vitatott kérdés az volt, hogy miként lehet tudatosítani az egészségügyi szakemberekben 
azt, hogy milyen lényeges szerepük van abban, hogy a betegnek, mint a szolgáltatás „fogyasztójának” csökkenjen 
a szakmai ellátástól való függése, kiszolgáltatottsága, milyen lényeges szerepük van a betegek, mint fogyasztók po-
zíciójának erősítésében. S itt nagyon fontos megjegyeznem, hogy ez nem is érintette a szabad orvosválasztás kér-
dését. Hanem sokkal inkább az életmód jelentőségének a tudatosítását, az életmód lehetséges befolyásolását. S ahogy 
a tömegkommunikáció előnyeiről is szó esett itt ugyanúgy számos elmarasztaló kritikával is illették a résztvevők.

S a végére maradt egy nagy érdeklődéssel kezelt téma: az egészségi állapotban és az egészségügyi ellátásban ta-
pasztalható egyenlőtlenségek csökkentésének, az egyenlőségnek a kérdése. Ez a résztvevők által képviselt országok 
mindegyikében (az Alma-Ata-i értekezlet óta különösen) erőteljesen fogalmazódik meg: az egészségpolitikai cél-
kitűzések között szerepel. De az egyenlőség értelmezése igen erősen eltérő lehet: egyforma egészségi állapotot?, 
egyenlő orvoshoz-fordulási lehetőségeket?, egyenlő egészségügyi kiadásokat vesz célba az egyenlőségre törekvő 
egészségügy? Ugyanis ezeknel a különböző értelmezéseknek összehasonlíthatatlanul eltérő a realitásuk és eltérő 
következményeik vannak a kialakítandó hálózatra, annak a kívánatos működési mechanizmusaira, költségességé-
re. Nagyon fontos gondolatnak érzem azt, hogy az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló törekvés nem állítha-
tó szembe a hatékonyságra törekvéssel, sőt feltételezi a hatékony működést.

Mint ebből a vázlatos áttekintésből látható, a készülő tananyag nem közgazdasági tételeket, „recepteket”, mecha-
nikus módszereket akar tartalmazni, hanem elsősorban szemléletet szeretne adni, orientálni bizonyos értelemben 
az egészségügyi szakemberek gondolkodását, s módszerül a reális problémák a leírását, s az alternatív megoldások 
előnyeinek, hátrányainak az elemzését választja.

Az egészségügyi dolgozókan belül a következő csoportosítású kategóriák számára igyekszik „testre szabni” a tan-
anyagat: ápolók, gyakorló orvosok, egészségügyi intézményvezető-orvosok, az egészségügy irányításában, terve-
zésében tevékenykedő szakemberek és végül azok a választott vezetők (tanácsi stb.), akiknek a munkája érinti az 
egészségügyet.

Az az anyag, ami Funchalban kialakult, még csak egy tananyag-váz. De már így is nagyon sokat segít az egyes 
országoknak a meglevő tanyanyagaik felülbírálásához, újragondolásához. S a további folytatás, a tananyag „felöl-
töztetése” példákkal, az egyes országok aktív közreműködését igényli, hiszen ez a példaanyag az egyes országok-
ban végzett esettanulmányok alapján állhat csak igazán össze.

Összefolalás

A szerző beszámol az EVSZ/EURO kezdeményezésére létrejött munkacsoport célkitűzéséről az egészségügyi 
szakemberek differenciált eü.-gazdaságtani képzésével kapcsolatban. Vázlatosan bemutatja a munkamódszert és 
érinti a fontosabb témacsoportoka t, a célba vett egészségügyi dolgozó kategóriákat. Hangsúlyozza, hogy a tanya-
nyag célja nem közgazdasági technikák el ajátítá a, hanem szemléletformálás.
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Az anya- és csecsemővédelem terén – azon belül is 
a családtervezést és a terhesgondozást illetően– az utób-
bi évtizedekben óriási szemléletváltás történt, szeren-
csére nemcsak elméleti szinten, hanem a mindennapi 
gyakorlatban is. Korábban a családtervezés elsősorban 
abból állt, hogy a leendő szülők abbahagyták a fogam-
zásgátlást, és a havi vérzés kimaradása után rövidebb- 
hosszabb idővel felkeresték a szülészorvost. 

Ma ennél sokkal tudatosabban, a megszületendő mag-
zat egészségét már jóval a fogamzás előtt óvva, igen sok 
tényezőre figyelve történik ez a folyamat. Ebben a vál-
tozásban úttörő volt, nemcsak hazai vonatkozásban, de 
nemzetközi szinten is Czeizel Endre professzor. Igen 
ritka a magyar tudományban, amikor egy hazai prog-
ram lesz a WHO zászlóshajója egy adott területen; az 
Optimális Családtervezési Modell pedig ilyen volt [1]. 
Megteremtette mindannak az alapjait, amit ma is fon-
tosnak tartunk az egészséges újszülött világra jöttéhez. 
Bár sokan csak a magzatvédő vitaminra asszociálnak 
(aminek a népszerűsítése, elterjesztése szintén Czeizel 
professzor nevéhez fűződik), ennél sokrétűbb, mély szak-
mai alapossággal kidolgozott program volt ez, a gyer-
meket tervező párok vizsgálatától kezdve a három hó-
napos felkészülésen át a koraterhesség védelméig, il-
letve később az eredmények értékeléséig.

Jelen közlemény az Optimális Családtervezési Program 
első évének eredményeit, tapasztalatait foglalja össze, 
de a programot magát, illetve indulásának körülménye-
it és nehézségeit is ismerteti. Nem mellesleg, nagyon 
jó közlemény, számos adattal, új eredménnyel, de egy-
úttal igen érdekes olvasmány is, kicsi kortörténet.

Ez a publikáció, és minden, ami mögötte van, a 21. 
században is iránymutatást ad ahhoz, hogy miként le-
het egy népegészségügyi problémát hatékonyan kezel-
ni, illetve mit is jelent valójában a primer prevenció. 
Czeizel professzor élettörténete és sok tízezer egészsé-
ges újszülött pedig azt is illusztrálja, hogy az áttörés el-
éréséhez nem elég a szakmai tevekénység, hanem fárad-
hatatlanul „hirdetni kell az igét”, népszerűsíteni kell, el 
kell jutni az emberekhez. A hazai lakosság egészségi ál-
lapotára és halálozási viszonyaira vonatkozó adatok azt 
mutatják, hogy nagyon is érdemes elolvasni ezt a cikket, 
aztán pedig csendben elgondolkodni sok mindenen.

IRODALOM

  1. Czeizel E, Fritz G, Pataki V. Az Optimális Családtervezési
Modell az első és tapasztalatainak tükrében. Népegészségügy, 
67:99-111, 1986

Kiss István
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A családtervezés szemszögéből a családtervezők két nagy csoportra különíthetők el. Az egyik, a kisebb csoport-
ba azok sorolhatók, akiknek gyermekvállalásakor valamilyen konkrét rendellenesség vagy betegség előfordulásá-
nak a szokásosnál (tehát a populációs prevalenciánál) számottevően nagyobb a valószínűsége. Az ő specifikus koc-
kázatuk kivédésére vagy korlátozására hivatottak a genetikai tanácsadók. A hazánkban kidolgozott „tanácsadással 
irányított genetikai tanácsadás” módszere [3, 4, 5, 6, 9] beváltotta a hozzáfűzött reményeket és nemzetközileg is is-
mertté vált [7, 10, 12, 14]. A másik csoportba tartozik a családtervezők döntő többsége, mintegy 90%-a. Esetük-
ben számottevő specifikus kockázat nem áll fenn, ők tehát nem illetékesek a genetikai tanácsadásra. (Ahogy szo-
katlan lenne, ha egészségesek keresnék fel a diabeteseseknek létrehozott gondozókat). Viszont a nem veszélyezte-
tett családtervezők e nagy tömegében is számolni kell az ún. általános kockázattal. S ez nem elhanyagolható, ha 
sorba vesszük a terhességek kedvezőtlen kimeneteleit [19], (I. táblázat) és az utódokban várható congenitalis ano-
maliák spektrumát (I. táblázat). Tapasztalataink szerint még sok szakemberben is él az a hiedelem, hogy genetikai 
eredetű ártalmak csak olyan családokban fordulnak elő, ahol ezt a felmenő vagy oldalágú rokonságban korábban 
már észlelték. Ezzel szemben a gyakorlat azt mutatja, hogy a congenitalis anomaliák döntő többsége (a congenita-
lis abnormalitások mintegy 80%-a) negatív családi anamnézisű, tehát egészséges szülők gyermekeiben fordul elő 
[9]. A magyarázat sokirányú: (i) a szülők ivarsejtjeit érő mutagének hatására kialakult új germinalis mutációk, (ii) 
a recesszív ártalmak amelyek manapság elsősorban már 
nem a vérrokonok, hanem a véletlenül egymásra talált 
azonos lokuszon mutáns gént hordozók gyermekeiben 
fordulnak elő, (iii) a specifikus poligén rendszereket al-
kotó minor gének mutációi csak egy bizonyos küszöb 
után és a környezeti tényezők provokálására jelennek 
meg az utódokban és végül (IV) a magzati fejlődés kri-
tikus periódusaiban érvényesülő teratogének. Ha lehe-
tőség nyílna az ilyen „derült égből villámcsapásként” 
jelentkező congenitalis anomáliák csökkentésére, ak-
kor jelentős mértékben javulnának a minőségi család-
tervezés esélyei.

A minőségi családtervezésnek három feltétele van: 
  I. A tudományos kutatás tud-e olyan módszereket 

ajánlani, amelyeknek a bevezetése gyakorlati ha-
szonnal kecsegtet.

  II. Létrehozható-e olyan egészségügyi ellátási forma, 
amely keretében ezek alkalmazhatók.

III. A családtervezőknek van-e igénye mindezek hasz-
nosítására.

Vegyük sorba e kritériumokat.

Dr. Czeizel Endre
Dr. Fritz Gabriella
Pataki Vera

Az Optimális Családtervezési Modell
– az első év tapasztalatainak tükrében
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A minőségi családtervezés szakmai lehetőségei 

Az elmúlt évtizedek tudományos kutatásainak eredményei három – eddig megoldatlan – kérdéscsoportban ígér-
nek előrelépést.

1. A családtervezők alkalmasságának ellenőrzése

a) A terhességi alkalmassági vizsgálat nőkben. Ennek célja (i) a női nemi szervek, elsősorban a méh anatómiai 
állapotának (hypoplasia, congenitalis abnormalitások stb.) ellenőrzése; (ii) az esetleges hüvelyi és kismedencei gyul-
ladások feltárása, (iii) a havi ciklus alakulása és a külső jellegek (pl. hirsutismus) alapján a durvább hormonális 
problémák észlelése.

b) A nemzőképesség ellenőrzése férfiakban. Erre az ondóvizsgálat nyújt lehetőséget. Elégséges a coitus interrup-
tus révén nyert ondó szűrővizsgálat jellegű laboratóriumi (egyszerű mikroszkópos megtekintés) ellenőrzése.

c) Az általános alkalmasság tisztázása. Ez egy rövid beszélgetés keretében történik, amelynek célja (i) a családi 
anamnézis felvétele (nincs-e szükség mégis genetikai tanácsadásra), ( ii) a családtervezők egészségi állapotának 
tisztázása (kell-e előzetes orvosi kezelés) és (iii) a szexuális élet súlyosabb zavarainak feltárása (ha kívánják, illet-
ve, ha ez olyan súlyos, hogy a kívánt fogamzás akadálya lehet, akkor szexológushoz utaljuk őket). Optimálisnak az 
tekinthető, ha e beszélgetésen mind a nő, mind a férfi részt vesz. A nő egészségi állapota a terhességvállalás miatt 
azonban fontosabb a ferfiénál, ezért elégséges lehet a nő kikérdezése is.

2. A három hónapos felkészülés a fogamzásra

El kell fogadtatni a családtervezőkkel (és talán sok szakemberrel is), hogy az élet a fogamzással kezdődik. A fo-
gamzás pillanatában nemcsak az utód neme, hanem a szűkebb értelmű, csak gének által meghatározott (ún. ,,ősi") 
genetikai adottságok is eldőlnek. (A társadalmi tevékenységünk során fontos komplex „emberi" jellegekben a ge-
netikai adottságok azonban nagyon széles spektrumot fognak át és ezek megnyilvánulását a külső hatások alapve-
tően befolyásolják. S ebben meghatározó jelentőségű a praenatalis és a korai postnatalis időszak.) Az orvosi meg-
előzés szempontjából ezért a fogamzás előkészítése nagyon lényeges. A három hónapos felkészülés keretében fő-
leg három feladat látszik jelenleg megoldhatónak:

a) Az ivarsejtek fokozott védelme. A legfontosabb a hazánkban már abuzus-mértékű élvezeti cikk fogyasztás, el-
sősorban a cigarettázás abbahagyása a családtervező nő, de lehetőleg a családtervező férfi esetében is. Ugyancsak 
jelentősen korlátozni kell a szeszesital fogyasztást. Ekkor kell végiggondolni a gyógyszerszedéseket és felhívni a fi-
gyelmet a szükségtelenek kerülésére. Ezáltal biztosítható, hogy – az ivarsejtképződés sejtgenerációit és ezek élet-
tartamát figyelembe véve – minél jobb állapotú pete- és ondósejt találkozzék a fogamzás pillanatában.
b) A fogamzás-beágyazódás optimális viszonyainak biztosítása. Hertig és Rock [28–30] klasszikus vizsgálatai szerint 
a fogamzás időpontja és ezzel kapcsolatban az implantatió körülményei számos congenitalis anomalia típus patho- 
genesisében szerepet játszanak. Nézeteiket azóta számos más oldalról is megerősítették [8, 18], ugyanakkor cáfo-
latok is ismertek. Addig, amíg ez az elméletileg és gyakorlatilag fontos kérdés nem kap egyértelmű megítélést, ér-
demes figyelembe venni. Ennek érdekében két teendő adódik. Egyfelől helyes javasolni a fogamzásgátló tabletták 
abbahagyását a tervezett fogamzás előtt három hónappal [8]. Ugyanez érvényes a méhbe helyezett fogamzásgátló 
eszközök eltávolítási idejére is. Másfelől ajánlatos az ébredési hőmérséklet három hónapos mérését javasolni. En-
nek alapján ugyanis a nők jelentős részében megállapítható az ovulatio hozzávetőleges ideje. Így megadható a fo-
gamzás optimális ideje (az ovulatio napja és az ezt megelőző nap). Ezentúl e módszerrel a kívánt fogamzás való-
színűleg gyorsabban is elérhető.
c) A magzatvédő vitamin alkalmazása a periconceptionalis időszakban. Számos epidemiológiai és laboratóriumi 
megfigyelés utal egy sajátos táplálkozási hiány-állapot esetleges pathogenetikai szerepére a velőcsőzáródási ren-
dellenességek létrejöttében [23]. E gyakori congenitalis abnormalitás kóreredetét ma a multifaktoriális küszöb mo-
dellel magyarázzuk és kritikus időszakát a magzati fejlődés 3–4. hetére tesszük [17]. Kialakulása a velőcső lassúbb 
záródására vezethető vissza. Ezt bizonyos enzimek katalizálják. Az örökletes hajlam valószínűleg ezeknek az enzi-
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meknek a csökkent aktivitásán keresztül érvényesül. Ennek kiküszöbölésére Smithells és mtsai (37–39) azt a régi 
biokémiai szabályt hívták segítségül, miszerint az enzimek aktivitása szubsztrátumjaik koncentrációjának növelé-
sével fokozható. Elméletét 890 korábban már velőcsőzáródásos rendellenességes gyermeket világrahozó nő újabb 
terhességvállalásakor ellenőrizte. 493 nő nem szedte a magzatvédő vitamint (Pregnovit Forte F, Bencard); náluk 
24,5 (5%) velőcsőzáródási rendellenességet vártak és 23 (4,7%) született ilyen rendellenességgel. 397-en szedtek 
periconceptionalisan a multivitamint; náluk 20 (5%) velőcsőzáródási rendellenességet vártak, de csak 3 (0,8%) szü-
letett. A várt anencephaliák-spina bifida cysticák 85%-át tudták tehát kivédeni. A periconceptionalis multivitamin 
kiegészítés sikerességét az Egyesült Királyságban folyó vizsgálat legújabb, 1985. június 15-én közzétett jelentése is 
megerősíti [36]. A magzatvédő vitamint 1159 asszony szedte az előírásoknak megfelelően. 92 spontán vetélés for-
dult elő (ez a 7,9% alacsonyabb a szokásosnál). A maradék 1067 terhességből 1080 újszülött jött világra. (13 tehát 
iker volt.) Tíznek volt velőcsőzáródási rendellenessége, ez a 0,9%-os ismétlődési kockázat magasan szignifikánsan 
alacsonyabb a várt 5%-nál. (Az egyéb congenitalis abnormalitások aránya 3% volt.) Az említett brit eredmények-
kel szemben két ellenvetés adódott. Egyrészt ezeket nem dupla-vak vizsgálatban érték el. Éppen ezért szervezte 
meg a MRC (Angol Orvosi Akadémia) azt a nemzetközi vizsgálatot, amelyben hazánk is részt vesz [22]. Másrészt 
Smithells és mtsai vizsgálatai csak a második rendellenesség kivédését bizonyítják. Ezek pedig az összes velőcsőzá-
ródási rendellenességnek csak kb. 5%-át jelentik. Gyakorlati szempontból ezért az első anencephalia-spina bifida 
cystica kivédése lenne meghatározó jelentőségű.

Később Laurence és mtsai [33] dupla-vak vizsgálatban önmagában a nagy adag folsavnak (4 mg) is jelentős védőhatását igazolták. A 44 ke-
zelt asszony közül egy sem szült velőcsőzáródási rendellenességes gyermeket, pedig kettőt vártak. A 68 kontroll viszont hat velőcsőzáródá-
sos gyermeket hozott a világra a várt 3 helyett. Az esetszámok azonban túlságosan kicsik. Tolerova [40] a magzatvédő vitamin preventív 
effektusát az archasadékok kivédésében írta le. 85 korábban már archasadékos gyermekeket világra hozó asszonyt kezelt és csak 1 (1,2%) 
szült hasadékos gyermeket. A 212 kezeletlen kontrollnak viszont 15 gyermeke (7,1 %) volt rendellenes. Mindez nem meglepő, mivel vizs-
gálataink szerint az ún. hasadásos congenitalis abnormalitások pathogenesise jelentős hasonlóságot mutat [11, 24]. Legújabb értesüléseink 
szerint a magzatvédő vitaminnal a spontán vetélések előfordulását az NSZK-ban is csökkenteni tudták [26].
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a periconceptionalis magzatvédő vitamin adásának védőhatását még kutatási szinten álló kérdésnek 
kell tekinteni. Más kérdés, hogy bizonyos vitaminok hiányának teratogenitását állatkísérletekben egyértelműen igazolták [41, 43]. Sőt, ma-
gyar szerzők az ismert teratogenekkel szembeni védelmet is képesek voltak fokozni bizonyos vitaminok adagolásával [31]. A periconcep-
tionalis vitaminadás azonban nem a hiányállapot, hanem a genetikai hajlam kornpenzálását célozza. Az eddigi tapasztalatok, összhangban 
az elvárásokkal, a magzatvédő vitaminnak semmiféle ártalmas hatására nem utaltak. A szorványosan észlelt egy-egy congenitalis abnorma-
litás az általános kockázat megnyilvánulása lehetett. Az ajánlott vitaminok a legtöbb országban recept nélkül kaphatók és terhesség alatti 
adásukat ajánlják, emiatt kiterjedten alkalmazzák. Bizonyos tápanyagokkal a szervezetbe kerülő mennyiségük meghaladja a vitaminkészít-
mények dózisát. Ugyanakkor számos vitamin (pl. A és D vitamin) túladagolásának a veszélyei jól ismertek [l, 25]. Ezek azonban nagyság-
rendekkel haladják meg az ajánlott és szokásos dózistartományt. A túlszedés veszélyeire azonban fel kell hívni a figyelmet. Ugyanakkor, fi-
gyelembe véve jelenlegi ismereteinket, a magzatvédő vitamint mindenképpen érdemes bekapcsolni a minőségi családtervezési programba.

3. A koraterhesség védelme

A jelenlegi hazai gyakorlat szerint az asszonyok többsége csak a második kimaradt havi vérzés után fordul or-
voshoz és ezt követően igazolják graviditását. Akkorára pedig a magzat már túl van fejlődésének legérzékenyebb 
első 6–8. hetén. Ha azonban az asszonyok a három hónapos felkészülési időszak után jutnak el a fogamzáshoz és 
ezt követően kezdik meg a fogamzás érdekében is történő szexuális életet, akkor tudatosítható bennük: az első ha-
vivérzés kimaradása nagy valószínűséggel már a terhesség jele. Ráadásul az elmúlt években kidolgozták a HCG 
béta-komponensére alapozott nagyon érzékeny immunológiai terhességi próbákat [27, 34, 35]. Ennek segítségé-
vel már a 10. napos terhesség igazolható. Így a kimaradó első havi vérzés időpontjában megerősíthető (vagy elvet-
hető) a terhesség ténye. A megfelelő készülékkel végzett ultrahangvizsgálat is alkalmas a „petezsák” korai felisme-
résére. A terhesség korai felismerésének köszönhetően a külső ártalmakkal szemben legérzékenyebb korai (2–8 
hetes) magzati fejlődés számára sokkal megfelelőbb védelem biztosítható. Egyfelől a terhesség tudatosulása segít-
heti a terhest a veszélyes külső hatások kerülésében. Másfelől sokkal hatékonyabban érvényesíthető a Munkatör-
vénykönyv V. fejezet 12. § (3) bekezdés érvényben levő rendelkezése (az asszonyok terhességük felismerésétől kezd-
ve nem dolgoztathatók terhességükre ártalmas munkakörökben). Természetesen a potenciálisan vesélyes munka-
körök feltárására már az alkalmasság tisztázásakor sor kerülhet és így a három hónapos felkészülési periódusban 
idő is van ennek ellenőrzésére. Ugyanis gyakoriak az ilyen jellegű túlzott félelmek. Végül ezáltal a méhen kívüli 
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terhességek korai diagnosztikája is jelentősen javul. Természetesen ide sorolható még a magzatvédő vitamin aján-
lott szedése a terhesség 12. hetéig.

A második feltétel a fenti tudományos eredmények alkalmazását biztosító orvosi ellátási rendszer létrehozása. 
Ezt már hazánkban korábban is számos szakember javasolta. Utalok csak a Kovács András által javasolt praecon-
ceptionalis gondozásra. De már fontos gyakorlati kezdeményezések is ismertek. Így Gyulán Jakubecz Sándor lét-
rehozta e fontos megelőzési tevékenység szervezeti feltételeit. Az viszont nyilvánvaló, hogy a házasság előtti köte-
lező orvosi tanácsadás ezt a feladatot nem is kívánta, de valószínűleg nem is tudta volna ellátni. Így mindenkép-
pen szükség lesz majd az ilyen jellegű családtervezői tanácsadók szervezeti feltételeinek megteremtésére.

A harmadik feltétel teljesülése lényegében az egészségügyi kultúra színvonalának, valamint az egészségnevelés és 
a tömegtájékoztatás segítségének a függvénye. Ugyanakkor Genetikai Tanácsadónkban gyakorta tapasztaltuk a nem 
veszélyeztetett fiatal családtervezők igényét az általános kockázat csökkentésére.

Az Optimális Családtervezési Modell

Éppen a rendszeresen érzékelt minőségi családtervezési igény miatt még 1977-ben összefoglaltuk a házasság előtti tanácsadás lehetőségeit 
a minőségi családtervezés elősegítésében [15] és javaslatot tettünk ezek intézményes alkalmazására. Az ilyen jellegű orvosi szolgáltatás lét-
rehozását akkor az illetékesek korainak tartották. A WHO egyik szakembere (A. Kuliev) azonban mind elméletileg, mind gyakorlatilag olyan 
fontosnak vélte egy ilyen jellegű családtervezési modell kipróbálását, hogy javaslatára a WHO megbízást adott négyéves magyarországi al-
kalmazására 1984–1987 között. A programnak a „Minőségi Családtervezési Modell" címet kívántuk adni, de hazánkban a szociológusok a „mi-
nőségi" megnevezést ellenezték és ezért végülis az Optimális Családtervezési Modell (OCSM) nevet választottuk. Az Egészségügyi Minisz-
térium a programot Budapesten egy helyen, tudományos kutatásként, engedélyezte. Sikerült megnyerni az ügynek dr. Bognár Zoltánt, 
a Schöpf-Mérei Kórház főigazgató főorvosát. Így az OCSM kipróbálása a Fővárosi Anya- és Nővédelmi Tanácsadása (FANK) ambulanciá-
jának két helyiségében kezdődött meg. Az egyik helyiségben az OKI Humángenetikai Laboratórium munkatársai az adatfelvételt és a ta-
nácsadást, míg a másikban a Schöpf-Mérei Kórház két nőgyógyásza a terhességi alkalmassági vizsgálatot végzik. Az OCSM-re hetente két 
alkalommal (kedd és csütörtök 14–18 óra között) lehetett jelentkezni. A részvételi feltételek a következők voltak: 1. olyan 18 és 35 év közöt-
ti nők, 2. akik első szülésükre kívánnak vállalkozni, de még nem terhesek (a korábbi művi vetélés nem kizáró ok) és 3. akik hat hónapnál 
hosszabb ideje nem kísérleteznek a fogamzás elérésével. Mindezek a körülmények a vizsgálati minta homogenitását és relevanciáját hiva-
tottak biztosítani. Természetesen feltétel az önkéntes és felelősségteljes részvétel is. Éppen ezért a szóban történt tájékoztatás (amit nyom-
tatványon is átnyújtunk) és az adatfelvételi lapokra adott válaszok után, ha megfelelnek a feltételeknek, a részt venni kívánók aláírják az ön-
kéntes vállalást és együttműködési készséget igazoló Nyilatkozatot.
Minden tudományos vizsgálat kulcskérdése az összehasonlító értékelés, tehát a kontroll megválasztása. Erre két lehetőség kínálkozott. Az 
egyik az ismert, pl. a KSH által közzétett országos vagy fővárosi adatokhoz történő viszonyítás. Ez sok esetben elégségesnek tűnt (pl. az 
olyan terhességi kimenetel, mint a spontán vetélés értékelésekor). Viszont nyilvánvaló, hogy a megelőzési programokban részt vevők sok te-
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kintetben (iskolázottság, egészségügyi kultúra, felelősségtudat stb.) 
különböznek az ilyen plusz teendőkre nem vállalkozóktól. Így min-
denképpen szükség volt a másik lehetőség: a dupla-vak vizsgálat al-
kalmazására is. Különösen nélkülözhetetlennek látszott ez a mag-
zatvédő vitamin értékelésekor. A WHO felkérésének megfelelően 
a magzatvédő vitamint ugyanis mindenképpen be kívántuk vonni 
az OCSM-be. Ennek előállítását, erőfeszítésünk ellenére, a Chinoin 
Gyógyszergyár nem tudta vállalni. Ezt követően a Pregnovit Forte F 
készítményt előállító angol Bencard gyógyszergyárat kerestük meg. 
Ők azonban VZR = velőcső záródási rendellenességek csak a lehe-
tőségeinket messze meghaladó valutaösszegért biztosították volna 
a szükséges „multivitamin" mennyiséget. Végül, a WHO közvetí-
tésével, a svájci Hoffman-La Roche illetékeseihez fordultunk, akik 
hajlandónak mutatkoztak az éppen forgalomba hozott Elevit Pro-
natal rendelkezésünkre bocsájtására. Magunk ezt Magzatvédő Vi-
tamin-nak neveztük el. Az előzetes számítások szerint 10 000 asz-
szony szükséges a Magzatvédő Vitamin hatásának egyértelmű ér-
tékeléséhez (II. táblázat). A Hoffman-La Roche ezért 10 000 asz-
szony számára átlagosan 7 hónapra biztosítja a Magzatvédő Vita-
min két típusát 1984–1987-ben. A dupla-vak vizsgálat értelmében 
ugyanis kétfajta Magzatvédő Vitamin-t állítottak elő az OCSM szá-
mára. Az egyik (nevezzük A-nak) az Elevit Pronatal összes kom-
ponensét tartalmazza (III. táblázat). A másik (a B típus) a nyomele-
meket, az ásványokat és kis mennyiségű C-vitamint foglalt magá-
ban. Az összetevők ilyen értelmű megválasztásával hármas célt kí-
vántunk elérni. Az egyik: a velőcsőzáródási rendellenességek meg-
előzésében a B típusú Magzatvédő Vitamin összetevőinek jelentő-
ségét nem tulajdonítanak, így a Magzatvédő Vitamin A típusának 
hatása objektíven lemérhető lesz. A másik: a Magzatvédő Vitamin 
B típusa sem tekinthető – az etikailag mindig gondot okozó – pla-
cebónak, mivel a benne lévő nyomelemeknek a magzati halálozás 
megelőzésében újabban számottevő szerepet tulajdonítanak [32). 

Végül a C-vitamin szerepeltetése jogossá teszi mindkét típust vitaminnak nevezni. Az OCSM-ben résztvevőket természetesen a kétfajta 
Magzatvédő Vitamin használatáról is tájékoztatjuk.
Az OCSM programjának kidolgozását és megvalósítását a WHO Genetikai Osztálya vezetőjének, A. KuLievnek felkérésére három, világvi-
szonylatban ismert szakember: C. 0. Carter (Anglia), C. R. Fraser (Kanada) és R W. Smithells (Anglia) segítette és folyamatosan ellenőrzi. 
Az OCSM rendszerét az 1. ábrán érzékeltetjük.

A továbbiakban az OCSM vizsgálati protokolját [21] 
és az első év tapasztalatait foglaljuk össze. A progra-
mot 1984. január 1-vel kívántuk indítani, de a Magzat-
védő Vitamin érkezésének késedelme miatt csak feb-
ruár második hetében indulhattunk. Így ehelyütt az 1985. 
február 28-ig ismert előzetes adatokat közöljük.

Az OCSM-re 1985. február 28-ig 1024 családterve-
ző nő jelentkezését fogadtuk el. A jelentkezők aránya 
ennél sokkal nagyobb volt. Sajnos az első TV-tájékoz-
tatás pontatlansága és a gyermekutáni hiábavaló vágy 
miatt különösen kezdetben nagyon sok meddő házas-
pár is jelentkezett. Az első félévben emiatt a már egy 
év óta, illetve ennél rövidebb: 6–12 hónapon belül fo-
gamzást elérni kívánók jelentkezését sem utasítottuk 
e. Mint később kiderült, közülük többen – a részvétel érdekében – félrevezető adatokat is közöltek (tehát nem val-
lották be, hogy már egy évnél hosszabb ideje kísérleteznek a fogamzás elérésével). A IV. táblázatban a kizáró oko-
kat mutatjuk be. Az OCSM kritériumainak megfelelő nők 61%-ának a férfi partnere is jelentkezett a vizsgálatra. 
695 családtervező nő van túl a második találkozáson.
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Az első találkozás

Először az ún. tájékozódó beszélgetésre kerül sor, amelynek alapján eldönthető, hogy a jelentkezők megfelelnek-e 
az OCSM követelményeinek, továbbá, hogy hajlandók-e önként vállalni a programban való részvételt.

Ekkor a következő szövegű Nyilatkozatot írják alá: ,,Alulírott kijelentem, hogy az Optimális Családtervezési Mo-
dell programjával kapcsolatos tudnivalókat az írásban («Három hónapos felkészülés a fogamzásra» és «A Magzat-
védő Vitamin használata») és szóban kapott tájékoztatás alapján ismerem és a Magzatvédő Vitamin két típusa kö-
zül az egyik beszedésére önként vállalkozom”.

Eddig 1024 családtervező nő, illetve pár felelt meg az OCSM feltételeinek és kívánt részt venni a programban. 
Az első találkozás során kerül sor az alkalmassági vizsgálatra és a három hónapos felkészülés feltételeinek biztosí-
tására.

A terhességi alkalmassági vizsgálat eredményeiről a nőgyógyász kollegák külön közleményben számolnak be.

A férfiak nemzőképességének ellenőrzésére az öszszes jelentkező férfi 73%-a vállalkozott. A leletek értékelése azon-
ban a II. találkozáskor történik. Odáig a 695 résztvevő közül 307 férfi jutott el, így az ő spermatológiai adatait mu-
tatjuk be az V. táblázatban. A vizsgálatok több mint 90%-a az OKI Humángenetikai Laboratóriumában történt. A táb-
lázatban nem szerepelnek azok a férfiak, akik maguk vagy női partnereik nem feleltek meg az OCSM kritériuma-
inak, tehát meddőség vagy nehezített fogamzás állt fenn. A hypo-és oligospermia határát a 40, illetve 20 millió/ml 
értéknél húztuk meg. A nemzőképesség természetes határának a 20 millió/ml spermiumszám tekinthető. A vizs-

1. ábra. Optimális Családtervezési Modell
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gáltak 16%-a ezt nem érte el. Tudtunkkal hazánkban – 
a korlátozott számú ondó-donorok kivizsgálásán és túl 
[13, 20] – ez az első nagytömegű, egészség fiatalember-
ben végzett ondóvizsgálat. A csökkent nemzőképesség 
magas értéke elgondolkodtató. Nem zárható ki, hogy 
az OCSM-ben történő részvételi igény miatt többen a fo-
gamzás nehezítettségét eltagadták. Ennek ellenőrzésé-
re a további adatok alkalmasak lesznek, mivel most már 
túl vagyunk a meddők kezdeti rohamán. Ugyanakkor 
a csökkent nemzőképesség okait feltétlenül tisztázni kell. 
Eddigi tapasztalataink szerint a korai kezdetű és erős cigarettázás, a gyakori varicokelek és a here leszállás elmara-
dásakor túl későn alkalmazott terápia sikertelensége a legfontosabb okok. E férfiak női partnerei gyakorta, e sze-
rint feleslegesen, alkalmazták a fogamzásgátló tablettát. Az olio- és aspermiás férfiakat dr. Papp György androló-
ggushoz utaltuk további kezelés céljából.

A családi anamnézis felvétele alapján 25 esetben (2,4%) merült fel a családban – eltekintve maguktól a család-
tervezőktől – genetikai jellegű rendellenesség vagy beteség (főleg a nő családjában X-hez kötött ártalom), amely a ge-
netikai tanácsadást tette szükségessé.

A családtervezők egészségi állapotának tisztázása egy nyomtatott betegséglista felolvasását és az erre adott eset-
leges pozitív válasz jelenti. A családtervező nők betegségeinek megoszlása a VI. táblázatban látható. A nőket a meg-
felelő szakrendelésre utaltuk a terhessévállalás megítélése, illetve az erre történő felkészítés gérdekében. 27 (2,6%) 
esetben tartottuk szükségesnek a családtervezők betegsége miatt a genetikai tanácsadást. Így végül is az OCSM-
ben résztvevők 5,1%-át kellett Genetikai Tanácsadóba utalni.

Szexológushoz 20 párt utaltunk, tehát a résztvevők 2%-át.
A fogamzásra történő három hónapos felkészülés előtt tisztáztuk a cigarettázók és szeszesital-fogyasztók arányát. 

A nők közül – elmondásuk szerint – 96 cigarettázott (9,4%). Szeszesitalt mértéktelenül csak 1, alkalmanként 246 
(24,0%) fogyasztott. Ígéretet tettek a cigarettázás abbahagyására és szeszesital-fogyasztás jelentős mérséklésére. Az 
alacsony értékek a jelentkezők szelektáltságára vagy az őszinteség hiányára utalnak.

A résztvevők döntő többsége korábban fogamzásgátló tablettát alkalmazott (434=42,4%). Második helyen a kon-
dom állt (162=15,8%), a harmadik helyet a coitus interruptus (88=8,6%) foglalta el. Naptármódszert 28-an (3,7%), 
hüvelyi pesszáriumot 17-en (1,7%) használtak. Sokan többfajta módszert alkalmaztak, itt a legtovább használt el-
járást mutatjuk be. A maradék 285 még nem alkalmazott fogamzásgátlást, általában akkor kezdték a nemi életet és 
azonnal gyermeket kívántak. A résztvevőket, ha kívánták, elláttuk japán gumióvszerrel, mivel ennek alkalmazását 
javasoltuk a három hónapos felkészülési periódus során.

Ekkor adtuk át az ébredési hőmérséklet mérésére szolgáló három nyomtatványt, amely a használati utasítást is 
tartalmazza. Ugyancsak ekkor nyújtottuk át a Magzatvédő Vitamin egy hónapra elégséges adagját, amelyet a há-
rom hónapos felkészülés utolsó hónapjában kezdenek el szedni. Természetesen szóban és írásban a szedéssel kap-
csolatos tudnivalókat is részletesen közöltük. Felajánlottuk a vérvizsgálat lehetőséget is. Ennek praktikus célja a ru-
beola-vírussal szembeni immunstatus meghatározása. (Mellékesen a Toxoplazma gondi-val szembeni védettséget 
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is tisztázni kívánjuk.) Ugyanakkor megkíséreljük a Magzatvédő Vitamin hatását lemérni a vvs-szám és a hematok-
rit alakulására. A vérvizsgálaton való részvételt csak a II. találkozáskor tudtuk lemérni. Eddig 336-an végeztették 
el (48,3%). Ennek a viszonylag alacsony értéknek egyik magyarázata az, hogy a FANK ambulanciáján nincs hely 
vérvételre és ezért ez a SOTE I. Belgyógyászati Klinikáján történt, amely elég távol van a FANK-tól. 21 esetben 
(6,25%) észleltek kórosnak minősíthető vérképet, mindig súlyosabb anaemiát.

A második találkozás

695 családtervező nő van túl a második találkozáson.
Az első feladat az alkalmasság ellenőrzése céljából végzett vizsgálatok és kezelések eredményének értékelése és 

ennek ismeretében a további teendők megbeszélése.
A második feladat a három hónapos felkészülés alatti tanácsok és megállapodások végrehajtásának ellenőrzése. 

A cigarettázó nők közül csak 66% hagyta abba a dohányzást. Viszont, elmondásuk szerint, a többiek is jelentősen 
csökkentették az elszívott cigaretták mennyiségét. A szeszesital-fogyasztásban minden nő megnyugtató változás-
ról számolt be. A japán kondomról igen jó véleménye volt a használók többségének. Mégis, 32 asszony e felkészü-
lési időszakban terhes lett (4,6%). (Őket az ún. C csoportba tettük át és amolyan speciális kontrollként próbáljuk 
majd eredményeiket értékelni.) Az ébredési hőmérsékleti görbe elemzése alapján a nők 89%-ában megadható volt 
a fogamzás optimális napja. A Magzatvédő Vitamin alkalmazása – a családtervező nők elmondása szerint – az ese-
tek 96%-ában volt kielégítő (vagyis hetenként egy tablettánál többet nem felejtettek el bevenni). Nőgyógyászati 
vizsgálat ekkor nincs.

Ezt követően – az esetek döntő többségében: 92%-ban – már a II. találkozás után ajánlottuk a teherbe esés el-
érésének megkezdését. A maradék esetekben azonban ezt csak később javasolhattok, mivel az alkalmasság bizto-
sítása, illetve felkészülés még nem volt megfelelő.

A harmadik találkozás

1985. február 28-ig 236 terhesség bekövetkeztéről tudunk. Ezt egyrészt a nőgyógyászati vizsgálat, másrészt az el-
végzett immunológiai terhességi reakció, harmadrészt a mindenkinek felajánlott ultrahangvizsgálat erősítette meg. A 
nőgyógyászati vizsgálat a FANK-ban történik. A nagyon korai terhességi próbát dr. Pácsa Sándor és mtsai a PO-
TE Mikrobiológiai Intézetében végzik. (Minden csütörtök délután történik a leszállítás, pénteken délben már tá-
jékoztathatjuk a résztvevőket az eredményről.) Az ultrahangvizsgálatot a Szeretet Kórházban dr. Lakos János főor-
vos végzi. Célunk a terhesség megállapításán túl az ún. fantomiker [2] jelenség hazai gyakoriságának tisztázása.

A terhesség bekövetkeztének időpontját a VII. táblázat adatai mutatják. Az A-típusú Magzatvédő Vitamin mellett 
50,6%, míg a B-t szedők közül 31,7% lett terhes. A különbség szignifikáns. Csak 185 terhesben sikerült a fogamzás 
eléréséhez szükséges időt pontosan tisztázni. Mind az A-, mind a B-csoportban a nők 79–80%-a terhes lett az el-

ső négy hónapban. A 6. hónap után már elhanyagol-
ható a fogamzások aránya (2,l–3,0%). Akiknél nem kö-
vetkezett be még terhesség, azok 3 havonként jelent-
kezhetnek az újabb Magzatvédő Vitamin adagokért és 
a további teendők megbeszélése érdekében. Ezeket ne-
vezzük II/b, II/c, II/d vagy II/e találkozásnak. Egy éves 
sikertelenség után a meddőség vizsgáló szakrendelés-
re küldjük a családtervezőket.

A terhesség bekövetkeztéről értesítjük az aszszony 
üzemorvosát, ha korábban valószínűsíthető volt a ter-
hességre veszélyes munkahelyi hatás. Egyben, a SZOT 
engedélyével, kérjük kiemelésüket a veszélyes munka-
körből. Eddig három alkalommal került erre sor.
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Szóban és írásban (az átadott szórólap révén) tájékoztatjuk a terhest a koraterhesség alatti életmód szükségessé-
géről, ellátjuk a további Magzatvédő Vitamin adaggal és felkérjük az ismételt jelentkezésre. Erre a terhesség bár-
milyen szövődményekor (pl. fenyegető vetélés) vagy a terhesség 12. hetében kerül sor.

A negyedik találkozás

Erre a terhesség 12. hete körül kerül sor és eddig 162 terhes jutott el. Ez a „búcsú”-találkozás, mivel ezt követő-
en a terhesek már a szokásos terhesgondozáson vesznek részt. Ilyenkor három feladatunk van. Egyrészt az előírá-

sok (pl. a Magzatvédő Vitamin rendszeres szedése) be-
tartásának ellenőrzése. Másrészt a koraterhesség alatti 
események pontos rögzítése. (Ez a koraterhesség ese-
ményeinek prospektív epidemiológiai értékelése iniatt 
fontos.) Harmadrészt tanácsok a terhesség további ide-
jére. Ezt szórólap formájában megintcsak átadjuk a ter-
heseknek. (Elsősorban a terhesség alatti testsúly alaku-
lásának figyelemmel kísérésére és túlzott súlynöveke-
dés kerülésére; a terhesség 16. hetében az anyai vér AFP 
meghatározás és magzat ultrahangvizsgálat elvégzésé-
nek módjára és szükségességére; a későbbiekben pedig 
a „magzati jólét” javasolt ellenőrzésére hívjuk fel figyel-
müket.)

A Magzatvédő Vitamin hatásának értékelhetősége mi-
att ekkor kerül sor az anyai mellékhatások utolsó rög-
zítésére. A Magzatvédő Vitamin mellékhatásait a VIII. 
táblázatban mutatjuk be. A Magzatvédő Vitamin A és 
B alkalmazásakor említett tünetekben általában nincs 
értékelhető különbség. Kivétel az émelygés-hányinger 
(6+23) és obstipatio-diarrhoea-fekete széklet (24+1) elő-

fordulása. A három esetben észlelt bőrkiütés közül egy korábban is gyakorta urticarias nőben fordult elő.
Az ekkor ismét javasolt vérvizsgálat (amely egybeesik a terhesgondozás soráni vérvizsgálatokkal) alkalmas a he-

matokrit és vvs-szám alakulásának meghatározására.
A terhességi események alakulásának értékelésére még nem alkalmas anyagunk. 1985. február 28-ig 236 terhes-

ségről tudunk (2. ábra). Eddig – tudomásunk szerint – 20 asszony szült egészséges újszülöttet. 20 terhesség vetélő-
dött el spontán. Figyelembe véve az eddig bekövetkezett és értékelt 236 terhességet, ez 8,5%-os gyakoriságnak fe-
lel meg. Az országos gyakoriság 13% és ennek alapján 31 spontán vetélés várható. A jelenlegi gyakoriság azonban 
minimum érték, mivel még számolni kell néhány további késői vetéléssel. Ha csak a IV. találkozásig eljutott 162 
terhest vesszük figyelembe, akkor a maximális spontán vetélési érték 12,3%. (Azért használjuk a maximális meg-
jelölést, mivel még nem minden terhes érte el a 12. hetet, de az előbb bekövetkező spontán vetélésekről általában 
tudunk.)
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A spontán vetélések csoportonkénti megoszlása némileg, de nem szignifikánsan eltérő. A Magzatvédő Vitamin A típusát szedő 127 terhes-
ben, aki közül 64 jutott el a 12. hétig, 10 spontán vetélés fordult elő. Így a minimális és maximális spontán vetélési gyakoriság 7,9% és 15,6%. 
Az utóbbi sem tér el szignifikánsan a várt 13%-os értéktől. Közülük hármat korábban – mint kiderült – meddőség, illetve ennek gyanúja 
miatt kezeltek, de ezt az OCSM-be történő felvételkor nem említették meg. A meddő párokban az orvosi kezeléseket követően elért terhes-
ségekben a spontán vetélés kockázata duplája a szokásosnak, 25 % körüli. Egy negyedik párban az anyának hyperthyreosisos strumája volt. 
Ilyen állapotban a spontán vetélés kockázata háromszorosa a szokásosnak. Egy további asszonynak congenitalis vitiuma (aorta stenosisa) 
van, ilyen esetben a spontán vetélés kockázata háromszoros [16]. Végül az alkalmassági vizsgálatkor az egyik nőben retroflectalt uterust ész-
leltek, illetve az ébredési hőmérsékletgörbe komolyabb hormonális zavart tárt fel két nőben. Ezek is szerepelnek a spontán vetélés okai kö-
zött. A Magzatvédő Vitamin B csoportjában az értékelt 109, illetve 67 terhes közül 7-nél történt spontán vetélés. Ez 6,4% és 10,4% minimá-
lis és maximális arányt jelent. Az előbbi szignifikánsan alacsonyabb a vártnál. Ennek magyarázata elsősorban az lehet, hogy B csoportban 
szignifikánsan kevesebb terhesről tudunk és így a lemorzsolódók között előfordulhatott tudomásunkra nem jutó spontán vetélés. Ennek 
tisztázására jelenleg erőfeszítéseket teszünk. Végül a C csoportba kerülő 62, illetve 31 terhes közül három vetélt el. Ez a 4,8%-os, illetve 9,7%-
os minimális és maximális gyakoriság a kis esetszám miatt nehezen értékelhető, de bizonyosan nem több a vártnál. Ezek az asszonyok még 
a Magzatvédő Vitamin szedése előtt lettek terhesek, illetve azt nem szedték az előírásnak megfelelően legalább 28 napig a fogamzás előtt. 
(Egy asszony el sem kezdte szedni a Magzatvédő Vitamint, őt figyelmen kívül hagytuk.)
A párhuzamos külföldi vizsgálatokban (pl. MRC Vitamin Vizsgálatban és NSZK-ban) a spontán vetélés alacsonyabb gyakoriságát észlelik. 
Nem szabad azonban feledni, hogy a spontán vetélések 50%-át kromoszóma-aberrációk, mintegy 20%-át pedig génhibák okozzák. Ezek a fo-
gamzás előtt alakulnak ki és megelőzésük nem várható, de nem is kívánatos.

Más kedvezőtlen szülészeti kimenetelről (méhen kívüli terhesség és halvaszületés) nem tudunk. Végül a búcsú-
záskor hangsúlyozottan felhívjuk a terhesek figyelmét arra, hogy a szülészeti esemény bekövetkeztekor OCSM-iga-
zolványukat töltsék ki, láttamoztassák kezelő orvosukkal és küldjék viszsza címünkre. Ezt követően ugyanis aján-
dékcsomagot (az ún. csecsemőhordó kenguru-t) küld nekik a Magyar Vöröskereszt.

Az ötödik találkozás már a 8 hónapos csecsemő szakorvosi ellenőrző vizsgálat jelenti. Ekkor kapják meg az Ál-
lami Ifjúsági Bizottság és a KISZ KB 1 000 Ft-os ajándékcsomagját, amely gyermekruhákat tartalmaz. 

A tapasztalatok megbeszélése 

A pozitívumok között kell megemlíteni a családtervezők lelkes részvételét. Láthatólag sokan várták már a lehe-
tőséget, hogy a gyermekvállaláskor, a bennük élő felelősségérzetnek megfelelően, aktívan hozzájárulhassanak vá-
gyuk: az egészséges gyermek eléréséhez. Az is tapasztalható, hogy sokan annál elégedettebbek, minél több vizsgá-
latban vehetnek részt. Ennek pszichológiai magyarázata kézenfekvő: önmaguk előtt is bizonyítani szeretnék, min-
dent megtettek, amit lehet.

Feltétlenül említést érdemel az OCSM-t anyagilag támogató intézmények és ezt társadalmi munkában végző 
egészségügyiek segítsége. Névsorukat a közlemény végén soroljuk fel. Nem egy intézmény kérés nélkül is segített 
(pl. a MÁV 33%-os utazási kedvezményt ad a résztvevőknek). Mégis, mint minden új kezdeményezéskor, a prob-
lémák dominálnak. Elsősorban öt nehézséget kell megemlíteni: 

1. A családtervezők tájékoztatása az OCSM lehetőségéről. Eredetileg két úton kívántuk ezt elérni. Egyrészt a fő-
város vezető szülészfőorvosa tájékoztatta az illetékes szakembereket (tehát a CSNTben és terhesgondozókban dol-
gozó orvosokat). Másrészt 20 000 szórólapot és nagyszámú plakátot juttattunk el a házasságkötő termekbe. Később 
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kapóra jött a Magyar Rádió népesedéspolitikát támogatni kívánó törekvése és Pásztor Magda Családtervezési Mo-
dell című műsora. Ez 1984-ben havonta egyszer az OCSM-mel is foglalkozott. Mégis, a várt és az OCSM tudomá-
nyos értékeléséhez szükséges jelentkezési arányt nem tudtuk elérni (3. ábra). Sőt, 1984 második felében jelentősen 
csökkent a részvételi arány. Emiatt növelni kellett a propaganda tevékenységet és így éltünk a Magyar Rádió, TV 
(Ablak) és a Nők Lapja felkínálta lehetőségekkel. Különösen az utóbbi bizonyult hatásosnak. A vizsgált időszak 
utolsó negyedévében jelentősen nőtt a résztvevők aránya. Éppen a tájékoztatás hatásosságának lemérése miatt az 
először jelentkezőket megkérdezik: honnan értesültek az OCSM-ről. A válaszok megoszlása: 81% a tömegtájékoz-
tatásból, 15% ismerőseitől, 3% tudományos ismeretterjesztő előadásból és csak 1% említette a korábban említett 
hivatalos (orvosok és házasságkötő termek tisztviselői) forrásokat. Mindez elgondolkodtató.

2. Túl sok jelentkezőt kell kizárni (IV. táblázat). Ennek fő oka, hogy a meddő házaspárok minden lehetőséget 
megragadnak az annyira kívánt gyermekáldás elérése érdekében. Ráadásul a TV-Híradó első tájékoztatása kifeje-
zetten félrevezető volt. Az ilyen házaspárokat azután az illetékes meddőség vizsgáló és kezelő intézményekbe utal-
tuk. Sok korábbi sikeres, vagysikertelen terhességi eseménynyel rendelkező családtervező pár is jelentkezett. Ne-
kik meg kellett magyarázni, hogy ez a program még tudományos vizsgálatnak számít és ezért a nemzetközileg elő-
írt feltételeket be kell tartani. Ilyenkor azonban tanácsokkal elláttuk őket és ha kívánták, felírtuk számukra a mag-
zatvédő vitamin magyar utánzatát, amely a Polivitaplex 8-at és a folsavat jelenti.

3. Túl nagy a lemorzsolódások aránya. Ezek egyrésze érthető, mivel ide kell sorolni a három hónapos felkészülés 
során teherbe esőket (C-csoport), a 12 hónap alatt teherbe nem esőket (őket átutaljuk az illetékes szakrendelésre) 
és a betegség vagy családi ok miatt családtervezési szándékukat megváltoztatókat. Ígyekeztünk szúrópróbaszerű-
en ellenőrizni az ismeretlen okokból kimaradókat. Egyrészt sokan úgy érezték, hogy az első találkozások során 
minden számukra fontosat megkaptak és így nem szükséges végigcsinálni az egész programot. Másrészt sok asz-
szonyt választott nőgyógyásza beszélt le a további részvételről. Úgy látszik e kollegák nem értették meg, hogy az 
OCSM csak a fogamzásra és a koraterhességre való felkészítést szolgálja és ezt követően az asszonyok ugyanúgy 
részt vesznek a terhesgondozáson és ugyanúgy választhatják meg a szülészeti intézményt, mint különben. Végül 
sokan az áldatlan helyi feltételekre, a túlzsúfoltságra hivatkoztak. Ez vezet el a következő ponthoz.

4. Az OCSM a jelenlegi körülmények között – figyelembe véve a jelentkezők számát – nem folytatható. Egyfelől a 
túlzsúfoltság nem teszi lehetővé az elemi orvosi előírások (pl. a kikérdezés során az orvosi titoktartás és az adatok 
titkossága) betartását. Másfelől egy ilyen új program számára, márcsak kedvcsinálóként is, a szokásos egészség-
ügyi ellátási körülményeknél jobb feltételeket kellene biztosítani. Nem is beszélve a külföldi szakemberek látoga-
tásáról, akik számára nehezen indokolhatóak a mostoha helyi adottságok. Végül helyes lenne a rendelési időt meg-
nyújtani (pl. este 8-ig, hogy a résztvevők munkahelyi kiesését csökkentsük), illetve minden vizsgálatot egy helyen 
elvégezni. Ezekre 1985. augusztus 1-e után mód lesz. A Budapest Főváros XIV. ker. Tanács VB és számos más in-
tézmény segítségével az OCSM egy e célból is létrehozott új intézmény: a WHO „Örökletes Ártalmak Társadalmi 
Megelőzése” Módszetani Központja keretében, a Bp., XIV., Vámos Ilona u. 3. szám alatt folytatja működését.

5. A résztvevők szociális összetétele nem reprezentálja a terhességre általában vállalkozókat. Megoszlásuk a kö-
vetkező volt: értelmiségi 54%, szakmunkás 19%, hivatalnok 18%, tanuló 2%, segédmunkás 1 %, egyéb 6%. Külön-
ben a résztvevők 68%-a volt budapesti lakos, 9% Pest megyéből, a maradék 25% vidékről érkezett.

Következetetések

A specifikus kockázattal nem rendelkező családtervezők jelentős részében is él a vágy, hogy a kutatás újabb ered-
ményeit alkalmazva aktívan óvja, illetve javítsa tervezett utódjának egészségi állapotát. Ez olyan igény, amely né-
pesedéspolitikai és orvosi szempontból feltétlenül támogatást igényel. Az OCSM alkalmasnak látszik a jelenleg ren-
delkezésre álló lehetőségek kipróbálására és az eredmények ismeretében egy szélesebb körben alkalmazható „op-
timális családtervezési tanácsadó” hálózat létrehozására. Természetesen az OCSM eredményei csak 1986 után szol-
gálhatnak majd támpontul a fenti program szakmai részének végleges kialakításához. Jelenlegi becslésünket a IX. 
táblázatban közöljük.

Az optimális családtervezési tanácsadók szervezeti felépítésére és működtetésére azonban már most javaslat tehe-
tő. Egyrészt, általános vélemény szerint, a házasság előtti kötelező orvosi tanácsadás ma már túlhaladott. (A jelent-
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kezők jelentős hányada már terhes a jelentkezéskor.) Érdemes lenne ezek helyén önkéntességi alapon – de megfe-
lelő egészségügyi felvilágosítás, sőt propaganda mellett – a megye székhelyken létrehozni az optimális családterve-
zési tanácsadókat. Ennek természetesen tárgyi és személyi feltételei vannak. A tárgyi feltételek, ha ezek a házasság 
előtti kötelező tanácsadások helyettesítéseként kerülnek bevezetésre, jórészt adottak. A Magzatvédő Vitamin biz-
tosítása jelenthet gondot, ha az OCSM eredményei indokolttá teszik majd alkalmazását. Birtokunkban van azon-
ban a Biogal Gyógyszergyár levele, miszerint tervbe vették előállítását. A többi tárgyi feltétel (nyomtatvány, szóró-
lapok stb.) nem jelenthetnek gondot. A személyi feltételeket illetően fontosnak vélt javaslatunk van. Régóta érzé-
keljük, hogy kevés orvos számára jelent megfelelő sikerélményt „csupán” tanácsot adni. Éppen ezért az OCSM ke-
retében az adatfelvételt, a kikérdezést, az adatok értékelését és a tanácsadás döntő részét főiskolai végzettségű védő-
nők végzik. Ők viszont ezt a munkát fontosnak és hivatásukhoz méltónak érzik. Kétségtelen, hogy ez a tevékeny-
ség speciális kiképzést igényel. (Emiatt kellett az eredeti tervet megváltoztatnunk, miszerint a FANK középkáde-
rei végzik az említett munkát. Később az OKI Humángenetikai Laboratórium főiskolai végzettségű és speciálisan 
kiképzett védőnői vették át ezt a feladatot.) A lényeg tehát az, hogy az optimális családtervezés tanácsadást rá le-
hetne bízni a magasabban kvalifikált és speciálisan kiképzett védőnőkre. Ez vonatkozik még az olyan szükséges la-
boratóriumi vizsgálatokra is, mint a spermaanalízis. Elég lenne azután csak a kórosnak tartott eseteket beutalni az 
Andrológiai Szakrendelésre. Egyedül a terhességi alkalmassági vizsgálat maradna szakorvosi teendő. Másik fontos 
módszertani újítási javaslatunk az ellátás standardizálására vonatkozik. A genetikai tanácsadók munkája során ta-
pasztalni kellett a tanácsadás túlzottan nagyfokú változatosságát és ezek gyakori félreértését. Az OCSM keretében 
ezért szinte minden szóban elmondott általánosabb tanácsot és vizsgálati teendőt nyomtatványon is átadunk a csa-
ládtervezőknek. Így egyrészt a félreértések csökkenthetők, másrészt az egységes ellátási elvek biztosíthatók. Az OCSM 
ugyanakkor alkalmas a majdan szükséges nyomtatványok előzetes értékelésére és kialakítására.
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Mindezek után az OCSM jelentőségét a következőkben látjuk;
1. Ritka lehetőség a magyar tudományos kutatás számára, hogy egy olyan nemzetközileg támogatott WHO prog-

ramot hajthat végre, amelynek kimenetele – függetlenül az eredményektől – nemzetközi várakozást elégít ki.
2. Remélhetőleg az OCSM alkalmas lesz az ajánlott optimális családtervezési elvek tudományos ellenőrzésére és 

a beváltak gyakorlati alkalmazásának elősegítésére. Ez egyrészt a congenitalis anomáliák gyakoriságcsökkentését 
eredményezheti. Másrészt elősegítheti a terhességvállalással kapcsolatos gyakori szorongás csökkentését és ezáltal 
hozzájárulhat a szülési kedv növeléséhez.

3. Tudatosíthatja az orvosi megelőzés és az optimális családtervezés társadalmi jelentőségét és ezáltal hozzájá-
rulhat az egészségügyi kultúra javulásához, továbbá az egészségügy megbecsüléséhez.

Megjegyzés: Az OCSM részvételi feltételei 1986. I. 1-étől megváltoztak: a 18 év felett és 35 év alatt minden olyan nő részt vehet, akinek nem 
volt sikertelen terhessége (spontán vetélés, halvaszületés és veleszületett rendellenesség), 12 hónapnál hosszabb ideje nem próbálják elérni 
a terhességet és még nem terhesek. A rendelési időt 19 óráig megnyújtottuk és minden vizsgálat egy helyen: a Módszertani Központban tör-
ténik.

Köszönetnyilvánítás

Az OCSM-ben részt vevő és a közleményben említett orvosoknak e helyütt is köszönjük önzetlen segítségük. Az OCSM vitele elsősorban 
Gzvenits Éva, Nagy Magdolna és Zalatnay Ottóné védőnők munkáján alapszik, amelyért köszönet illeti őket.
A WHO illetékeseinek és személy szerint A. K.ulievnek, a Genetikai Osztály vezetőjének az erkölcsi és anyagi (évi 2 000 US dollár) támoga-
tásért: a svájci Hoffmann-La Roche Gyógyszergyárnak a Magzatvédő Vitamin A és B típusának biztosításáért (kb. 400 000 US dollár érték-
ben); a japán Okamoto Riken Gomu Co. Ltd-nek a 7 200 csomag kondom biztosításáért; az Állami Biztosítónak az OCSM fenntartásához 
szükséges anyagi fedezet (400 000 Ft évente) biztosításáért; az Országos Egészségnevelési Intézetnek a szórólapok előállításáért; a Magyar 
Vöröskeresztnek és személy szerint dr. Kaposvári Júliának a szervezési és felvilágosító munkáért, a plakátok előállításáért és a pénzügyek ke-
zeléséért; a SZOT illetékeseinek és személy szerint dr. Csehák Judit volt titkárnak a munkavédelmi kérdésekben nyújtott fontos segítségéért; 
dr. Bielek Józsefnek, a Főváros Tanács titkárának folyamatos támogatásáért; a Kőbányai Gyógyszerárugyárnak segítségéért; az Állami Ifjúsá-
gi Bizottságnak és a KISZ KB-nak az OCSM erkölcsi és anyagi (a résztvevők 1 000 Ft-os ajándékcsomagot kapnak) támogatásáért fejezzük 
ki köszönetünket.

Összefoglalás

A családtervezők két csoportra oszthatók. Az egyikbe a specifikus kockázattal rendelkezők tartoznak és ők a ge-
netikai tanácsadásra illetékesek. A másiba az ilyen kockázattal nem rendelkezők tartoznak, nekik csak a minden-
kit fenyegető általános kockázattal kell szembenézniük. Ez azonban nem elhanyagolható. Ennek csökkentését cé-
lozza az Optimális Családtervezési Modell, amely 3 alap elv: I. a családtervezők alkalmassága (terhességi, nemző-
képességi és általános alkalmasság); II. a három hónapos felkészülés a fogamzásra (az ivarsejtek fokozott védelme, 
fogamzás optimális napjának megállapítása és megcélzása, magzat védő vitamin) és III. a koraterhesség védelmét  
(az új terhességi próba már a 10. napos terhesség igazolására alkalmas és ezt követően biztosítható a magzati fej-
lődés legérzékenyebb időszakának: a 2–8. hetének a fokozott védelme) megvalósítását szorgalmazza. Ismertetik e rend-
szer szervezeti felépítését és az első év 1024 résztvevőjének eredményeit. Végül összefoglalják a gondokat és az 
ezek legyőzése érdekében teendő feladatokat.
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Kökény Mihály és munkatársainak közleménye 1989-
ben jelent meg a Népegészségügy folyóiratban, abban 
az évben, amelyet sokan, több szempontból is hazánk 
történelmében sorsfordító évnek tekintettünk/tekintünk 
[1]. A recenzió írója az USA-ban élte meg 1989/1990 
hazai eseményeit, ami közösséggé kovácsolta az akkor 
Philadelphia egyetemein, kutatóintézeteiben dolgozó ma-
gyarokat. Együtt izgultak az 1989. június 16-án beszé-
det mondó, tüzes tekintetű, tüzes szavú srácért, együtt 
énekelték 1989-ből 1990-be lépve éjfélkor, Vályi-Nagy 
István ideiglenes otthonában összegyűlve, a Himnuszt, 
s hitték, hogy a kommunizmus építéséből a demokrá-
cia útjára lép hazánk, s ebben az új hazában minden 
a helyére kerül.

A publikáció jelentőségének értelmezéséhez nélkü-
lözhetetlen az előzményi adatok, történések felidézé-
se. Az Egészségügyi Világszervezet 1986 novemberé-
ben Ottawában tartott konferenciájának alapdokumen-
tumaként jelent meg az Ottawai Karta, mely a mai na-
pig az egészségfejlesztés alapdokumentumának tekint-
hető. A Karta túl azon, hogy az egészségfejlesztés defi-
nícióját adta, módszertani ajánlásokat is megfogalma-
zott arra vonatkozóan, hogy adott ország lakosságának 
egészségi állapota az egyének és a kormányzat szim-
biózisában miként javítható, fejleszthető.

Az ottawai konferencián 38 országból mintegy 200 
résztvevő az új típusú, a társadalom széles rétegeire épí-
tő népegészségügyi tevékenység szükségessége mellett 
foglalt állást. A Karta hangsúlyozza az egyértelmű po-
litikai/kormányzati elkötelezettség fontosságát az egész-
ség és esélyegyenlőség vonatkozásában, a társadalom 
minden szektorára kiterjedő részvétel jelentőségét, az 
egészségi állapot egyenlőtlenségei mérséklésének szük-
ségszerűségét, s annak elismertetését, hogy egészség vé-
delme és fejlesztése nem pusztán egy jelentős társadal-
mi kihívás, de ugyanakkor invesztíció is a gazdaság, az 
ország jövőjébe. Az „egészség” kérdését a Karta holisz-
tikus megközelítésben értelmezi, megőrzését és javítá-
sát a mindenkori kormányzat és az egészségi állapotá-
nak kontrollálására és fejlesztésére képessé tett egyé-
nek közös felelősségébe utalja. 

Ezen a konferencián – a 38 ország között – Magyar-
ország is képviseltette magát, s az Ottawai Karta szelle-

miségével azonosulva már a következő évben megje-
lent „Az egészség megőrzés hosszú távú társadalmi prog-
ramja” 1063/1987. (XII.10.) Minisztertanácsi határozat, 
melynek 1. sz. melléklete – túlzás nélkül állítható –, hogy 
az államszocializmus időszakának egy, a kor szellemi-
ségét messze meghaladó, így 34 év távlatából is min-
den vonatkozásában vállalható, példaértékű dokumen-
tuma. Ez a határozat kimondta, hogy „az egészség pó-
tolhatatlan érték”, s ezért „olyan társadalmi-nemzeti 
programot” kell a kormánynak meghirdetni és támo-
gatni „amely egészségben eltöltött éveink, életünk meg-
hosszabbítását célozza”. Nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni, hogy ez a dokumentum a magyar lakosság egészsé-
gi állapotának kritikus voltát nem tekintette asztal alá 
seprendő, ha úgy tetszik takargatandó, szennyesünk-
nek, de a népegészségügyi problémák jellegét és súlyát 
pontosan azonosítva jelölte meg a cselekvés célpontja-
it. Szakított azzal – az Észak-Karéliai projekt eredmé-
nyeinek ismeretében joggal elavultnak nevezhető – kon-
cepcióval, hogy az egyes népbetegségek leküzdését kell 
külön-külön egy népegészségügyi programnak célként 
megjelölni, de kimondta azt, hogy „az egészségi álla-
pot rosszabbodását több tényező együttes hatása ered-
ményezi”, az egészségi állapotot előnytelenül befolyá-
soló egészségdeterminánsok (pontosan meghatározva 
azok széles körét) elleni multiszektoriális, folyamato-
san fenn- és karbantartott intézkedéssorozat lehet csak 
célravezető. Hosszú távú program keretében, közös ál-
lami és társadalmi cselekvést irányzott elő, melynek kap-
csán felelősöket, határidőket rögzített, s az egyes prog-
ramelemekhez rendelve gyakorlatilag minden szaktár-
ca, releváns szakterületen, egészségorientált kormány-
zati szerepkörben jelent meg.

Kökény és munkatársainak közleménye tulajdonkép-
pen azon részfeladat teljesítésének dokumentuma, me-
lyet az akkori Szociális és Egészségügyi Minisztérium 
kapott feladatul (vagy látott feladatának), „javaslat a meg-
előzés reformjának főbb elemeire”.
– A közlemény bátran hivatkozik az Amerikai Egye-

sült Államok példaértékű népegészségügyi prog-
ramjára, a megelőzés értelmezésének és gyakorla-
tának holland és finn modelljeire, nem tartva at-

Ádány Róza
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tól, hogy a jó nemzetközi gyakorlat ismerete, elfo-
gadása, sőt – megfelelő adaptációs lépésekkel – an-
nak követése, hazafiatlan cselekedet lenne.

– Rámutatnak a szerzők a hazai prevenciós tevékeny-
ség azon elhibázott gyakorlatára, miszerint a meg-
előzés „a klinikai szakmák élvonalát képviselő or-
szágos intézetek tevékenységi köréhez deklaráltan 
hozzárendeződött és csaknem mindenütt szükség-
szerűen háttérbe szorult a betegellátás mellett”. Ki-
emelik, hogy a helyzetet tovább súlyosbította, hogy 
„a csak megelőzéssel foglalkozó szakembereket ál-
talában nem tekintették partnernek, jellemző, hogy 
a műtéti vagy klinikai munkából kiszelektálódott 
munkatársak „büntető” telepe lett némelyik szer-
vezési-módszertani osztály, prevenciós csoport”. 
Rámutatnak a helyzet tarthatatlanságára, mivel 
a klinikai szakmák művelőinek – feladatkörüknek 
megfelelően – nem az egészséges emberekre kell 
fókuszálniuk, de magas szintű betegellátásra kell tö-
rekedniük, természetesen nem mellőzve az egész-
séges életmód propagálását minden releváns szi-
tuációban.

– Szerzők hangsúlyozzák, hogy „az egészség meg-
őrzése olyan fogalom, amely az egészséget előse-
gítő életmód és az ezt ösztönző társadalmi, gazda-
sági, környezeti és személyi tényezők támogatását 
öleli fel”. Nem tartják véletlennek, hogy a fentebb 
említett minisztertanácsi rendelet, vagyis az egész-
ség megőrzési program, kidolgozása egy „ágaza-
ton kívüli kezdeményezés”, utalva arra az évtize-
deken át tapasztalt aggodalomra, hogy az egészség-
ügy vezetése egy interszektoriális együttműködésre 
alapozó programban forrásai veszélyeztetését látja.

– Hiányolják a szerzők a korszerű „epidemiológiai 
szemlélet és gyakorlat érvényesülését”, s felhívják 
a figyelmet a felsőoktatás feladataira a szakember-
képzés területén, sőt a posztgraduális továbbkép-
zés fontosságára.

– Halaszthatatlannak tartják az érdemi prevenciós 
szolgáltatások biztosításához a felelős intézmény-
hálózat reformját, s együttműködésüket határte-
rületen működő intézményekkel. 

– Koncepcionálisan új motívum az egészségügyi alap-
ellátás feladatkörének bővítése prevenciós ellátá-
sokkal, felvetve már a „komplex lakosság szűrés” 
általános rendszerének bevezetését, s az egészség-
ügyi informatika reformját.

– Megjelenik a közösségi mentálhigiéné a megelő-
zés rendszerében, külön értekezve a „túlmunka- 

kényszer feszültség, az egyes rétegek elemi életfenn-
tartását veszélyeztető bér- és árviszonyok, lakásín-
ség, új munkahely kényszerű keresése, a fejlett tech-
nológiákhoz való alkalmazkodás, a politikai plura- 
lizmussal járó bizonytalanság” egészségi állapotot 
befolyásoló veszélyeire.

– Külön fejezetben foglalkoznak a szerzők „Az em-
ber egészségkárosodásának gazdasági vonatkozá-
sai”-val, számszerű adatokkal bemutatva, hogy az 
egészségbe invesztálni gazdaságilag is kifizetődő te-
vékenység.

– A javaslat ütemezi a prevenciós reformlépéseket, 
meghatározva közöttük „a preventív szemléletmód 
tantervi követelményeinek érvényesítését” is.

A közleményt jegyző szerzők a fent idézett minisz-
tertanácsi rendelethez kapcsolódóan létrejött megelő-
zési munkabizottság tagjaiként dolgoztak együtt, s pub-
likálták ezt a közleményt. A szerzők, amikor a munka 
született, a formálódó többpártrendszer különböző „ala-
kulatai” iránt köteleződtek el, s köztük úgy az MSZMP 
utódpártjának, mint az MDF-nek, az SZDSZ-nek és 
a Szociáldemokrata Pártnak az alapító tagjait azono-
síthatjuk. Ezen szakemberek számára a közös nevezőt 
az jelentette, hogy a lakosság egészségi állapota javítá-
sának fontossága felülír mindenféle politikai szimpát-
iát/elköteleződést, a szakterületen felkészült szakembe-
reknek együtt kell dolgozni, mint ahogy a kormányoknak 
– tagjai mindenkori pártállásától függetlenül – a nép- 
egészségügyi tevékenységnek prioritást kell adniuk. Nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a népegészségügyi prog-
ramalkotás, annak működtetése, eredményességének mo-
nitorozása és karbantartása kormányzati ciklusokon át-
ívelő tevékenység, minden kormány alapvető köteles-
sége. Mindazon tényezők jelentőségére és fontosságá-
ra, melyekre ez a közlemény felhívja a figyelmet, ma is 
fontos (és sajnálatos, hogy időszerű is) hivatkozni.

Ma nincs népegészségügyi programunk. Az embrio-
nális állapotban elvetélt, számos elemében briliáns Ker-
tai program az 1990-es évek első feléből, a 2001-ben in-
dított „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Prog-
ram” (melyből mára csak az egyre kedvezőtlenebb mi-
nőségi mutatókkal működő emlőszűrés maradt), majd 
a 2002-ben ennek a programnak számos elemét meg-
őrizve és továbbfejlesztve kialakított „Az Egészség Év-
tizedének Nemzeti Programja”, mely ténylegesen elő-
ször valósította meg – ha csak átmeneti időre is – az ága-
zatközi együttműködés és az iskolai egészségfejlesztés 
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rendszerét, mára csak emlék. A Népegészségügyi Kép-
ző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének profesz-
szionális szakembergárdája hiába készített el 2017-ben 
az egészségügyi kormányzat felkérésére és támogatá-
sával a 2018–2030 közötti időszakra egy népegészség-
ügyi stratégiai tervezetet, a dokumentum érdemi elbí-
rálásban sem részesült. Lehet öt egészségügyi ellátás- 
szervezési programot „öt népegészségügyi program”- 
nak nevezni, az attól még nem az, mint ahogy a nép- 
egészségügyi szakembereket sem az a tény teszi azzá, 
hogy annak mondják magukat.

A recenzió tárgyát képező közlemény egy a várt vál-
tozások szele által már áthatott időszak kordokumentu-

mának tekinthető a népegészségügyi szakterület szem-
pontjából, s a fent részletezett problémák újragondolá-
sa, s azokra adekvát válasz adása segít abban, hogy nap-
jaink és a jövő népegészségügyi szakembereinek ne kell-
jen azon elgondolkodni, hogy „vert hadak vagy vak-
merő remények” képviseletét jelentik-e.

IRODALOM

  1. Kökény M., Bíró Gy., Agnifertné Szigeti M., et al.: Javaslat
a megelőzés reformjának főbb elemeire. Népegészségügy, 
70:257-269, 1989
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I. A reformkoncepció kiindulópontjai (elvi megfontolások és történeti visszatekintés)

Bevezető, fogalmak

A megelőzéssel kapcsolatos reformkoncepció kidolgozása már legalább egy évtizede időszerű. Az egészségügy 
megújítását általában sürgető okok különösen élesen jelentkeznek az ágazat egészéhez képest is kedvezőtlenebb hely-
zetben lévő prevenció alágazatában.

Kiélezett ellentmondás feszül a lakosság romló egészségi állapota és a prevenció szűkülő anyagi bázisa, diszfunk-
cionális szervezeti keretei, elégtelen és kontraszelektált személyi feltételei, idejétmúlt módszerei, alacsony presztizse 
között. A helyzetet súlyosbítja az elmúlt 40 év szóhasználata, a megelőzés gondolatának retorikai fogássá degradá-
lása. Mindez mély bizalmatlanságot, gyanakvást szül minden valós kezdeményezés iránt a prevenció területén. Nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy az egészségügy nemzetközi fórumain paradigmaváltás folyik: a biomedikális meg-
közelítést mindinkább a társadalmi-környezeti tényezőket is figyelembe vevő látásmód váltja fel.

A megelőzés reformja hatékonyságának növelése gazdasági, társadalmi kibontakozásunk elemi feltétele, elma-
radása a népesség, a munkaerő egyszerű újratermelését fenyegeti. Prioritása létkérdés, s bár jelentős befektetése-
ket igényel, még a legszűkebb gazdasági értelemben is jó a megtérülése.

A megelőzés reformkoncepciójának illeszkednie kell az egészségügy általános reformkoncepciójához, az egész-
ségmegőrzés hosszú távú társadalmi programjához, s általában összhangban kelllennie az országban kibontakozó 
gazdasági, társadalmi, politikai reformfolyamattal.

A koncepció kialakításának első szükséges lépése, hogy tisztázzuk az ágazaton belüli megelőzés, illetve az egész-
ségmegőrzés viszonyát. E kapcsolat természetéről élénk vita folyik a nemzetközi szakirodalomban, az Egészségügyi 
Világszervezet különböző fórumain; s az eltérő, nem egyszer homlokegyenest szembenálló felfogások az egészség-
ügyi ellátás gyakorlatában is ütköznek. A nézetek, a tevékenységek, az egészségpolitikai felfogás sokfélesége tet-
tenérhető az elmúlt évtized hazai prevenciós fejleményeiben is.

Dr. Kökény Mihály
Dr. Bíró György
Agnifertné Szigeti Márta
Dr. Czeizel Endre
Dr. Gáti Zoltán
Dr. Józan Péter
Dr. Kertai Pál
Dr. Makara Péter
Dr. Pápai Dénes
Dr. Telkes József
Dr. Ungváry György
Dr. Vass Ádám
Dr. Várfalvi Vilma
Dr. Várnai Ferenc
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Nézetünk szerint az egészségmegőrzés és az ágazaton belüli prevenció viszonya nagyjából, ha nem is teljesség-
gel a rész és egész kölcsönös kapcsolatában írható le. Ez a felfogás összhangban van az „Egészséget mindenkinek 
2000-re” program európai célrendszerével, az ottawai egészségmegőrzési nyilatkozattal, és az Adelaideben kidol-
gozott elvekkel.

Az előzőekből következik, hogy a prevenció szóhasználathoz nálunk egy passzívabb, betegségcentrikusabb stra-
tégia, megközelítés tapad (ami természetesen nem vált idejétmúlttá vagy feleslegessé). A mai helyzet és méginkább 
a jövő azonban egy offenzívebb, egészségre orientáltabb, az egézségesebb választás szakmai érveit magában fogla-
ló irányultságot igényel. Így van ez külföldön is. Számos nemzeti egészségpolitika ötvözötten tartalmazza a klasz-
szikus és az új felfogás elemeit. Így például az Egyesült Államok programja (Promoting Health – Preventing Dis-
ease, Objective for the Nation, 1980) a következő területekre tagolódik:

Hasonlóan átfogó módon kezeli a megelőzést a holland, a finn egészségügy stb. A munkabizottság a WHO fo-
galomhasználatának adaptálását és a hazai viszonyoknak megfelelő kiegészítését javasolja (az I. melléklet a WHO 
szakértői dokumentumának nyers fordítása).

I. melléklet

Az EVSZ fogalommeghatározásai

Forrás: Glosszárium. Az "Egészséget mindenkinek" témakörben előforduló fogalmak magyarázó gyűjteménye. EVSZ Genf, 1984. 15-16. o. 

Egy olyan egészségügyi rendszer létrehozásának a feladatai , amely az egész lakosság számára lehetévé teszi a társadalmilag és gazdaságilag 
produktív élet vitelét, magukba foglalják az egészség megőrzését és védelmét, valamint a betegségmegelőzést, amelyek bizonyos fokig fedik 
egymást.
Az egészség megőrzése olyan fogalom, amely az egészséget elősegítő életmód és az ezt ösztönző társadalmi, gazdasági, környezeti és szemé-
lyes tényezők támogatását öleli fel. Ezek közé tartoznak a következők: növeini az emberek ismeretszintjét az egészséggel kapcsolatos kérdé-
sekről és lehetővé tenni számukra, hogy megbirkózzanak egészségügyi problémáikkal tudásanyaguk növelése és helytálló információk ré-
vén, kielégítő és megfelelő táplálkozás, testmozgás és elegendő alvás propagálása; a testi és szellemi képességeknek megfelelő oktatás és mun-
ka biztosítása; megfelelő lakáslehetőség, biztonságos ivóvíz, közegészségügyi berendezések hozzáférhetőségének biztosítása; a fizikai, gaz-
dasági, kulturális, pszichológiai és társadalmi környezet fejleszté-
se; társadalmi támogatás biztosítása, például helyi egyesületeken ke-
resztül. Az egészség megőrzését célzó tevékenységekről dönthetnek 
és azokat megvalósíthatják egyének, családok, közösségek, a lakosság 
kölönböző szövetségei, egészségügyi dolgozók, kormányok, nem kor-
mányzati szervezetek, vagy ezek kombinációi.
Az egészségvédelem körébe tartozik az egészséget potenciálisan ve-
szélyeztető környezeti tényezők elleni védekezés mint például vé-
dőruházat viselése a zord időjárás ellen, vagy a munkásoknak mun-
kájuk speciális veszélyei elleni védelmet célzó intézkedések megtétele.
Betegségmegelőzés. A betegségmegelőzés fogalmába olyan intézke-
dések tartoznak, amelyek nemcsak a betegség előfordulásának meg-
előzését célozzák, mint pl. immunizáció, a betegséghordozók visz-
szaszorítása, vagy a dohányzás elleni intézkedések, hanem a már 
kialakult betegség következményeinek enyhítését is. Az elsődleges 
megelőzés – a beteségek előfordulásának a megelőzése a kórokok vagy a betegséget elősegítő állapotok (pl. alacsony születési súly) kiküszö-
bölése vagy korlátozása révén – olyan intézkedések segítségével, mint egészségnevelés, immunizáció, jobb táplálkozás, a környezet javítása 
és megfelelő terhesgondozás.

1. Preventív egészségügyi szolgálatok
– magas vérnyomás ellenőrzése
– családtervezés
– terhesgondozás és gyermeke-

gészségügy
– védőoltások végzése
– szexuálisan terjedő betegségek 

megelőzése.

2. Egészségvédelem
– mérgező anyagok ellenőrzése
– munkaegészségügy
– balesetmegelőzés
– fogászati prevenció
    (fluoradagolás stb.)
– járványügy.

3. Egészségmegőrzés
– dohányzás elleni küzdelem
– alkohol és kábítószer elleni 

küzdelem
– egészséges táplálkozás
– fittség, fizikai aktivitás növelése
– stresszkontroll.
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A másodlagos megelőzés egyrészt a már meglévő betegség megfékezésére vagy késleltetésére törekszik a korai felismerés és a célirányos ke-
zelés segítségével, másrészt a visszaesés előfordulását és a krónikussá válást kívánja csökkenteni például rehabilitációs intézkedésekkel, kor-
rekciós műtétekkel és protézisek biztosításával.

Az egészségmegőrzés és az ágazaton „belüli”" megelőzés viszonya a közelmúlt sajátos hazai politikai fejleménye-
inek összefüggésében is értelmeződik. Az egészségmegőrzési program kidolgozására 1986–87-ben került sor, nem 
véletlenül az ágazaton kívüli kezdeményezésre és munkaszervezetben. Az egészségügy akkori vezetése a riválist, 
forrásainak veszélyeztetőjét sejtette az interszektorális együttműködésre alapozódó koncepcióban, s főleg szavak-
ban támogatta. Így egy korszerű felfogást hirdető stratégia nem támaszkodhatott a közegészségügy, az egészségne-
velés infratruktúrájára, amelynek radikálisabb reformja csak napjainkban érlelődik. Az ágazat megújulása, a meg-
előzés reformja viszont az egészségmegőrzési program továbbfejlesztéséhez adhat lendületet. Általában is: a meg-
előzés folyamat, melynek stratégiája állandó visszacsatolást, az állampolgárok hiteles tájékoztatását és a lakosság 
egészségi állapotához igazodó korrekciót igényel.

Bár a reformkoncepció nem hagyhatja figyelmen kívül gazdasági, társadalmi, politikai realitásainkat, a jövőké-
pet mégsem a hiány, a szűkösség deformált kényszerkereteihez kell csupán szabni, hiszen egy ilyen megközelítés 
önmegvalósító próféciává válhat.

A prevenció sajátos kapu az egészségügy és a „nem egészségügy” között. Ebből adódóan specifikum, hogy a „pe-
remfeltételek” (egészséget értékén kezelő gazdaság-, foglalkoztatás-, szociál-, lakáspolitika stb.) tárgyunk szempont-
jából egyáltalán nem a peremen, hanem a probléma centrumában helyezkednek el, viszont egészségpolitikai esz-
közökkel alig befolyásolhatók.

Történeti visszatekintés

A hazai prevenció története egészen a legutóbbi évtizedekig jószerével a közegészségügy történetével azonos (ki-
vételt a munkaegészségügy e keretek között nem részletezhető autonóm fejlődéstörténete jelent).

1945-öt megelőzően, s ezt követően 1950-ig az egészségügyi ellátás és az egészségügyi igazgatás az 1876. évi 
XIV. törvénycikk előírásai szerint működött. A törvény értelmében az egészségvédelem körébe tartozó fel-
adatokat (a közegészségügyi és járványügyi feladatok; gümőkór és nemi betegségek elleni küzdelem, anya- 
csecsemővédelem, valamint a „szegénységi bizonyítvánnyal” rendelkezők gyógykezelése)a tudományosan 
megalapozott közegészségtan kialakulásával közel egy időben létrehozott tisztiorvosi, községi, körorvosi há-
lózat látta el. Szakmai tevékenységüket és képzésüket az 1925-ben alapított Országos Közegészségügyi In-
tézet irányította, feladataik ellátásához szükséges vizsgálatok elvégzését az Intézet és a 6 OKI-fiókállomás 
biztosította. A tisztiorvosokat 1936-ban, a községi és körorvosokat pedig 1942-ben állami tisztviselővé mi-
nősítették, „államosították”, hatósági jogkörrel azonban ezt követően sem rendelkeztek.

Összességében a magyar közegészségügy büszke lehet háború előtti, FodorJózsef és Johann Béla nevével fémjel-
zett múltjára, hagyományaira. Tisztiorvosi gárdája nagy tekintélyű, szociálisan érzékeny, általában igen felkészült 
és hatékonyan működő volt. Emellett komoly higiénés kutatások és elemzések is folytak. 

1945-ben az állami egészségügyi szolgálat irányítása a Belügyminisztérium kötelékéből a Népjóléti Minisz-
tériumba került át, de ez a változás a területi szervek jogállását és működését nem érintette. A mai intéz-
ményhálózat feladatkörének, szervezetének és működési elveinek kialakításában 1945 után meghatározó 
szerepe volt az Országos Közegészségügyi Intézetnek és az intézet által kiképzett tisztiorvosi hálózatnak. 
1950-ben az Egészségügyi Minisztérium és a tanácsi egészségügyi szervek létrehozását követően a megyei 
egészségügyi szakigazgatási szerv vezetőjének feladatköre többszörösére bővült. Új kötelezettségei mellett, 
a közegészségügyi és járványügyi feladatokat – egyszemélyben – képtelen volt ellátni, jóllehet az ország köz-
egészségügyi és járványügyi helyzete – a háborús maradványok a nagy beruházásokkal összefüggő „népván-
dorlás”, és egyéb higiénés problémák miatt – rendkívül kedvezőtlen volt. Ezért 1950-ben a megyei egész-
ségügyi osztályok szervezetében megyei epidemiológus-orvosi hálózat alakult. A járványügyi vizsgálatok 
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számának és választékának bővülése érdekében – a megyei kórházak bázisán – körzeti laboratóriumokat 
szerveztek, ezek voltak a későbbi KÖJÁL-laboratóriumok alapjai. 
1951-ben a Minisztertanács kimondta, hogy az egészségügyi miniszter felügyeletet gyakorol az ország köz-
egészségügyi viszonyai felett, irányítja és ellenőrzi a lakosság egészségvédelmével kapcslatos tevékenysége-
ket, ennek érdekében – az ország egész területére, a népgazdaság valamennyi ágára és minden személyre 
kiterjedő – hatósági jogkört gyakorol.
A feladatkör ellátására és a hatósági jogkör gyakorlására a Minisztertanács létrehozta az Állami Közegész-
ségügyi-Járványügyi Felügyelet központi – akkor még az Egészségügyi Minisztérium szervezetében műkö-
dő – és megyei – akkor még a megyei egészségügyi osztályok állományába tartozó – szerveit. A Felügyelet 
szervezeti kiépítése 1957-ben a járási és városi szintű szervek létrehozásával fejeződött be.
1954. a Közegészségügyi-Járványügyi Allomások hálózata létrehozásának –, 1956 pedig a KÖJÁL és a Fel-
ügyelet megyei szervei, szervezetei egységbevonásának éve. Ezen utóbbi intézkedés legjelentősebb eredmé-
nye az volt, hogy a felügyelők korábban rendészeti jellegű hatósági tevékenysége – legalábbis „de iure” – 
korszerű intézményi és laboratóriumi hátteret kapott, az intézményhálózat, „de facto” kiépítése csak 1988-
ban – a Vas megyei KÖJÁL új székhazának üzembe helyezésevel – fejeződött be. 1950. és 1956. között az 
egészségvédelem egyes klasszikus feladatai: anya- és csecsemővédelem, bizonyos népbetegségek megelőzése 
és gyógy- kezelése – a gyógyító-megelőző ellátás feladatkörébe kerültek át.

A hetvenes évek elejétől a közegészségügyet inkább a változatlanság jellemzi, holott ekkor bontakozott ki az új 
epidemiológiai korszakváltás. A meglévő hálózat nem készült fel megfelelően a növekvő gyakoriságú nem fertőző 
krónikus megbetegedések primer prevenciójának szakmai irányítására, nem volt képes a társadalom-egészségügyi 
szemlélet elsajátítására. A közegészségügyi hálózat felelőssége azonban korlátozott, s az akkori a megelőzést, a szo-
ciális szempontokat figyelmen kívül hagyó, esetenként az ilyen kezdeményezéseket elfojtó egészségpolitika egé-
szében értelmezhető. A közegészségügy egyre inkább háttérbe szorult az egészégügy hatalmi hierarchiájában, az 
oktatásban, orvoskepzésben, a kutatásban. A paraszolvencia előtérbe kerülése is hozzájárult ahhoz, hogy az egész-
ségügy, az orvostársadalom belső érdekviszonyai a közegészségügy számára kedvezőtlenül alakuljanak. Az egész-
ségügy felelős vezetői a fertőző betegségek leküzdésében elért eredmények sikerstatisztikáival leplezték a mind 
nyomasztóbb problémákat, ami önmagában is tovább nehezítette a hatékony érdekképviselet. A közegészségügy – 
néhány területen elért kiemelkedő eredmények ellenére is – a 60-as évek végére pangó, egyre inkább lemaradó ága-
zattá vált. A hatósági funkció túlhangsúlyozása a lakossági kapcsolatok kiépülését gátolta. Ellentmondásosan rea-
gált a közegészségügy az urbanizáció , az indusztrializáció egészségre káros hatásaira, a környezeti ártalmak foko-
zódására. A munkaegészségügy például kiépítette nemzetközi szinten is figyelmet keltő biológiai monitorizási 
rendszerét. Összességében azonban a helyzet kedvezőtlenebbé vált. Az önálló környezetvédelmi intézményrend-
szer kialakulásának kihívására az utóbbi években a közegészségügy ilyen irányú tevékenysége fejlődésnek indult. 
Több szakterületen (táplálkozás, családvédelem) a szemléletmód a 80-a évek elejétől korszerűsödött.

Az egészségnevelés önálló szervezeti rendszere a hatvanas években alakult ki egy akkoriban általános, valóságtól 
elrugaszkodott koncepció jegyében egészségügyi felvilágosításként.

A klinikai szakmák élvonalát képviselő országos intézetek tevékenységi köréhez deklaráltan hozzárendeződött a meg-
előzés egy-egy szakterülete is, ez a munka azonban intézetenként rendkívül eltérő szinvonalú csaknem mindenütt 
szükségszerűen háttérbe szorult a betegellátás mellett. Ugyanakkor a kompetenciáért, szakmai befolyásért az egyes 
határterületeken ezek az intézetek igen kemény harcot vívtak. A csak megelőzéssel foglalkozó szakembereket álta-
lában nem tekintették partnernek, jellemző , hogy a műtéti vagy klinikai munkából kiszelektálódott munkatársak 
„büntető” telepe lett némelyik szervezési-módszertani osztály, prevenciós csoport. Az a tarthatatlan helyzet alakult 
ki, hogy a klinikai szakmák ahelyett, hogy megtermékenyítőleg hatottak volna a megelőzés sajátos szakterületeire, 
legfeljebb jelentős feltételrendszerrel is megerősített, speciális akciók álló elszigetelt egészségvédelmi tevékenysé-
get folytattak. Ez önmagában még előnyöket is hozhatott volna, de az egyes akciók nem álltak össze teljes egésszé, 
és gyakran inkább gyengítették, mint erősítették egymást. Ebben a helyzetben szakmai koordinációról, vagy akár 
csak az egészségesek és betegek között folytatott megelőzési tevékenység bizonyos elemeinek összehangolásáról 
aligha lehetett beszélni. A klinikai szakmák ezeket a részakciókat ugyanis nem az egészséges emberekre koncent-
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rálva, hanem speciális betegcsoportokra, kockázati csoportokra célozva tervezték meg. Nem erősítette meg az egész-
ségnevelést a KÖJÁL-okhoz való szervezeti csatlakoztatás sem. Az egészségnevelés szakemberei, ahol jól be tudtak 
illeszkedni a közegészségügy szervezetébe, ott kétségtelen módon gazdagodtak elsősorban környezet-élelmezés- 
munkaegészségügyi impulzusokkal. Mindez elsősorban másodlagos megelőzésre ösztönzött.

A KÖJÁL-okhoz tartozás a lakossági kapcsolatok esetlegességével is együtt járt. A közegészségügy számos vo-
natkozásban hatósági jellegű tevékenység, mely utasít, tilt, szankcionál. A hatékony prevenció közösségi-emberi 
kapcsolatokra épít, a megnyerés, a befolyásolás a fő eszköze. Ennek viszont a KÖJÁL nem válhatott kedvező intéz-
ményes hátterévé.

Gondot jelent szervezetileg az óriás integrált egészségügyi kórház-rendelőintézetek „étvágya” is, amelyek sok 
helyen bekebelezték területük valamennyi prevenciós szakemberét, egészségnevelőjét. Ez akkor különösen veszé-
lyes tendencia, ha a kórház költsége miatt a célcsoport kizárólag betegekre, esetleg rizikóelhárításra korlátozódik. 
Ebben az esetben megint az alapfeladat: az elsődleges megelőzés szenved csorbát. Az egészségmegőrzési program 
megindulása alapvetően változtatta meg az egészségnevelés funkcióját, intézményes környezetét, feladatait egy tá-
gabb egészbe integrálta. Az országos intézet új profilja már kirajzolódófélben van, míg a helyi, területi egészségvé-
delmi tanácsok és az ENO-k viszonya nem tekinthető kellőképpen tisztázottnak. Összességében azonban az egész-
ségnevelés a voluntarista át- és visszaszervezések, a benne dolgozók bizonytalansága közepette érte meg mai tár-
sadalmi-gazdasági válságát.

Tény, hogy betegellátó-intézményrendszerünk minden eddig már sokszor deklarált feladata ellenére csak elvét-
ve és névlegesen végez preventív tevékenységet. Ez nem csupán és nem is elsősorban az egészségügyi dolgozók szem-
léletén, hanem döntően érdekviszonyokon, értékorientációkon, szervezeti és tárgyi feltételeken múlik.

Szempontok a megelőzési stratégia alapelveihez, szervezetéhez és finanszírozásához

A munkacsoport több metszetben vizsgálta az egészségügy prevencióra szakosodott legnagyobb súlyú alágazatai
(közegészségügy, egészségnevelés), valamint néhány határterület korszerűsítésének lehetőségeit.

A II. melléklet helyzetelemzést is magában foglaló motívumokkal a közegészségügyi reform, a III. az egész-
ségnevelés továbbfejlesztésének irányait mutatja be.

II. melléklet

Közegészségügy

A közegészségügy múltja Magyarországon

1874-ben elsők között hoztak létre a budapesti egyetemen közegészségtani tanszéket Fodor József vezetésével, amelynek tevékenysége eu-
rópai színvonalú volt. Munkássága alapvetően a természeti és szociális környezet hatásainak tanulmányozására irányult a betegségek meg-
előzése szempontjából.
1950-ig az egészségügyi ellátás és az egészségügyi igazgatás az 1876. évi XIV. törvénycikk előírásai szerint működött. A törvény értelmében 
az egészségvédelem körébe tartozó feladatokat: – közegészségügyi és járványügyi feladatok – gümőkór és nemi betegségek elleni küzdelem, 
anya- és csecsemővédelem, valamint a szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezők gyógykezelését állami feladatként, a közegészségtan kiala-
kulásával közel egyidőben létrehozott tisztiorvosi községi és körorvosi hálózat látta el. Képzésüket és a közegészségügyi ellátást kezdettől 
fogva az 1925-ben alapított Országos Közegészségügyi Intézet irányította, amelynek szükségessége már a XIX. század végén felmerült. A 30-
as években 6 OKI fiókállomás jött létre és végezte a feladatok ellátásához szükséges vizsgálatokat. A munkaüggyel összefüggő feladatokat 
szintén az első egészségügyi törvény határozta meg, az üzemek, gyárak higiénés ellenőrzésére az egészségügyi hatóság 1900-ban kapott fel-
hatalmazást, a tevékenység intézményes háttere 1930-tól kezdődően az Országos Társadalombiztosítási Intézet Iparegészségügyi Osztálya 
volt, a későbbi OMI–OMÜI jogelődje.
A tisztiorvosokat 1936-ban, a községi és körorvosokat 1942-ben állami tisztviselővé minősítették, „államosították”, hatósági jogkörrel azon-
ban ezt követően sem rendelkeztek.
1945-ben az állami egészségügyi szolgálat irányítása a Belügyminisztérium kötelékéből a Népjóléti Minisztériumba, majd 1950-ben az ak-
kor létrehozott Egészségügyi Minisztériumba került át.
Az ország közegészségügyi és járványügyi helyzete a háborús maradványok, a nagy beruházásokkal összefüggő „népvándorlás” és egyéb hi-
giénés problémák miatt rendkívül kedvezőtlen volt. Az ilyen irányú feladatok ellátása érdekében 1950-ben megyei epidemiológus orvosi 
hálózat alakult, és a megyei kórházak bázisán körzeti laboratóriumokat szerveztek. Ezek voltak a későbbi KÖJÁL laboratóriumok alapjai. 
1951-ben a Minisztertanács létrehozta az állami közegészségügyi járványügyi felügyelet központi és megyei szerveit. A szervezet teljes ki-
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építése 1957-ben a járási és városi felügyeletek létrehozásával fejeződött be. Határozott előrelépést jelentett a közegészségügyi biztonság meg-
teremtésében, hogy a felügyelet hatósági jogkört kapott. A hatósági jogkört a felügyelők saját személyükben gyakorolták és intézkedésüket 
csak a felettes felügyelő változtathatta meg. 1954-ben indult meg a KÖJÁL-hálózat kialakítása és 1956-ban vonták össze a KÖJAL-okat és 
a felügyelet megyei szerveit. A közegészségügyi feladatok fokozatos bővülésével szükségessé vált az egyes higiénés szakterületek országos 
intézeteinek létrehozása. 1949 és 1957 között az Országos Közegészségügyi Intézet mellett 3 új higiénés intézet – Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet, Országos „FJC” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet – létrehozására került sor. 
Az új szervezet felállításával egyidejűleg kikerült a közegészségügy feladatköréből az anya- és csecsemővédelem, a gümőkór és más népbe-
tegségek megelőzése és háttérbe szorult a szociálhigiénés szemlélet. A későbbiekben a hatósági tevékenység formális elemeinek előtérbe ke-
rülése, a hálózat irányításában jelentkező következetlenségek, valamint a hálózat területi szerveire kívülről rákényszerített kompromisszu-
mok gátolták a hatékony, széles körű preventív tevékenység kibontakozását – legalábbis a szakág egyes területein –, amely közvetlenül szol-
gálja a lakosság egészénél és egyes lakossági csoportnál a higiéne eszközeivel befolyásolható betegségek megelőzését.
1988-ban a közegészségügy addig egységes irányítása kettévált. Az állami feladatok megmaradtak a SZEM Közegészségügyi-Járványügyi 
Főosztályánál, a hatósági feladatokat, a felügyelet irányítását a minisztérium szevezetéből kivált Állami Közegészségügyi-Járványügyi Főfel-
ügyelőség végzi. Mind a minisztériumi főosztály, mind a Főfelügyelőség ugyanazon miniszterhelyettes felügyelete alá tartozik.

A közegészségügy jelenlegi helyzete

Ahogyan az egész magyar társadalom, és benne az egészségügyi ellátás, úgy az egészségügy egyik ága, a közegészségügy is komoly műkö-
dési zavarokkal küzd, amely több okra vezethető vissza. A közegészségügyi tevékenység nem volt képes megfelelni a gazdasági-társadalmi 
változások támasztotta új követelményeknek. Hiányzott az új célokat és utakat kijelölő koncepció. A feladatok egy része túlhaladott, nem 
igazán fontos sem a társadalomnak, sem az egészégügynek. A közegészségügyi tevékenységnek nincs meg a kellő politikai-társadalmi elis-
mertsége, az egészségügyön belül diszkriminált helyzetben van. Az elmúlt 15 év alatt az ágazati fejlesztésekből aránytalanul hátrányaban ré-
szesült. A szakterület iránti egyre nagyobb követelmények ellenére a támogatás fokozódó mértékben csökkent. Az 1970-es évek elejétől a köz-
egészségügyi-járványügyi hálózat addig dinamikus, tervszerű fejlesztése leállt és az egészségügy perifériájára került. A politikai vezetés leg-
felsőbb szintjén „felesleges” rossznak, anakronisztikus képződménynek tekintették a közegészségügy intézményeit.
A jelenlegi kedvezőtlen egészségügyi helyzet felszámolásában a közegészségügynek jelentős szerepe kellene, hogy legyen. A lakosság egész-
ségi állapotának javításához nem elegendő a prevenció elsődlegességét szavakban hangoztatni. Az egészségpolitika alapjaként kell tekinte-
ni, hogy a preventív medicina bázisa a közegészségügy megkülönböztetett figyelmet, kiemelt fejlesztést élvezzen. A közegészségügyi intéz-
ményrendszer felszereltsége, műszerezettsége elmarad az érintkező területeken működő társintézményekétől. Ezen túlmenően a közegész-
ségügyi hálózaton kívül keletkező vizsgálati eredmények, adatok jelentős része a közegészségügy számára hozzáférhetetlen, holott ezek fel-
használását a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a higiénikus orvosi feldolgozás teszi egyedül lehetővé. Ezen a területen a mű-
szaki és gazdasági szempontokat emelték ki és háttérbe szorult az eredeti cél, az ember egészségének megőrzése.
A közegészségügy szakembereinek időben történő jelzéseit sem a politikai, sem az állami , sem az egészségügyi vezetés nem vette figyelem-
be, így nem kerülhetett sor annak a változásnak az előkészítésére, amely lehetővé tette volna a korszerű közegészségügy alapját képező epi-
demiológiai szemlélet és gyakorlat érvényesülését.
A felsorolt gondok és nehézségek ellenére a közegészségügyi biztonság érdekében jelentős eredmények születtek. Céltudatos járványügyi te-
vékenység eredményeként megtörtént a népbetegség jellegű, valamint a védőoltásokkal megelőzhető legveszélyesebb gyermekkori fertőző 
betegségek felszámolása. Nemzetközileg elismert védőoltási rendszerrel és a közegészségügyben működó magas szakmai színvonalú mun-
kát végző bakteriológiai diagnosztikai laboratóriumokkal rendelkezünk. Ugyanakkor a vírus okozta heveny fertőző megbetegedések tény-
leges száma – a diagnosztikai kapacitás rendkívül szűk volta miatt – nem ismeretes, a humán vírusbetegségek ellen hazai oltóanyagterme-
lés az influenza-vakcina kivételével – nincs, és az sem ipari jellegű; a járványügyi immunológia fejlődése a nemzetközi színvonaltól jelen-
tősen elmarad, alkalmazása szűk területekre korlátozott.
A járványügyi helyzet kedvező, de nem problémamentes. A ma védőoltásokkal meg nem előzhető fertőző betegségek csoportjában számos 
olyan van, amelynek megelőzése és leküzdése változatlan, vagy fokozódó problémát jelent: enterális fertőzések, pl. salmonellózisok, vírusok 
okozta megbetegedések, légúti fertőzések, pl. scarlatina, vírusok okozta kórképek stb. A jelentős kórházfejlesztési és -rekonstrukciós prog-
ram végrehajtása ellenére a nosocomialis fertőzések száma igen magas.
A munkaegészségügy területén világviszonylatban is elsők között 
dolgozták ki a biológiai határértékeket és vezették be a biológiai 
monitorozást a munkahelyeken. Elsőként tették közzé szabvány-
ban a rákkeltő vegyi anyagokat és jelentősen visszaszorították az 
egyre nagyobb számban felismert és bejelentésre kötelezett foglal-
kozási betegségek gyakoriságát. Környezet- és telepegészségügyi vizs-
gálatokat Magyarországon első ízben a közegészségügyi hálózat vég-
zett (már a II. világháborút megelőzően) és ezt követően is mint-
egy két évtizeden keresztül ez a hálózat végzett ilyen vizsgálatokat. 
Jelenleg is folynak a környezet egészségkárosító tényezőit feltáró 
környezet-epidemiológiai vizsgálatok és 1985-88 között lezajlott 
az első magyar reprezentatív táplálkozás-epidemiológiai felmérés.
A magas morbiditású iparágakban komplex higiénés morbiditási 
(epidemiológiai) vizsgálatok folynak.
WHO alapelvek figyelembevételével kiépített immissziómérő há-
lózat európai hírnevet szerzett a magyar levegőhigiénének. A hazai 
atomerőművi fejlesztések hatására 1957–84 között kiépült a „FJC” 
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OSSKI szakmai irányításával működő korszerű sugáregészségügyi (sugárbiológiai) hálózat. Ennek köszönhetően a csernobili baleset követ-
kezményei csökkentésének hazai szakmai irányítása a legkorszerűbb sugáregészségügyi elvek alapján történt.
A közegészségügy feltárta a nitráttal és arzénnal szennyezett ivóvízzel ellátott településeket és intézkedéseket tett, illetőleg kezdeményezett, 
a veszélyeztetett populációk egészséges ivóvízzel való ellátására.
Kidolgozta a veszélyes hulladék minősítésének szakmai alapelveit, módszertanát és elkészült a határérték-javaslat. A kodifikált és szabvá-
nyokban rögzített közegészségügyi határértékek, normák, világszínvonalon állnak (levegő szennyezettségi határértékek, MAK értékek, ivó-
vízszabványok, zaj-, sugárszennyezettség határértékek stb.).
A korszerű egészségügyi vizsgáló módszerekkel megalapozott higiénés határértékek, normák – betartásuk esetén – alapvető eszközök le-
hetnek a legnagyobb gyakorisággal előforduló és/vagy halálozást okozó megbetegedések megelőzésében.

A reform célja

A közegészségügyet a fentiekben részletezett okok miatt gyakran utólagosan reagáló, a már kialakult helyzeten javítani igyekvő, az esemé-
nyeket követő tevékenységet folytató, esetenként akadékoskodó, vagy annak minősített szervezetből hatékony, aktív, a káros folyamatokat 
megelőző, illetőleg előnyösen befolyásoló, közreműködésével útmutató, a megelőzést közvetlenül szolgáló – követelményekhez rugalmasan 
alkalmazkodó – tevékenységgé és hálózattá kell alakítani.

Feladatok

A lakosság egészségi állapotának tartósan kedvezőtlen mutatói, a közegészségügyi és járványügyi helyzetben jelentkező és ezzel szorosan 
összefüggő kedvezőtlen tendenciák, az Európai Gazdasági Közösség 1992-re bevezetendő intézkedései, valamint a műszaki-tudományos 
forradalom, egyébként pozitív előjelű következményei, a mérgező hatású vegyi anyagok tömeges előállítása és felhasználása, az atomener-
gia hazai előállításának és felhasználásának jelentős bővítése, a biotechnológia várható térhódítása stb., a higiéne számára komoly kihívást 
jelent. Az egyes feladatkörök és közegészségügyi ellátás különbözó szintű intézményeiben és szakterületein eltérő súllyal, struktúrával és 
tartalommal jelennek meg, de vannak természetesen hasonlóságok és azonosságak is.

Eddig is meglévő folytatást és fejlesztést kívánó feladatok

A közegészségügyi biztonság fenntartása állami feladat, ennek ellátása érdekében a közegészségügynek meg kell őriznie minden, az ember 
egészségével kapcsolatba hozható paraméter normájának, határértékének megállapítási jogát és ellenőrzési kötelezettségét. A közegészség-
ügyi szervek közegészségügyi érdekből bármikor, bárhol jogosultak kell legyenek vizsgálatra, ellenőrzésre és intézkedésre. Ehhez megfele-
lő tudományos és gyakorlati vizsgálóbázissal (korszerű műszerezettségű laboratóriumokkal) kell rendelkezniük. Kiemelten kell kezelnünk 
a tudományos kutatásokat, amelyek zömükben az országos higiénés intézetekben folynak. Igen fontos azt biztosítani, hogy az egyetemi köz-
egészségtani intézetek kutatási eredményei gyorsan hasznosulhassanak a közegészségügyi gyakorlatban.
Szükségesnek látszik a közegészségügyi-járványügyi hálózat feladat- és tevékenységi körének bővítése néhány új vagy korábban kisebb in-
tenzitással művelt szakterülettel, pl. higiénés toxikológia, biotechnológia higiénés felügyelete, mentálhigiéne, szociálhigiéne. Szükséges to-
vábbá a hagyományos szakterületeken belül új súlypontok képzése és fejlesztése, pl. környezet-epidemiológia, foglalkozási élettan, munka-
lélektan, kémiai biztonság, katasztrófahelyzetek megelőzése, zaj okozta egészségkárosodások megelőzése, járványügyi immunológia, viro-
lógia, a nem ionizáló sugárzás, elektromágneses erőterek egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata stb.
A tömeges megbetegedés és/vagy halálozást okozó, nem fertőző betegségekkel kapcsolatban a közegészségügyi hálózat feladatkörébe tarto-
zik a megbetegedések kialakulásában – kockázati tényezőként – szerepet játszó környezeti hatások (munkahelyi, lakóhelyi és tágabb telepü-
lési környezet) és táplálkozási faktorok felderítése, kóroki szerepük valószínűsítése, megelőzést szolgáló intézkedések végrehajtásának és 
közegészségügyi hatásfokának ellenőrzése. 
A legfontosabb rövid és középtávú tartalmi feladatok az alábbiakban foglalhatók össze:

– a járványügyi tevékenység korszerűsítése, elsősorban a fentebb említett azon szakterületeken, amelyeknél lemaradás tapasztalható, va-
lamint a fertőző betegségek külföldról történő behurcolásának megelőzése,

– epidemiológiai módszereket alkalmazó, kockázatbecsléssel, valamint költség-haszon számítással alátámasztott korszerű település- és 
táplálkozás-egészségügyi tevékenység kibontakoztatása,

– a higiénés toxikológiai tevékenység jelentős továbbfejlesztése, ezen belül: a vegyi anyagok egységes elveken és módszereken alapuló, 
közegészségügyi minősítése; korszerű, a megelőzésben, a veszélyhelyzetek elhárításában és a gyógyításban egyaránt hasznosítható toxi-
kológiai információs rendszer kialakítása,

– a közegészségügyi-járványügyi intézmények és a gyógyító-megelőző hálózat intézményei közötti munkakapcsolat tartalmának korsze-
rűsítése, és ennek keretében a komplex kórházhigiénés tevékenység jelentős továbbfejlesztése,

– a szociálhigiéne szemléletmódjának és módszertanának bevezetése, illetőleg egyre szélesebb körű felhasználása a közegészségügyi te-
vékenységben,

– a mentálhigiéne eredményeinek és módszereinek felhasználásával a gyermek- és ifjúsághigiénés tevékenység korszerűsítése, korszerű 
higiénés szemlélet és tudatos magatartás populáció méretű kiformálásának elősegítése,

– a biotechnológiai tevékenység humán felügyeletéhez szükséges feltételrendszer kialakítása.

Beszűkítésre kerülő és elhagyható feladatok

A közegészségügy intézményei a rájuk háruló új feladatokat a meglévő és továbbfejlesztést igénylő kötelezettségeket csak úgy tudják teljesí-
teni, ha a felesleges terhelést felszámolják, illetőleg jelentősen visszafejlesztik. Indokolatlan a különbözó létesítményekre előírt, nagyszámú, 
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alacsony hatékonyságú helyszíni ellenőrzés. Az üzemeltető egyértelműen legyen felelős a létesítmény működtetésénél a közegészségügyi 
előírások betartásáért. A közegészségügyi követelmény betartása képezze integráns részét az egység alapvető működési feltételeinek.
A közegészségügyi szervek a kiemelt fontosságú helyeket az általuk szükségesnek ítélt gyakorisággal, a többit szúrópróbaszerűen ellenőriz-
zék. A változtatásra azért van szükség, hogy az ellenérzések súlyt kapjanak, alaposabbakká váljanak és érdemi eredményeket hozzanak. A túl-
ságosan gyakori közegészségügyi szemlék ugyanis azt sugallják, hogy a higiénés elmaradásokért és mulasztásokért a közegeszségügy a fele-
lős, holott a higiénés előírások az adott termelési, forgalmazási folyamat technológiájának részét képezik. A tervbírálatoknál és használat-
bavételi eljárásoknál szakhatósági közreműködésüket csak a kiemelt fontosságú létesítményekre kell korlátozmi.

Gazdasági feltételek

A jövőben is fenntartandó, valamint újként jelentkező feladatok ellátása szervezeti változtatásokat igényelnek, természetszerűleg ehhez a gaz-
dasági feltételek változtatása is szükséges. Alaptételként elfogadva azt, hogy a közegészségügyi biztonság fenntartása állami feladat, a fel-
adattal arányos finanszírozást döntően költségvetési úton látjuk biztosítottnak.
A közegészségügy országos és megyei intézetei szorosan vett szakfeladatain túl részt vállalhatnak az egészségügyi ellátás más szakterületei-
nek munkájából is. A jelenleg folyó diagnosztikai vizsgálatok, szűrések, a jövőben is vállalhatók a végzett vizsgálatoknak megfelelően költ-
ségtérítés ellenében, pl. maximált áron ár- és díjbevételként. Ebbe a kategóriába soroljuk azokat a vizsgálatokat is, amelyeknek elvégzésére, 
kényszerű ismétlésére valakinek a mulasztása, gondatlansága miatt kerül sor, pl. ételmérgezés, vízjárvány által okozott költségek stb. A finan-
szírozó lehet a társadalombiztosítás is. Állami feladatként kell finanszírozni a felügyeleti és egyéb hatósági jogkörök gyakorlását. A fentie-
ken túlmenően az intézetek eredményérdekeltségű rendszerében szabad árkalkuláció alapján megrendelőknek is végezhetnek vizsgálatokat. 
Ebbe a körbe azok a szakértői vélemények, szolgáltatások, kutatás-fejlesztési vizsgálatok tartoznának, amelyek a megrendelő magán vagy 
jogi személy érdekét szolgálják, pl. növelik a termék értékét, eladhatóságát, exportképességét stb.

Személyi feltételek

Orvosképzés
Az orvosképzésben hangsúlyozott részt kell kapnia a megelőzési szemléletnek, ennek megfelelően a közegészségtan oktatását részarányban 
és tartalmában bővíteni kell. Nem halasztható tovább a közegészségtani szakképesítés színvonalának emelése sem.

Főiskolai képzés
A főiskolai képzés reformja keretében indokolt a főiskolai képzés tematikájának továbbfejlesztése. A jelenlegi ellenőri és védőnői képzés te-
matikájának alapján szociálhigiénés és mentálhigiénés ismeretekkel kiegészítve konvertálható felsőfokú képzettséget kell biztosítani. A sza-
kosított posztgraduális képzés megoldása legkézenfekvőbben regionális szakfeladatokra kijelölt közegészségügyi-járványügyi állomások 
bázisán képzelhető el.

Nem orvos diplomások továbbképzése, szakképesítése
Sürgető feladat a hálózatban dolgozó igen jelentős számú egyéb egyetemi végzettségű dolgozó egészségügyi szakképesítésének, valamint 
posztgraduális továbbképzésének megoldása.

A szervezet reformjának ütemezése

1. Az országos intézetek szakmai önállóságára rövid és középtávon szükség van. A szakmai önállóság azonban nem zárja ki, sőt elősegítheti 
az analóg szakmai területek – jól definiált munkamegosztáson alapuló – együttműkődését, valamint a gazdálkodás, továbbá bizonyos funk-
cionális feladatok, funkciók és szolgáltatások fokozatos egységbevonását, illetőleg összehangolt irányítását. Az OKI, OMÜI és OÉTI eseté-
ben a gazdasági integráció már megvalósult, az OKI és OÉTI igazgatását egy személy látja el. Bizonyos szakmai területeken viszont az egy-
ségbevonás erősítése helyett az egységesen ellátandó feladatok meghatározása és az intézetek közötti munkamegosztás pontos definiálása 
az elsődleges, s csak ezt követheti a feladatot ellátó szervezet szükség szerinti korszerűsítése, integrálása. Az egyes szakterületek fejlődésé-
nek szakmai hátterét az országos intézetekben folyó tudományos kutató, módszertani fejlesztő és szakirányitó tevékenység biztosítja. Mind-
ezek szükségesek az oktatás biztosításához is. Hosszú távon elképzelhető szervezeti megoldás a 4 intézet szervezeti és igazgatási egységesí-
tése, a szakmai önállóság, a szakterületeknek megfelelően kialakított szakmai kollégiumok, mint feltétel, biztosítása mellett.

2. A terület intézményhálózatának reformja
Rövid és középtávon megoldandónak tartjuk a városi szintű intézményhálózat megyei intézményekbe történő integrálását. A városi szintű 
(1. fokú) feladatoknak a terület közegészségügyi adottságaihoz igazodó, a jelenleginél racionálisabban működő szervezeti keretben történő 
ellátását biztosítani kell.
Hosszútávú reformcélkitűzésként a következő változatokat látjuk életképesnek.
A/1. A területi intézményhálózat és a felügyelet változatlanul szervezeti és személyi egységet képez. A megyei felügyelőség vezetőjének – aki 
ebben az esetben az intézmény vezetője is – kinevezője a főfelügyelő, munkáltatója a főfelügyelőség. A főfelügyelőség ebben a modellben 
a minisztériumhoz tartozó Egészségügyi Főígazgatóság szervezeti keretében működik.
A/2. Lehetséges a megyei intézményhálózat regionális átszervezése. Ebben az esetben indokoltnak látszik a megyei városokban működő in-
tézményhálozatot tárgyi és személyi feltételek szempontjából a regionális funkció ellátására alkalmassá tenni. Ebben a modellben a régiót 
alkotó megyék székhely-településein lévő KÖJÁL-ok változatlan működési területtel látják el I. fokon a közegészségügy valamennyi szakte-
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rületére kiterjedő feladatokat. A felügyelet és az intézményhálózat kapcsolata megegyezik az A/1. változattal és a főfelügyelőség helye és jog-
állása szintén.
B. Lényege, hogy az állami közegészségügyi-járványügyi felügyelet állami finanszírozásban és az intézményes háttértől különvált, önálló 
szervezetként működik az A/1., illetve A/2. modellnek megfelelő területi megosztásban. Az intézmény fenntartója az illetékes területi ta-
nács. Az intézmény kölcsönös előnyökön alapuló munkakapcsolatot tart fenn a határterületen működő intézményekkel, amelyeknek vizs-
gálatai hasznosíthatóak az orvosi képzettséget igénylő állásfoglalások, vélemények stb. kialakításához.

III. melléklet

Az egészségneveléstől a közösségi egészségmegőrzésig

1. Az egészségnevelés helyzete és komplex felfogása

Az egészségnevelés története Magyarországon – mint az értékeket, ideológiát közvetítő eszközrendszerek általában – híven visszszatükröz-
te az adott időszak társadalmi viszonyait. Ezért nevezték korábban egészségügyi felvilágosításnak (ötvenes-hatvanas évek), majd későb egész-
ségnevelésnek. Az elnevezéstől, s szervezeti rendszerének változásaitól függetlenül alkalmatlannak bizonyult szerepének betöltésére: szakma-
ilag nem tudott megfelelő választ adni az egészségromlás társadalmi méretű gondjára. Ennek belső okai a következők:

– Az egészségneveléssel foglalkozó szervek, intézmények, szakmai törzsirányító munkacsoportok, illetve a munkatársak elszigetelten, 
magukra hagyotottan működnek, miközben szakmai-érdekbeli viszonyaikban kiszolgáltatottak, presztizsük alacsony, s együttműkö-
désre képtelenek.

– Az egészégnevelés módszertana elavult, a mai helyzetben önellentmondásos és farizeus.
– Általánosan hiányoznak az interaktív, gyakorlatias, a tényleges életviszonyokhoz alkalmazkodó szolgáltatások. 
– Céljaiban, módszereiben és szervezetében monolit, didaktikus, nincs tekintettel a társadalmi feltételrendszerre, főként a rétegződésre; 

röviden a befogadást meghatározó körülményekre.
– Az egészségügy hagyományosan autoriter, patriarchális struktúrájú; az egyenlőtlen, bürökratikus és elidegenedett, kliensi-patrónusi 

alá-fölérendeltséget tartalmazta és közvetítette.

Ugyanakkor a pedagógiai, pusztán közvetítő és ismeretcentrikus egészségnevelés nem is állhat meg önmagában. S ahogy a társadalom egész-
sége nem csak az egészségügy, úgy a hagyományos egészégnevelés koránt sem pusztán az egészségnevelési apparátus és módszerek milyen-
ségétól függ. A prevenció reformja során a hagyományos egészségneveléstől el kell jutnunk a közösségi egészségmegőrzés komplex rendszeré-
hez. A társadalmi méretű megelőző rendszerek életrehívásához nem elegendő a korábbi elvek és gyakorlat kiegészítése vagy bővítése, ha-
nem olyan szemléletbeli, szakmai, módszertani, szervezési megújulás szükséges, amely nem tekinthető a prevenció eddigi társadalmi gya-
korlata szerves folytatásának, nem vezethető le egyenes vonalúan az eddigi, hagyományos egészségnevelés felhalmozott tudományos isme-
reteiből és tapasztalataiból.

2. A közösségi egészségmegőrzés környezete és feltételei

A közösségi egészségmegőrzés szempontjából csak egy következetesen komplex reformnak van reális lehetősége, amely egyben biztosítja az 
egészségügyi ágazat és az állampolgárok fogadókészségét. Ennek feltételei:
a) A tényleges végeredményt nagyrészt az átvitel szervezete, módszerei, alanyai szabják meg. Így a korszerű elvek átültetésének egyik legfon-
tosabb mozzanata, hogy először az egészségügy szervezetén belül tegyük őket elfogadhatóvá és követhetővé. Jelenleg az egészségmegőrzés tár-
sadalmi programja még nem „társadalmi” program: mind a lakosság egészétől, mind pedig az orvosi társadalomtól nagyrészt idegen. En-
nek okai: „egészségellenes” ár- és adópolitika, illetőleg orvosi ellenérdekeltség. A teljes program célzott professzionális marketingjére is 
szükség van az alábbiak figyelembevételével: 

– Az egészségügy teljes rendszerében el kell végezni a gazdaságossági számításokat. Tisztázni kell végre, hogy mi mennyibe kerül, s hogy 
miért. Egyértelművé kell tenni a prevenció eddigi , illetve lehetséges és szükséges költségeit, forrásait, elosztási elveit. E számítások so-
rán tisztában kell lenni azzal, hogy a prevenció nem olcsó, jelentős befektetéseket igényel, viszont jó a megtérülése.

– Tartalmilag – amennyire lehetséges – meg kell határozni a prevenció ágazaton belüli és ágazatközi technológiáját, módszereit, illetve 
szervezetét. Mégpedig úgy, hogy ne kívánjunk feltétlenül prevenciós gyakorlatot ott, ahol az nem szükséges, és fordítva: a prevenciós 
programtól ne kérjünk számon olyasmit, amiért nem lehet felelős.

– Az egészségügy megújítására számba vett tiszta vagy kevert modellek közül bármelyik valósuljon is meg, a közösségi egészségmegőr-
zés szempontjából elengedhetetlen a családorvosi, vagy bármilyen más formájú, de az alapellátásban dolgozó orvos érdekeltségén ala-
puló (elszámolási) rendszer bevezetése. Ebben a „prevenciós szemlélet” befogadása lényegesen könnyebb lesz, mint a jelenlegi körül-
mények között. Ha az orvos abban érdekelt, hogy a listáján minél több ember – s nem feltétlenül „beteg” – legyen, s ezek az emberek 
a „testi, lelki és szociális jólétük” megóvását várják el az orvostól, akkor az ellátás „magától” is prevenciós, egészségnevelő tartalommal 
telítődik (az orvos példamutatásától kezdve, az egészségi állapot rendszeres ellenőrzésén keresztül egészen a beteg helyzetéhez illeszke-
dő életmód-életvezetési tanácsokig). Így az orvos már érdekelt lesz saját egészségnevelői módszertani tudásának fejlesztésében is.

b) A lakosság fogadókészsége megalapozásának elemei:
– Egy megreformált, nyilvánosság és költségeiben áttekinthetővé tett, az egészségmegőrzésre motiváló társadalmi és egyéni betegbiztosítás. 

Fékeket kell beépíteni a táppénzes és rokkantosítási eljárásokba is, anélkül azonban, hogy az egészség kizsákmányolását idéznénk elő. 
Nincs az az egészségnevelési módszer, amely akárcsak a közelébe jöhetne annak az alapvető pozitív ténynek, ami az egészségvédelem-
ben való közvetlen egyéni érdekeltséget jelenti. A puszta fizikai félelmen kívül ma jószerével semmilyen szinten és formában nem létez-
nek közvetlen érdekeltségi viszonyok és technikák. Ebben a biztosítási rendszerben, a hatalmi aktus helyett az arányos közteherviselés-
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ről, illetve a közösség és az egyén megosztott, de kölcsönös esélyegyenlő tehervállalásáról lenne szó. Az alapelv az lehet, hogy inkább 
az egészségmegőrzés szempontjából kedvező életmódot jutalmazzuk (pl biztosítási díjvisszatérítéssel ~ vagy más kedvezményekkel), mint 
sem az egészséget veszélyeztető viselkedést büntessük.

– A budapesti kerületi, illetve a régiók szerinti statisztikai elemzések, illetve az epidemiológiai és ismeretvizsgátatok is egyértelművé te-
szik az egészségmegőrzés rétegspecifikumait. A vezérlő elvek között (külön figyelemmel a szociálpolitikai, illetve az ágazatközi összefüg-
gésekre) ennek prioritást kell adni. A gyakorlatból származó tapasztalatok szerint a középső-alsó társadalmi rétegek a hagyományos 
egészségnevelő eszközökkel, technikákkal megközelíthetetlenek (s lesznek mindinkább a mai körülmények között). Nagylétszámú réte-
gek esetén egyenlőre csak egy szisztematikusan kiépített, mentálhigiénés szakértelemmel megtámogatott figyelőszolgálat, s az alapellá-
táson keresztül hozzákapcsolt gondozási rendszer vezethet az elemi prevenciós ellátáshoz, egészségmegőrző motivációhoz, s majd ta-
lán egészségnevelési fogadókészséghez.

– Meg kell fontolni a komplex lakosságszűrés általános rendszerének bevezetését, s ezzel egyidejűleg az egészségügy informatikai reform-
ját, számítástechnikai megújítását. Ez utóbbi egyszeri nagyberuházással rendkívüli megtakarításokat és nagyon gyors megtérülést ígér. 
E téren fejleszteni kell a szűrési-gondozási jellegű modellkísérleteket.

3. A közösségi egészségmegőrzés szintjei és tartalma

A közösségi jellegű egészségmegőrzés-egészségnevelés speciális 
szempontjait, lehetséges szintjeit kívánatos tartalmát és módsze-
reit tehát a következő vázlatban foglaljuk össze.
A komplex egészségügyi ellátás ökológiai modelljeiben a népesség 
mindennapi életének integráns részévé kell tenni az egészségmeg-
őrzés tág értelemben vett környezeti feltételeit, intézményi-közös-
ségi lehetőségeit, információit, szolgáltatásait.

– Bővíteni kell a szűk egészségügyi és szociális infrastruktúrát 
(komplex lakosságszűrés, családi-háziorvosi jellegű alapellá-
tás, motivációs és egészségérdekeltségű betegbiztosítás, koc-
kázatcsökkentési rendszer, együttműködés az alap- és szakel-
látás, illetve a speciális szolgálatok orvosai, szakasszisztenciá-
ja között).

– Ki kell építeni (illetve hagyni kell kiépülni) azt a támogató há-
lót, amely formális és informális kisközösségeivel, önsegítő cso-
portjaival, szakember és laikus közreműködőivel, intézményei-
vel információs, szolgáltató, mentálhigiénés, szociálpszichológiai hátterét adja az egészségmegőrzés törekvéseinek, támogatja a csalá-
di, a beteg- és szociális gondozást, a rehabilitációt is.

– Ösztönözni kell azokat az állami (ágazati és funkcionális), politikai (formális és informális), gazdasági (tőke- és érdekeltségi) viszonyo-
kat, amelyek képesek támogatni és feldúsítani az egészségmegőrzés környezeti feltételeit (állami és politikai döntések befolyásolása, 
független érdekképviselet, ellátási, piaci befolyásolás stb.).

– Meg kell teremteni a tárgyának megfelelő és célcsoportjainak alkalmas, korszerű szakanyagokkal és képzéssel komplett egészségmeg-
őrző-betegségmegelőző szolgáltatások rendszerét.

– A közösségi életterekbe kell integrálni az egészségmegőrzés programját, megvalósítva az ágazatközi befolyást. (Különösen: iskolai ok-
tatás, nevelés; közösségi intézmények; művelődésügy; tömegkommunikáció; helyi társadalom stb.).

4. A közösségi mentálhigiéne a megelőzés rendszerében

A közösségi mentálhigiéne a közösségi egészségmegőrzés rendszerében relatív önállósággal rendelkező terület, amelyet ezért tárgyalunk kü-
lön is, mert ez az a terület, ahol a jelenlegi feltételek mellett is a legtöbbet tehetünk és ahol a szakemberek fogadókészsége is feltűnően nőtt 
az utóbbi években. A mentálhigiéne laikus mozgalomként bontakozott ki a század első évtizedeiben az Egyesült Államokban, és első céljai 
közé az elmeegészségügyi ellátás humanizálását tűzte ki. Ám hamarosan túllépett ezen a feladaton és kiterjesztette hatókörét a mentális be-
tegségek megelőzésére, a társadalom pszichológiai kultúráltságának fejlesztésére is. A fogalmat a mentálhigiénés megelőzésre szűkítjük.
A társadalmi stresszek csökkenésére jószerével az ezredfordulóig nem számíthatunk. Túlmunka-kényszer, feszültség, az egyes rétegek ele-
mei életfenntartását veszélyeztető bér- és árviszonyok, lakásínség, új munkahely vagy foglalkozás kényszerű keresése, a fejlett technológi-
ákhoz való alkalmazkodás, a politikai pluralizmussal járó bizonytalanság következményei nehezednek majd a leginkább veszélyeztetett né-
pességcsoportokra. Ezeket megszüntetni nem, csak átvészelni, hozzájuk alkalmazkodni lehet esélyünk. A prevencióban a stresszforrások 
enyhítése helyett nagyobb beavatkozási lehetőség kínálkozik a megterhelések hatásának enyhítésére alkalmas támogató rendszerek fejleszté-
sére. Itt elsősorban a család szerepének, „teljesítőképességének” növelésére, másodsorban a kisközösségek fokozott támogatására gondolha-
tunk. A modern közösségi mentálhigiénés programok, programcsomagok nagyon kevéssé hasonlítanak az orvosi gyógyításhoz, és az en-
nek mintáját követő pszichoterápiás módszerekhez, sokkal inkább edukatív jellegűek, az egyéni vagy családi életciklus mentén kialakuló ti-
pikus megterhelő élethelyzetek köré szerveződnek. (Megterhelő élethelyzetnek – krízis, átmeneti állapot, tartós hiányállapot – nevezzük az 
életpálya olyan kritikus szakaszait, melyeknek során az egyént az átlagosnál jóval több stresszhatás éri. Ilyen például a serdülőkor, a válás 
vagy a nyugdíjba kerülés időszaka. A legkisebb ráfordítással a legnagyobb prevenciós hatás a kritikus életszakaszokban érhető el.)
Javaslatok

– a pszichiátriai intézmények komplex ellátást nyújtó formáinak megjelenítése – akár az ágylétszám csökkentése árán is –, és egy erős, 
pszichoterápiás szakemberekkel vidéken is jól ellátott ambuláns hálózat kiépítése;



népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

115javaslat a megelőzés reformjának főbb elemeire

– a körzeti orvosokat fel kell készíteni egy alapszíntű pszichoterápiás ellátásra, az egyszerű támogató pszichológiai interjú elvégzére. Eh-
hez pedig az általános orvosképzes keretei közé kell építeni a pszichoterápiás alapképzést.

– az egészségügyi szakdolgozók a csoportos kezelési formákat, a csoportterápiás alapmódszerekre épülő támogató csoportvezetési techni-
kákat sajátíthatnák el. Ezek a készségek alkalmassá tehetnék őket az önsegítő jellegű kisközösségek beindítására, szervezésére, konzul-
tatív támogatására;

– a közösségi mentálhigiéne fejlesztéséhez a legfontosabb lépés ma autonóm műhelyek pályázati úton történő létrehozása lenne. Megfon-
tolandó egy „humán innovációs park” létrehozása, vagyis egy olyan keretszervezet, amely az akciókutatás idejére kiemelné a programot 
a nehezen változó, és az innovációt nehezen tűrő jelenlegi intézményrendszerből;

– az intézmények szervezeti megújításának, belső rugalmasságának növelése érdekében az egészségügyben is alkalmazni (vagy legalább 
kipróbálni) kellene az ipari környezetben már jól bevált magatartástudományi szervezetfejlesztési módszereket. Ehhez szakértőket, kép-
zett szervezetfejlesztő konzultánsokat lehetne igénybe venni;

– a humán intézmények körében is be kellene vezetni a valódi menedzserképzést, egyidejűleg ketté kell választani az intézmények „tarta-
lomsemleges” vezetését a szakmai irányítástól és szervezéstől;

– a lakossági szolgáltatások mellett távlatilag a fejlesztés másik fő irányát, az úgynevezett közvetett mentálhigiénés módszerek kutatása és 
alkalmazása jelenti. Ezek célja, hogy a lakossággal, a hétköznapi emberi problémákkal közvetlen kapcsolatban álló intézmények és szak-
emberek mindennapi munkájával kapcsolatos probléma- és konfliktuskezelő kapacitását növelje. A társadalmi beilleszkedési zavarok 
megelőzése szempontjából különösen fontos, hogy a szocializáció feladatát ellátó intézmények szakemberei a saját tevékenységi körük-
ben felmerülő mentálhigiénés jelentőségű problémákra kompetens választ tudjanak adni.

5. Szempontok a szervezeti és finanszírozási kérdésekhez

A közösségi egészségmegőrzés szervezeti és tartalmi célmodelljéül szolgál az egészségmegőrzés társadalmi programja, szervezete; ilIetve az 
OET és a területi és helyi egészségvédelmi tanácsok megkezdett tevékenysége; a körülöttük kialakuló szakmai műhelyek, az átszervezett 
OENI és a területi modellkísérletek megújuló gyakorlata.

– Ezek keretet és módszereket adhatnak az egészségmegőrzés politikai megalapozásához, illetve a meglévő és potenciális egészségneve-
lői bázisnak. Alkalmas csatlakozási pontokat jelentenek az OET által megcélzott kockázatcsökkentő programok, illetve kampányok, 
amelyekhez az ágazati és ágazatközi érdekérvényesítés mellett gyakorlati akciók tartoznak. 

A program központi intézményei elsősorban képzési, továbbképzési, információs szolgáltatásokkal segítsék a helyi (területi) prevenciós szer-
vezetek munkáját, messzemenően tiszteletben tartva azt az elvet, hogy a helyi kormányzatnak kell elsődleges felelősséget vállalnia a terüle-
tén élő emberek ellátásáért.

– A fenti módszerek és megoldások megjelenésének gyorsítására továbbképzési és konzultációs ösztöndíjat lehetne biztosítani, melynek 
kezelését a régóta tervezett mentálhigiénés módszertani központra lehetne bízni.

– Az egészségmegőrzést szolgáló humán (nonprofit) szolgáltatások pénzügyi-gazdasági feltételeinek megteremtésében az ágazatnak ha-
tározott érdekvédelmi szerepet kellene vállalnia. Hangsúlyozni kell ugyanis, hogy ezeknek a tevékenységeknek a jelentős része piaci 
alapon is szervezhető (például menedzserek stresszcsökkentő programjai vagy általában a gazdálkodó szervezetek számára szervezett 
„jóléti” szolgáltatások).

– Az egészségnevelési hálózatot szakmailag önállóvá, az OET program irányítása alá kell helyezni, azzal az elsődleges feladattal, hogy te-
rületükön szolgáltatási eszközökkel segítsék és ösztönözzék az egészségmegőrzési mozgalmakat.

IV. melléklet

A családtervezés egészségügyi rendszerének megújítása

A családtervezés a gyermekek számának és születési idejének tudatos befolyásolását, valamint a terhesség sikeressége és az utódok minél 
jobb egészségi állapotának elérése érdekében tett cselekvéseket jelenti.
A családtervezés módszerei csak az utóbbi 25 évben érték el a széles körű gyakorlati alkalmazáshoz szükséges hatásfokot. E módszerek egy-
séges rendszerbe foglalása és hatékony alkalmazása az egészségmegőrzés társadalmi programjának szerves része. Hiszen egészséget megőriz-
ni csak az egészségesen születettekben lehet. A családtervezés ezért az általános megelőzés alapvető kiindulási pontja. Emiatt a családterve-
zés államilag garantált, térítésmentes szolgáltatás kell hogy legyen.
Az Egészségügyi Világszervezet a családtervezést az emberi szabadságjogok egyik fontos felételének nyilvánította és javasolta ennek az or-
vosi alap- (elsődleges) ellátás-ban történő biztosítását. Hazánkban a családtervezés alap (elsődleges), másodlagos és harmadlagos szintje 
(sőt a ritkán szükséges csúcs-ellátás) a meglévő intézményrendszer talaján megoldható és ez jól megfelel a progresszív ellátás elvének.
Magyarországon létrejött a Család- és Nővédelmi Tanácsadók (CSNT-k) rendszere. (Jelenleg mintegy 170 CSNT működik.) A családterve-
zési szolgáltatásoknak ezek a bázisintézményei. Itt a helyiségek, a felszerelés és a személyi feltételek jórészt adottak, csupán ezeket kell át-
szervezni a konkrét programok érdekében.
A családtervezési alapellátást a jövőben a Családtervezési Alkalmassági Vizsgálat (CSAV) és az erre épülő Optimális Családtervezési Szol-
gáltatás (OCSSZ) jelenti és ezeket az e célra speciálisan kiképzett védőnők biztosítják. Így egyrészt e képzettségében jórészt kihasználatlan 
egészségügyi dolgozóréteg kap elvárásainak megfelelő feladatot. Másrészt a védőnők képesek megoldani a családtervezés multidiszcipliná-
ris jellegéből adódó feladatokat. A védőnők munkáját a CSNT vezető orvosa segíti.
A családtervezési alapellátás jelenleg már nem csupán tanácsadást jelent, ennek keretében bizonyos vizsgálatokat (pl. ondóvizsgálat, rubeo-
la ellenanyagszint meghatározás, AIDS-szűrés) és orvosi beavatkozásokat (pl. rubeola oltás vagy Magzatvédő Vitamin F stb.) is elvégeznek. 
Ezentúl a családtervezési szolgáltatások alkalmasak más egészségvédelmi programok (pl. hypertónia szűrés) segítésére.
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A családtervezés másodlagos szintjét a szakorvosi (nőgyógyászati, genetikai, andrológiai) rendelések-tanácsadók, más szakmák (pl. szexo-
lógia) bevonása és bizonyos laboratóriumi háttér képezi. Végül a harmadlagos szintet az egyes szakorvosi ambulanciákhoz kapcsolódó kór-
házi intézmények jelentik. Szükséges esetben az adott szakmák országos csúcsintézményei is bevonhatók az ellátásba.
A családtervezés több orvosi és nem orvosi szakma egyenrangú és összehangolt együttműködését igényli. A jelenlegi orvosi beállítottságú 
családtervezési rendszereket a jövőben ki kell egészíteni pszichológiai, jogi és egyéb szolgáltatásokkal is. Erre a szociális alapellátással, pl. 
a családsegítő központokkal kialakítandó szorosabb együttműködés teremthet lehetőséget. Az egyházak most kiépülő családtervezési szol-
gáltatásaival is ajánlatos a szakmai munka összehangolása. Mindezek elősegíthetik a családtervezők, majd a terhesek egészségesebb családi 
és társadalmi környezetének biztosítását.
Segíteni kell más intézmények (pl. Állami Biztosító) bekapcsolódását a családtervezés rendszerébe. A családtervezési szolgáltatások anyagi 
hátterének javítása érdekében támogatást érdemel a Családtervezési biztosítási rendszer bevezetése. A családtervezési szolgáltatások a jövő-
ben beépíthetők lesznek a társadalombiztosítás általános rendszerébe.

Széles körű propagandát kell kifejteni a családtervezési szolgáltatások önkéntes igénybevétele érdekében. Elsősorban az általános iskola VI-
VII. osztályos, valamint a középiskolák tanulóit kell tájékoztatni. Erre a korszerűsített családi életre nevelés téma, a jövőben pedig, remélhető-
leg, az egészségtan iskolai oktatása kínál lehetőséget. A házasságkötésre jelentkezéskor a pároknak tájékoztató füzetet kell átadni. Végül a tö-
megtájékoztatásban folyamatosan ébren kell tartani a családtervezés szükségességének és hasznosságának gondolatát.
A cél a sikertelen terhességek arányának csökkentése. Itt különösen három területen: l. a világméretekben kiemelkedően magas „koraszületé-
si” gyakoriságunk; 2. a veleszületett rendelleneségek, ezen belül különösen az értelmi fogyatékosság és vakság-gyengénlátás, valamint 3. a cse-
csemőhalandóság előfordulásában szüksége és várható jelentős javulás. Mindezek egyrészt számottevő anyagi megtakarítást jelentenek, más-
részt csökkentik a családokat sújtó lelki megrázkódtatások gyakoriságát és erősségét.

V. melléklet

Környezetvédelem

Az elmúlt évtizedekben a világ számos országában – így nálunk is – a társadalmi, gazdasági fejlődés olyan következményekkel járt, amelyek 
már megközelítették, helyenként meghaladták a környezet teherbíró képességét. Helyre nem hozható károk következtek be, a napjainkban 
már globális környezeti problémákkal is szembe kell néznünk. A tiszta, egészséges környezet korlátos erőforrássá vált, megőrzése a társa-
dalmi érdeklődés előterébe került. A szennyezés utólagos megszüntetése költséges megoldás. Ezért a megelőzésre kell koncentrálni, a szeny-
nyeződést kell megakadályozni.
A környezetvédelmi szempontokat be kell építeni az adórendszerbe, a beruházási és technikai döntések jóváhagyásába, a külkereskedelem-
be és a fejlesztési politika minden elemébe.

Hazánk környezeti állapotát befolyásoló tényezők

A földrajzi tényezők közül alapvető hazánk medence jellege (folyóink vízhozamának 96%-a külföldi eredetű, az uralkodó szél ÉNY-DK irá-
nyú), tengerparttal nem rendelkezünk, geológiai adottságaink nem kedvezőek. Mindezek együttes hatása a környezetvédelem számára ked-
vezőtlen.
Gazdaságunkra jellemző, hogy – főként az ötvenes, hatvanas években kialakult extenzív gazdaságfejlesztés – túlzottan koncentrált és alap-
vetően szennyező termelési rendszert alakított ki. Az energetika, a szénbányászat, a nehézipar erőltetett ütemű fejlesztése, a mezőgazdaság 
kemizációja – a környezetvédelmi szempontok akkori kezelése mellett – máig tartó hatást gyakorol a környezet állapotára.
A VI. ötéves tervre megfogalmazott cél, miszerint el kell érni, hogy az 1980-as környezeti állapot ne romoljon tovább, csak cél maradt. A kör-
nyezetromlást mindössze néhány területen sikerült megállítani, az általános helyzet 1985-ben rosszabb volt, mint öt évvel korábban. Jelen-
legi ötéves tervünk az eredeti célt feladva, már csak a további romlás ütemének mérséklésével számol.
Vizsgálni kell a környezeti hatások egészségügyi vonatkozású pénzügyi-gazdasági következményeit is, hiszen az egészségügyi kockázati té-
nyezők kárainak és a környezetvédelmi ráfordítások eredményeinek összehasonlító elemzése jól segítheti az egészségügyi és a gazdasági ér-
dekek együttes érvényesítését.
Alapvető feladat a környezetromlás megállítása, a környezetgazdálkodás és a közgazdasági szabályozórendszer összhangjának megteremté-
se. Mindezek érdekében a környezetvédelem fejlesztése az alábbi főbb irányokban történjék.

– Szükséges a környezetvédelem és a természeti erőforrások racionális hasznosítását összehangoló és ellenőrző kormányzati irányító mun-
ka továbbfejlesztése.

– Az országos környezetvédelmi monitoring rendszer kiépítése, minőségi fejlesztése. Rendszeres, nyilvános jelentés készítése az ország 
környezeti állapotáról.

– Az emberi erőforrásnak, mint a nemzeti erőforrásunk legértékesebb elemének a védelme, a környezetvédelem és környezetfejlesztés 
kapcsolódása az egészségmegőrzési programhoz.

– A fajok és ökoszisztémák védelme és vizsgálata, különös tekintettel az ökológiai biztonságra.
– A mezőgazdaságban a környezetkímélő technológiák széles körű alkalmazása.
– Környezettudatos energiapolitika.
– Ipar és bányászat környezettel harmonikus fejlesztése.
– A települések környezetvédelme.
– Fokozott nevelő, oktató és felvilágosító tevékenység a környezetvédelem és a természeti erőforrások hasznosítása ismeretanyagából.
– A környezetfejlesztés nemzetközi és társadalmi mozgásterének meghatározása és kihasználása.
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Az ember egészségkárosodásának gazdasági vonatkozásai

Az egyes környezeti ágensek szennyezettsége, illetőleg azok hatása a lakosságra területenként változó. Változik az expozíció mértéke kor-
csoportok szerint is. Közelítő számítás szerint hazánk lakosságát az alábbi expozíciós csoportokba sorolhatjuk.
Élelmiszer. Az élelmi cikkek gyakorlatilag országos mértékű kereskedelmi terítése miatt az alapvető jellegű cikkek tekintetében a lakosságot 
egyformán közepes mértékben exponáltnak kell tekinteni. A gyermekek többek között jóval érzékenyebbek a nehézfém (ólom) szennye-
zettségre, a főzelékfélék nitráttartalmára. A falusi lakosság körében kimutathatóan nagyobb a kockázata a házi vágású húsokból, nem meg-
felelően használt növényvédőszerekből származó ártalmaknak.
Víz. Elsősorban az ivóvízellátás jelenthet egészségügyi kockázatot. A vezetékes vizek rendszeres ellenőrzése bizonyos mértékű biztosítékot 
nyújt ugyan, de a vízkezelés maradékai irodalmi adatok szerint kimutatható kockázati tényezőt képviselnek. Ezért, valamint a fürdővizek-

ból származó fertőzések miatt, a vezetékes vízzel ellátott területek 
lakosságát mérsékelten veszélyeztetettnek lehet tekinteni. Fokozot-
tan exponáltak a vezetékes vízzel el nem látott települések lakói.
Levegőszennyezettség. Ismerve az ország levegőszennyezettségi tér-
képét, mérsékelten exponáltnak lehet tekinteni azon területek la-
kosságát, ahol a levegő egy vagy két szennyező anyaggal terhelt. 
Fokozott expozíciót kapnak azok a lakosok, akik három vagy több 
szennyező anyaggal terhelt területen élnek.
Talaj és hulladékok. Az általuk okozott szennyezettség következté-
ben a gyermekek és a falusi lakosság tekinthető mérsékelten expo-
náltnak. Gyermekeknél természetesen gyakoribb a tápcsatornán, 
a légutakon, nyálkahártyákon át a talajból eredő mikroorganizmu-
sok, por, idegen anyagok okozta károsodás. A falusi lakosságnál 
életkörülményeik, munkakörülményeik okozzák a kissé nagyobb 
mértékű expozíciót.
A környezeti hatások okozta megbetegedések miatt a lakosság 20,2 
millió napot töltött táppénzes állományban. A gyermekek és nyugdí-
jasok betegségi napjai természetesen itt nem jelentkeznek. A kór-
házi ápolási napok száma 11,7 millió volt, lakosonként több mint 
egy nap jut átlagosan, míg a táppénz esetében kettő nap. Környe-
zeti hatás következtében idő előtt, aktív korban haltak meg 15 ez-
ren. 1986-ban 7 800 személy vált a szóban forgó hatások miatt rok-
kanttá, ezek közül 2 340 aktív korú volt.
Ami a pénzben kifejezett károkat illeti, a legnagyobb tétel a táppénz-
es állományúak munkából való kiesése 18,7 milliárd Ft-tal. Ezt kö-
veti a kórházi ápolsási költségek összege mely 6,0 milliárd Ft-ot tesz 
ki. Az aktív korban meghaltak termeléskiesése és a táppénz 3,6 és 
3,2 milliárd Ft-os tétel is jelentős.
Az egészségre kiható környezetkárosító források szerinti differen-
ciálásban nem mutatkozik jelentős különbség az ipari, közlekedé-
si, kommunális és mezőgazdasági ágazatok között.
Összegszerűségben az ipari és mezőgazdasági források 8 milliárd 
Ft körüli, a közlekedési és kommunális források 7 milliárd Ft kö-
rüli tételt képviselnek. A külföldről érkező szennyezettség 3,5 mil-
liárd Ft-ot képvisel.
A 35,5 milliárd Ft-ot kitevő környezeti egészségi kárt nemzeti gaz-
dálkodásunk adataival egybevetve a következőket kapjuk: 



eredeti közlemények

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

118

A bruttó nemzeti termék (GDP) 3,26%-át, a nemzeti jövedelem 4,03%-át teszik ki a környezeti hatások miatt jelentkező egészségkárosodá-
sok költségei, veszteségei. A károk összege meghaladja a környezetvédelmi beruházások (1984. évi) összegét, és közel áll az ország egészség-
ügyi költségvetésének teljes összegéhez.

VI. melléklet

Javaslat az egészségügy betegségmegelőző tevékenységének informdciós rendszerére

Az egészségügy betegségmegelőző tevékenységének mutatói értelemszerűen az egészségmegőrzés információrendszerének azt a részét ké-
pezik, amely kizárólag az ágazat megelőző tevékenységére vonatkozik. Ennek megfelelően az információs rendszer mutatóinak kiválasztá-
sa attól függ, hogyan definiálódik az egészségügy betegségmegelőző tevékenysége; másképpen fogalmazva: melyek azok a diszciplinák és 
gyakorlati tevékenységek, amelyek az ágazati prevenció szempontjából relevánsak. A kiinduló adatbázis (lásd később) leírásában azok a disz-
ciplinák és gyakorlati tevékenységek szerepelnek, amelyeknek relevanciája az ágazati megelőzésben valószínűsíthető.
Az információs rendszer kialakításában a következő szempontokat kívánatos figyelembe venni.

– illeszkedjék az állami és ágazati statisztikai rendszer korszerűsítési programjába;
– a meglevő adatgyűjtéseket használja fel, legalábbis a megvalósulás időszakában;
– vegye figyelembe a számítógépek elterjedéséből származó lehetőségeket;
– a lehetőségeknek, igényeknek megfelelően változtatható legyen;
– tegye lehetővé a nemzetközi összehasonlítást;
– elégítse ki az Egészségügyi Világszervezet „Egészséget mindenkinek 2000-re” elnevezéssel meghirdetett programjának adatigényeit;
– biztosítsa az adatok értékelését helyi, területi szinten is.

Kiinduló adatbázis

a) az antropológia illetékességi körébe tartozó releváns jelenségek és tevékenységek;
b) a társadalomorvostan és epidemiológia illetékességi körébe tartozó jelenségek és tevékenységek;
c) a közegészségügy illetékességi körébe tartozó jelenségek és tevékenységek;
d) az élelmezésegészségügy illetékességi körébe tartozó jelenségek és tevékenységek;
e) a munkaegészségügy illetékességi körébe tartozó jelenségek és tevékenységek;
f) az egészségnevelés illetékességi körébe tartozó jelenségek és tevékenységek;
g) a családtervezés illetékességi körébe tartozó jelenségek és tevékenységek;
h) a gyógyítás illetékességi körébe tartozó jelenségek és tevékenységek.

Az információ körének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a népesség epidemiológiai viszonyai nem statikusak. Ezek dinami-
kusan változnak annak következtében, hogy a népesség és környezete között mindig új és új egyensúly alakul ki. Különösképpen vonatko-
zik ez a megállapítás a fertőző betegségekre, melyek közül a bakteriális eredetűek jó ideje visszavonolóban vannak, míg elsősorban a víru-
sos és gombás eredetűek előretörése figyelhető meg. Elképzelhető, hogy a jövőben a fertőző betegségek viszonylagos súlya a morbiditás-
ban, sőt esetleg a mortalitásban is növekedni fog (pl. AIDS).

Az információs rendszer

Az ágazati prevenció információs rendszere része az egészségmegőrzés hosszú távú társadalmi programjának, információs, rendszerének. 
Ennek megfelelően az utóbbi szerkezete és tevékenysége az alábbi egyik alrendszerét alkotja.
Kívánatos és szükséges, hogy a SZEM felügyelete alá tartozó intézmények (adatlelőhelyek) az ágazati prevenció szempontjából releváns 
adatai az Országos Egészségvédelmi Tanács Információs Központjába (OETIK) közvetlenül, vagy a SZEM-en keresztül eljussanak. Indo-
kolt a megelőzésről készülő elemző jelentések önálló formába történő megjelentetése, lehetőleg évenként.
A jelentésnek jellemeznie kell a népesség egészségi állapotának alakulását, azt kell megmutatnia, milyen alapirányzatok érvényesülnek eb-
ben a tekintetben. Törekedni kell arra, hogy a jól meghatározott tevékenységek hatása/eredménye – amennyiben ezt a dolog természete 
megengedi – mérhető legyen. A kvalitatív értékelésben is kívánatos az egzaktság megvalósítása.
A mutatócsoportok a következő szakmai területekról származnak: demográfia; epidemiológia: morbiditás, mortalitás; az ágazat hagyomá-
nyos megelőző tevékenysége: populációcentrikus prevenció; az életmódot alakító tevékenységek: individuumcentrikus prevenció; a pre-
venciót szolgáló tudományos kutatások.

A IV. a családtervezés, az V. a környezetvédelem, végül a VI. melléklet a nyilvánosságot orientáló informá-
ciós tevékenység megújítására vonatkozó elképzeléseket vázolja. Az összegző munkában a fővonulatot je-
lentő közegészség- és járványügy, valamint egészségnevelés intézményi rekonstrukciójának kidolgozására 
törekedtünk.

A munkacsoport úgy véli, hogy a szakosított intézmények szervezeti és működési rendjének megváltoztatása 
csak akkor éri el a kívánt hatásfokot, ha párosul az alapellátás és kórházügy olyan reformjával, amely a betegségek 
megelőzésében valódi intézményi és személyi érdekeltséget teremt.
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Pl. a körzeti egészségügyi szolgálatok dolgozóinak premizálása függjön az ellátott populáció hypertónia-, 
diabetes-szövődményeinek arányától a rejtett morbiditás feltárásától stb.

A munkacsoport egyetért abban, hogy a közegészségügyi és járványügyi hálózat és az alapellátás szoros kölcsö-
nös információs kapcsolata, funkcionális együttműködése elengedhetetlen a hatékony egészségvédelemhez. A kor-
szerű családtervezési szolgáltatások a gyermekvállalás „ürügyén” kondicionálhatják a szülők egészségmagatartá-
sát. A prevenciós tevékenység a következő alapelvekre figyelemmel szervezhető:
– intézményközpontú prevenció helyett a helyi társadalomba illeszkedő struktúrák fejlődését célszerű ösztö-

nözni, tehát az önsegítés, önszerveződés, laikus kölcsönös segítés irányába kell lépni, s fokozni a prevenciós 
szolgáltatások demokratizmusát, társadalmi kontrollját (pl. a helyi autonómiák egészségügyi bizottságainak 
jogosítványait kiterjesztve);

– figyelembe kell venni a megelőzés társadalmi rétegek szerinti sajátosságait és törekedni kell az egészségbeli 
egyenlőtlenségek csökkentésére; lehetővé kell tenni az állampolgárok partneri szerepét a prevenciós szolgál-
tatások megtervezésében és megvalósításában (pl. laikus támogatók, véleményformálók bevonásával);

– növelni kell az egészségesebb életmód választását segítő információk hozzáférhetőségét (pl. az egészégi álla-
potot befolyásoló jellemző adatok egységes beszámolási rendbe foglalásával);

– a preventív egészségügyi szolgáltatásokat olyan szervezeti rendszerbe kell foglalni, amely az egészségmegőr-
zés szakmai és közösségi erőforrásainak jobb együttműködését, kommunikációját és koordinációját biztosít-
ja: így a közegészségügy, járványügy szervezetében az állami irányítás egységének erősítésére az egészségne-
velés területén az interdiszciplináris, részben társadalmi alapon szerveződő struktúrák felállítására kell töre-
kedni;

– a pénzügyi forrásokat úgy kell átcsoportosítani, hogy az ágazati költségvetésből (állami vagy biztosítói finan-
szírozás esetén egyaránt) a prevenció megmegvalósítására több jusson, hiszen a megelőző akciók, progra-
mok zöme a lakosság számára közvetlenül térítésmentes kell, hogy maradjon;

– erősíteni kell az epidemiológiai felkészültséget, szemléletmódot az egészségügy egészében;
– az egészségügyi szakemberképzésben és továbbképzésben szereplő valamennyi szaktárgy preventív mozzana-

tait kell kiemelni;
– az egészségügy valamennyi dolgozójára és szolgáltatására szükség van a megelőzésben (ezt a munkát és szem-

léletet egyetlen alágazat, intézmény – alapfeladatától függetlenül – ki nem sajátíthatja, s vissza nem utasíthat-
ja), különös figyelmet kell fordítani az ágazat nem orvos szakalkalmazottaira;

– legyen a tudományos kutatás prioritása az egészségi állapotra ható tényezők vizsgálata, az ártalmak kiküszö-
bölésére irányuló lehetőségek feltárása.
A munkacsoport végül támogatja, hogy a kialakítandó egészségügyi biztosítási rendszer preferálja az egészség-

romlás kockázatát csökkentő aktív munkáltatói, illetőleg állampolgári magatartást (pl. befizetett járulék egy részé-
nek visszaigénylése, ha a munkahelyi balesetek száma egy minimális érték alatt volt, vagy dohányzásról leszokott 
személy premizálása).

A továbbiakban kifejtjük a közegészségügy és az egészsségnevelés szervezetére és finanszírozására vonatkozó aján-
lásaink lényegét (a részleteket a II. és III. melléklet tartalmazza).

Közegészségügy

Ófalu és Hévíz, vagy a szmogriadó példája igazolja, hogy a közegészségügyet, annak követelményeit folyamato-
san szükséges korszerűsíteni, és nyilvánosan követhetővé kell tenni. A lakosság egyre érzékenyebb a környezet – a la-
ikusok körében nem mindig helyesen értékelt – veszélyei iránt. Ezért is fontos a közegészégügy szociális szemléle-
tének javítása, lakossági kapcsolatainak erősítése. A növekvő számú munkahelyi egészségkárosodás megelőzése a mun-
kaegészségügyi mérőrendszer tökéletesítését, valamint a munkavédelem és az üzem-munkaegészségügyi szolgálat 
tevékenységének jobb összhangját igényli. Meg kell határozni, hogy melyek a közegészségügy fejlesztendő, megőr-
zendő feladatkörei (feltétlenül idetartozik a környezet-epidemiológiai tevékenység kibontakoztatása, a toxikológiai 
minősítés továbbfejlesztése, a növekvő turizmussal összefüggésben egyes fertőző betegségek elleni védelem haté-
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konyabb szervezése stb.), és melyek a beszűkítendő, illetőleg más szervezeteknek átadandó feladatok (ebben a cso-
portban elsősorban a különböző beruházások rossz hatékonyságú helyszíni ellenőrzésére, termelési folyamatokra 
vonatkozó higiénés előírások megtartásának kontrolljára gondolunk).

A munkabizottsági tagok többségének álláspontja szerint a közegészségügy területén működő országos szakin-
tézetek fokozatosan szervezeti egységbe vonhatók. Számos külföldi tapasztalat (pl. USA, Finnország) mutatja, hogy 
így az irányító munka markánsabban szervezhető, miközben az egyes szakmák autonómiája fenntartható (önálló 
szakmai kollégiumok). Az állami közegészség- és járványügyi felügyeleti rendszerben megszüntetni javasoljuk a köz-
ponti szervezetrész minisztériumi és a megyei egységek tanácsi alárendeltségének kettősségét. Ha elfogadjuk azt az 
alapelvet, hogy a közegészségügyi biztonság fenntartásáért, a parciális érdekek kiküszöbölésével az államot osztha-
tatlan felelősség terheli, szervezeti egységbe kell vonni a főfelügyelőséget és a megyei (esetleg regionális) felügyelő-
ségeket. Ez azt jelenti, hogy a területi közegészségügyi és járványügyi felügyelők és munkatársak a központi kor-
mányzat alkalmazottai kell, hogy legyenek. A területi KÖJÁL-ok esetében elképzelhető a megyei (regionális) szer-
veződés fenntartása, jóllehet ennek veszélye a helyi érdekcsoportoknak való nagyobb kiszolgáltatottság. Az is al-
ternatíva, hogy az egész KÖJÁL-rendszer – az Országos Mentőszolgálathoz hasonlóan – egységes centralizált szer-
vezetet alkot. Ez természetesen nem zárja ki egyes, a KÖJÁL-okban folyó tevékenységek biztosítói, vállalati meg-
rendelői finanszírozását.

Egészségnevelés

A jelenlegi teljességgel diszfunkcionális szervezeti rendszer továbbfejlesztése két irányban lehetséges. Az átszer-
vezés alatt álló Országos Egészségnevelési Intézet (a névváltoztatás napirenden van) az egészségmegőrzés szakmai, 
módszertani információs intézménye, mely elsősorban az egészségügyi közegben működik. A szakmai színvonal 
erősítését új vezetés irányításával széles körű külső szakértői gárda bevonása szolgálja. Az Intézet a program egyik 
kutatási bázisaként múködik. Feladata az önsegítő csoportok, önszervező kisközösségek összefogása, támogatása, 
alapvetően a szolgáltatások révén (információ, módszertan, kommunikáció).

Emellett elsősorban az ésszerű decentralizálás, az alulról építkező, helyi igényekhez rugalmasabban és gyorsab-
ban alkalmazkodó autonóm hálózat megteremtése szükséges, regionális vagy megyei szinten kialakított egészség-
megőrzési központok irányításával. A regionális hatókör mellett szól, hogy így a magasan képzett szakembergárda 
jobban biztosítható, az egyetemi központokra támaszkodás esetén az oktatásba és a tudományos munkába való 
bekapcsolódás könnyebb és egyértelműbb, s a koncentráltabb anyagi eszközök a gyakorlati tevékenységet is haté-
konyabbá teszik. E megoldás azonban távolabb esik a lakosságtól, a helyi társadalomtól. A megyei (vagy ennek meg-
felelő más közigazgatási) szinten kialakított intézmény előnye az előzővel szemben, hogy jobban illeszkedik a meg-
lévő igazgatási rendszerbe, finanszírozása is egyértelműbb, s a szakmai partnerek (egészségügyi, oktatás- és műve-
lődésügyi stb.) irányítása is ilyen tagolású. Hátrány a megyei érdekeknek történő nagyobb kiszolgáltatottság.

A javasolt intézmény feladatai:

– hatókörében tervezi, koordinálja és irányítja az egészségmegőrzési tevékenységet
– a területi egészségvédelmi tanács operatív bázisintézményeként működik (interszektorális koordináció)
– az egészségmegőrzés helyi módszertani és technikai bázisául szolgál (módszerek, funkcionális kapcsolattar-

tás, helyi kiadványok, könyv-, film-, videotár, adatbázis)
– az egészségmegőrzés személyi feltételeinek biztosítása (helyi szakkáderek képzése, továbbképzése, klub- és 

kurzusvezetők, laikus önsegítő csoportok vezetőinek alap- és továbbképzése, szakmai segítségnyújtás stb.)
– a lakosság gyors tájékoztatása aktuális egészségügyi kérdésekben.

Az egészségmegőrzési központ önálló jogi személy szakmai felügyeletét vagy az egészségügy területileg megfe-
lelő irányítószerve (szakigazgatási szerv) vagy közvetlenül a megyei egészségvédelmi tanács láthatná el. Ez a szer-
vezet a megyei KÖJÁL-ok egészségnevelési osztályainak jogutóda, állományuk és költségvetésük az intézetbe ol-
vad. A megyei/regionális központ mellett alsóbb szintű területi bázisok kifejlesztése is célszerűvé válhat. Ha a gon-
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dolkodás is ebben az irányban történik, az egészségmegőrzés professzionális hálózata tevékenységét zömében egész-
ségügyi közegben végzi, így továbbra is az egészségügy szervezetében önálló alrendszerként tartható számon. Ugyan-
akkor feladatkörében az egészségmegőrzési program keretében interdiszciplináris szakmai, módszertani informá-
ciót és – különösen a területen – szolgáltatást is nyújtó alapintézmény feladatát is be kell töltenie.

E koncepció alternatívája egy radikálisabb változás. Eszerint az eddigi elvek, szervezeti feltételek, módszerek gyö-
keres reformra szorulnak, diszkontinuitásra, szakításra van szükség.

Mind az országos szakmai bázisintézmény, mind a helyi autonómia feltételei között alulról építkező közösségi 
hálózat hagyja el az ágazatot, mozgalmi vagy alapítványi rendbe szerveződhet. A munkacsoport azonban nem hí-
ve a medicinális kapcsolat teljes mellőzésének hiszen nem lehet célunk egy csak laikus ismeretekre hagyatkozó 
egészségmegőrzési rendszer kiépítése.

Javaslat a prevenciós reformlépések ütemezésére

1989
– az egészségmegőrzési program és az ágazaton belüli prevenciós rendszer viszonyának rögzítése, szakmai vitá-

kon történő elfogadtatása;
– az ágazaton belüli megelőzés információs rendszerének kiépítése (szoros egységben az egészségmegőrzés mo-

nitorozásával), célszerűen a KSH bázisán;
– az egészségnevelés központi intézményének szervezeti korszerűsítése, egészségmegőrzési szakmai kollégium 

megszervezése;

1990
– a családtervezés egészségügyi rendszerének megújítása;
– a közegészségügy országos intézeti szervezetének korszerűsítése, a szervezeti egységbe foglalás kezdete (OKI-OÉTI);
– a mentálhigiénés prevenció intézményi bázisának kialakítása;
– az egészségmegőrzésben pozitív érdekeltséget teremtő társadalombiztosítási és egyéni biztosítási formák mo-

dellértékű bevezetése;
– a közegészségügy területi intézményrendszerének reformja;
– a preventív szemléletmód tantervi követelményeinek érvényesítése az orvosképzés, továbbképzés reformja során;

1991–1992
– az egészségmegőrzés területi módszertani hálózatának rekonstrukciója;
– a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi mérőrendszerek egységes elvek szerinti működ-

tetése, különös tekintettel az egységes szabványrendszer megteremtésére;
– a nem fertőző megbetegedések új epidemiológiai kutatási rendszerének kialakítása;
– preventív hangsúlyokat beépítő, a valós szükségletekhez igazodó egészségügyi főiskolai képzési reform.

A finanszírozás lehetőségei

A prevenció költségei általában nem háríthatók az állampolgárra, vállalásukra állami garancia szükséges. Ez az 
elvi álláspont nem zárja ki azt, hogy egyes megelőzési akciók lehetnek önfinanszírozók, esetenként nyereséges vál-
lalkozások is (pl. fogyókúrástábor, szexuális ismeretterjesztés). Már ma is, bár szűk körben, létezik fizetőképes ke-
reslet olyan preventív szolgáltatások iránt, amelyek általában az adott szinten nem elégíthetők ki (pl. gazdasági ve-
zetőknek mentálhigiénés szolgáltatások).

A megelőzés szempontjából az egészségügy biztosítási típusú finanszírozása látszik hatékonyabbnak, hiszen így 
az egészség megőrzéséhez fűződő anyagi érdekek közvetlenebbül jeleníthetők meg.

A társadalombiztosítás tevékenysége, érdekeltsége természeténél fogva a megelőzés finanszírozásának bázisa lehetne. 
Erre épülhetnének az egészségre ösztönző differenciált személyi boztosítási formák. A biztosítási típusú finanszírozásnál 
alapelv kell, hogy legyen a pozitív diszkrimináció az „egészségesebb” támogatása a negatív szankcionálással szemben.
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A közegészségügy egyes területeinek finanszírozásába, bizonyos tevékenységek díjazása révén is a skandináv or-
szágok példája alapján fokozottan be kell vonni a vállalati, a munkáltatói szférát. Az egészségmegőrzés helyi akti-
vitását viszont az önkormányzat forrásai, valamint alapítványi tőke biztosítják. Indokolt az Egészségvédelmi Alap 
költségvetési forrásait fokozatosan biztosítási megtakarításokkal felváltani. A megelőzés reformkoncepciójában 
előirányzott funkcióváltozások is szabadítanak fel olyan tartalékokat, amelyek forrásoldalon is megjelennek.

A megelőzési munkabizottság összefoglalója az alábbi, a bizottsági munka során elkészített tanulmányokra tá-
maszkodik.

Irodalom

Dr. Kökény Mihály-Dr. Makara Péter: Konceptuális megfontolások a prevenció reformjához. - Dr. Czeizel Endre: A családtervezés egészség-
ügyi rendszerének megújítása. - Dr. Józan Péter: Javaslat az egészségügy betegségmegelőző tevékenységének információs rendszerére. - Dr. Bíró György- 
Bonifertné Szigeti Márta-Tóth György-Dr. Várkonyi Tibor-Dr. V. Nagy Imre: Környezetvédelem - egészségvédelem. - Gáti Zoltán-Dr. Telke József: 
Az egészségneveléstől a közösségi egészségmegőrzésig. - Dr. Pápai Dénes: Javalat a közegészségügyi-járványügyi hálózat és tevékenység korsze-
rűsítésére. - Dr. Vass Adám (szerk.): Elgondolások a közegészségügy reformjához. Vitaanyag.

A tanulmányok főbb meg állapításait rövidített szerkesztett formában a mellékletek tartalmazzák. 
Az összefoglaló tanulmányt Dr. Kökény Mihály és Dr. Makara Péter készítette.



123

recenzió

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ – 1091 Budapest, Üllői út 25. Tel.: (20) 670 1878
E-mail: voko.zoltan@semmelweis-univ.hu,

Az elkerülhető halálozás alap koncepcióját a Harvard 
Egyetem Orvostudományi Kara által vezetett Megelőz-
hető és Kezelhető Betegségek Munkacsoport dolgozta 
ki a hetvenes években. A nemzetközi szakirodalomban 
a fogalom 1976-tól eredeztethető [1]. Ebben a közle-
ményben vezették be a „nem megfelelő időben bekö-
vetkezett szükségtelen halálozás fogalmát” és javasol-
tak 91 olyan állapotot, egyesek esetében a korcsopor-
tot is meghatározva, amelyek miatt nem szabadna halá-
lozásnak bekövetkeznie időben történő, hatásos egész-
ségügyi ellátás esetén. Ezután számos tanulmány látott 
még napvilágot különböző kutatócsoportok részéről. 
Az Európai Közösség első Elkerülhető Halálozás Atla-
szát 1988-ban publikálták, és 10 ország 1974–1978-as 
adatait mutatta be [2]. Ebben az elemzésben 17 beteg-
ségcsoport miatti halálozást tekintettek elkerülhetőnek. 
A második kiadáshoz, amely 1980–1984-re vonatko-
zott, már Spanyolország és Portugália is csatlakozott 
[3, 4]. Ennek második kötetében további nyolc beteg-
ségcsoportot adtak a korábbiakhoz. A harmadik kiadás 
az 1985–89-es időszak halálozását dolgozta fel, a koráb-
bi két kiadásban szereplő betegségcsoportokból végül 
16-ot tartva meg elkerülhető halálozásként, a legtöbb 
esetében 65 éves felső korhatárral [5].

Boján Ferenc, Vargáné Hajdú Piroska és Belicza Éva 
az elkerülhető halálozás fogalmát, számítási módját 
a nemzetközi térnyerésével egyidőben, magas szakmai 
színvonalon vezette be a hazai népegészségügyi szak-
irodalomba [6]. A szerzők szerint bizonyos korcsopor-
tokban az elkerülhető halálozások körébe „azok a be-
tegségek, betegségi csoportok sorolhatók, melyek
– megelőzése elsősorban az egészségügy hatásköré-

be tartozik és/vagy
– kezelhetők (gyógyíthatók).”

A betegségek és a korcsoportok meghatározásának 
önkényessége semmit nem von le munkájuk értékéből, 
hiszen akkor még nem léteztek nemzetközileg elfoga-
dott standard meghatározások erre vonatkozóan.

Fő konklúziójuk, miszerint „az időben történő és meg-
felelő egészségügyi ellátással túlnyomórészt kivédhe-
tőnek feltételezett elkerülhető halálozás átfogó tenden-
ciái a fejlett országokkal ellentétben, hazánkban ked-
vezőtlen képet mutattak mint az egészségügyi ellátás 

által kevésbé befolyásolhatónak vélt összes többi halá-
lok okozta mortalitás.”, a népegészségügyi szakmai kö-
zösség és az egészségpolitika számára is felhívta a figyel-
met arra, hogy ilyen típusú elemzésekkel az egészség-
ügy és a népegészségügy teljesítményét mutató kime-
neti indikátorokat lehet képezni, illetve rámutatott a ha-
zai egészségügy eredményességi problémájára.

Közleményük biztosan hozzájárult, legalább inspirá-
cióként ahhoz, hogy Józan Péter a WHO-val együttmű-
ködésben megvalósítsa nagy ívű munkáját, a Kelet- 
Közép Európai Országok Elkerülhető Halálozásának 
Atlaszát [7]. Ez a munka nemzetközi szinten is felhívta 
a figyelmet nemcsak a tudományos közösségben, ha-
nem a WHO révén az egészségpolitikusok körében is, 
az Európa nyugati és keleti fele között tátongó epide-
miológiai szakadékra.

Az elkerülhető halálozás elemzése nem mentes mód-
szertani problémáktól, amely egyebek mellett kiterjed 
a tulajdoníthatóság problémájára. Ennek az összefog-
lalónak azonban nem célja sem a módszertan általános, 
sem a mérföldkő közlemény módszertanának egyedi 
elemzése. Az érdeklődő olvasó találhat erről részletes 
szakirodalmat [8]. A módszer korlátait elismerve azon-
ban meg kell állapítanunk, hogy az elkerülhető halálo-
zás, mind a megfelelő egészségügyi ellátással elkerül-
hető, mind a megelőzhető halálozás komponense, má-
ra vezető egészségindikátorokká váltak. Fontos a sze-
repük a népegészségügyi prioritások meghatározásá-
ban az egyes országokban, illetve a nemzetközi össze-
hasonlításokban is. Nem véletlen, hogy mind az EU, 
mind a WHO, mind az OECD fontos egészségindiká-
tora és a nemzetközi szervezetek rendszeresen közöl-
nek is ezekre vonatkozó adatokat. 2018-ban az OECD 
és az Eurostat együttműködésben kidolgozta a megfe-
lelő egészségügyi ellátással elkerülhető és a megelőzhe-
tő halálozások listáját [9]. A listát 2019-ben kismérték-
ben módosították. Így napainkra egységessé vált az el-
kerülhető halálozás elemzésének módszertana.

Boján Ferencnek, Vargáné Hajdú Piroskának és Be-
licza Évának elévülhetetlen érdeme van abban, hogy az 
elkerülhető halálozás számítása Magyarországon a nem-
zetközi gyakorlattal egyidőben meghonosult és a Deb-
receni Egyetem Népegészségügyi Iskolájában, majd Nép- 

Vokó Zoltán
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1. ábra
Megfelelő egészségügyi ellátással 75 év alatt elkerülhető halálozás 2017-ben 

(standardizált halálozási arányszám per 100 000 fő)

2. ábra
Megelőzhető 75 év alatti halálozás 2017-ben (standardizált halálozási arányszám per 100 000 fő)



népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

125az elkerülhető halálozás

egészségügyi Karán a népegészségügyi, epidemiológi-
ai képzés részévé vált. Munkájuk örökségének tekint-
hető, hogy ezek az elemzések mind a mai napig rend-
szeresen megjelennek a hazai szakirodalomban [10, 11].

Annak illusztrációjaként, hogy mennyire fontos is-
mereteket, tudományos bizonyítékot szolgáltatnak ezek 
az elemzések az egészségpolitika számára, álljon itt két 
ábra az EUROSTAT-tól, jelezve, hogy az elmúlt évtize-
dek kedvező trendje ellenére Magyarország lemaradá-
sa az elkerülhető halálozásban mind a mai napig óriá-
si Európa nyugati feléhez, de immár a közép-kelet eu-
rópai országok közül is jó néhányhoz képest (1. és 2. 
ábra).
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A halálozás az élet elkerülhetetlen sajátossága, az „idő előtti” halálozás azonban nem fogadható el az emberiség 
számára. A XX. század egészségügyét mind erőteljesebben az idő előtti halálozások kivédésére való törekvés ve-
zérli. A nem szükségszerű, ún. megelőzhető halálozások feltárására számos megközelítést és mortalitást elemző 
módszert alkalmaznak, elsősorban a fejlett országokban (pl. elveszített potenciális életévek, többlethalálozás) [9, 
15, 16]. Az utóbbi egy-másfél évtizedben kerültek kidolgozásra és terjedtek el az ún. „elkerülhető halálozások” azon 
körére vonatkozó mortalitási elemzések, amely halálozások bekövetkezésében — feltételezések szerint — az egész-
ségügyi ellátás „minősége” az átlagosnál jelentősebb szerepet játszhat [4, 7, 12, 13].

Az „elkerülhető halálozásoknak” van egy másik köre, amelyek elkerülhetőségében az egészségügyi ellátáson kí-
vüli tényezők játszák a döntő szerepet. Jelen tanulmányunkban – az idevonatkozó szakirodalommal összhangban 
[6, 7, 10] – „elkerülhető halálozásoknak” a túlnyomóan orvosi beavatkozásokkal megelőzhető halálozásokat ne-
vezzük.

Régen ismert és ilyen értelemben megszokott „forszírozott” területe az egészségügyi ellátásnak az anyai halálo-
zás és a csecsemőhalálozás. A fokozott odafigyelésnek bizonyára nagy szerepe van nemcsak a fejlett országokban, 
de számos fejlődő országban is az anyai- és a csecsemőhalálozás erőteljes csökkenésében. Az „elkerülhető halálo-
zás” az anya- és csecsemővédelem területén elterjedt értékelés egyfajta kiterjesztése az egészségügyi ellátás széle-
sebb körére. Abból indul ki, hogy bár a halálozások egy tekintélyes hányada elsősorban olyan tényezők következ-
ménye, amelyek az egészségügy hatáskörén kívül állnak, létezik a halálozásoknak egy szűkebb köre, amely ma már 
az egészségügyi ellátás által hatékonyan befolyásolható, más szóval: időben történő és megfelelő ellátással túlnyo-
mórészt kivédhető. Az egészségügyi ellátás által befolyásolhatónak ítélt betegségek, betegségcsoportok okozta ha-
landóságot szembeállítva a többi – az egészségügy hatáskörén alapvetően kívül eső okok miatti – halálozással, olyan 
információk nyerhetők, amelyek bizonyos képet nyújthatnak az ellátó szolgálat eredményességéről [3, 4, 11].

Az „elkerülhető halálozás” tehát a lakosság egészségi állapotának negatívumai (nem szükségszerű morbiditás, 
-rokkantság, -halálozás) közül a nem szükségszerű mortalitást kapcsolja össze az egészségügyi ellátás „minőségé-
vel”, feltételezve, hogy – mint a lakosság egészségi állapotának egyfajta negatív indexe – az az egészségügyi ellátás 
eredményességének negatívumait is tükrözheti. Ugyanakkor ez a megközelítés azzal, hogy fényt vet a figyelmezte-
tő, negatív egészségügyi jelenségekre, a különböző jellegű, lehetséges hiányosságokra – a releváns orvosi ismere-
tek alkalmazásától az ellátás feltételeinek biztosításáig –, nem zárja ki a társadalom és azon belül az ellátandó egyén 
felelősségének, viselkedésének befolyásoló szerepét sem [1, 2, 6, 8, 10, 14].

Tanulmányunk az „elkerülhető halálozások” szemszögéből elemzi a magyar halandósági viszonyokat. Célszerű-
nek tartottuk feltárni 1. az „elkerülhető halálozások” súlyát és szerepét az összhalálozáson belül; 2. annak időbeni 
alakulását és 3. néhány fejlett országgal történő összehasonlítás alapján adatokat szolgáltatni ezen vonatkozásban 
is a lakosság mortalitási helyzetéről.

* A Népjóléti Minisztérium (tárcaszintű témaszám: T-10 T-460/4990) támogatásával végzett kutatómunka.

Dr. Boján Ferenc
Vargáné Dr. Hajdú Piroska
Dr. Belicza Éva

Az elkerülhető halálozás
I. Átfogó tendenciák
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Anyag és módszer

Az „elkerülhető halálozásokéhoz sorolható halálo-
kok körét alapvetően két összetevő határozza meg, ne-
vezetesen a betegség megelőzhetősége és/vagy kezelhe-
tősége (gyógyíthatósága). Mivel a betegségek megelő-
zésében az egészségügy hatáskörén kívül álló – elsőd-
legesen társadalmi – tényezők is meghatározó szere-
pet tölthetnek be, az egészségügyi ellátás eredményes-
sége – minősége – szempontjából az „elkerülhető ha-
lálokok” körébe azok a betegségek, betegségi csopor-
tok sorolhatók, melyek
– megelőzése elsősorban az egészségügy hatáskörébe 

tartozik és/vagy 
– kezelhetők (gyógyíthatók).

Így eleve nem soroltuk ebbe a körbe azokat a halá-
lokokat, amelyek kivédhetősége (pl. halálos balesetek), 
vagy elsődleges prevenciója (pl. tüdőrák, öngyilkosság) jórészt kívül esik az egészségügy hatáskörén.

Tanulmányunkban az elkerülhető halálozások körébe vont halálokok listáját – és az érintett korosztályokat – a szak-
irodalom alapján [3, 4, 7, 11, 13] állítottuk össze (I. táblázat). E nosológiai csoport összeállítása – a dolog termé-
szeténél fogva – objektív kritériumok hiányában a szakemberek konszenzusán alapul [10]. Vizsgálatunk nem ter-
jedt ki az elkerülhető halálozásokon belül – egyebek között – az anyai, a csecsemő- és a perinatális halálozások ala-
kulásának elemzésére.

Az 1979–1988 közötti 10 éves időtartamban az 5–64 éves lakosság körében vizsgáltuk az összes halálozás és ezen 
belül az „elkerülhető halálozások” körébe sorolt mortalitás alakulását.

A legszélesebb életszakaszon – 5–64 éves korban – összességében elkerülhető halálozás magában foglalja az 5–64 
évnél szűkebb életintervallumon elkerülhetőnek tekintett halálozásokat is, természetesen csak az érintett életko-
rokra vonatkozóan (pl. krónikus reumás szívbetegségek 5–44 éves korban). 

A halálozási és a lakossági alapadatokat a KSH hivatalos kiadványaiból gyűjtöttük ki [5], a nemzetközi öszsze-
hasonlítások céljára pedig a WHO statisztikai évkönyveinek adatai szolgáltak alapul [17].

A mortalitás alakulásának vizsgálatához kor szerint standardizált halálozási arányszámokat számítottunk. Stan-
dard súlyokként a vizsgált férfi, illetve női lakosságcsoportok 1979. évi kormegoszlása szolgált. A nemzetközi össze-
hasonlításokban a standardizálás alapját Európa adott 
korú (férfi és nő együttes) lakossága képezte [17].

Eredmények

A vizsgált 10 év alatt a magyar 5–64 éves férfiak kö-
rében az elkerülhető halálozások összességének 100 ezer 
főre számított gyakorisága 92,1 és 107,1 között válto-
zott, míg az összes többi halálok okozta mortalitásuk 
478,1–580,4 közötti értékeket vett fel (II. táblázat). Ugyan-
ezen idő alatt az 5–64 éves nők elkerülhető halálozása 
63,4–76,9-es határokon belül mozgott, az összes többi 
halálok okozta női mortalitás szélső értéke pedig 235,9, 
illetve 250,9 volt. A legalacsonyabb mortalitási szint 1979-
ben volt észlelhető mindegyik csoportban, kivéve a női 
elkerülhető halálozást (1988).
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Az 5–64 éves életszakaszon elkerülhetőnek feltéte-
lezett halálokok összessége által okozott mortalitás 1979–
1988 közötti alakulását szembeállítva az összes többi 
halálokok miatti mortalitás változásával (1. ábra), az 
1979. évi bázis szintről elsősorban a férfiak halandósá-
ga emelkedett igen kedvezőtlen mértékben éspedig az 
egészségügy által számottevően befolyásolhatónak vélt 
elkerülhető halálokok összességében éppúgy, mint az 
összes többi haláloki csoport vonatkozásában. Figye-
lemre méltónak tűnik azonban, hogy a halálozási gör-
bék 1986-tól erősen eltávolodnak egymástól: az elke-
rülhető halálozások körében indult meg nagyobb mér-
tékben a csökkenés, bár még mindig a 10 év előtti – 
100 ezer főre vonatkoztatott – halandósági szint felett 
maradva. Ezek a tendenciák az 5—64 éves nők köré-
ben is megfigyelhetők azzal a különbséggel, hogy a nők esetében az elkerülhető halálozás 1986-tól már 1979-hez 
viszonyítva is csökkent: 100 ezer adott korú nőre kevesebb elkerülhető halálozás jutott mint 1979-ben. Ugyanez 
nem mondható el az összes többi halálok okozta női halandóságról, a férfiak esetében pedig az „elkerülhetőn” kí-
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vüli halálokok összessége oly magas halandóságot jelez még a 80-as évek vége felé is, hogy az 1979. évi – egyébként 
igen magas – halandósági szintjük visszaállása is elérhetetlen reménynek tűnik egyelőre.

Ha a 80-as évek halandósági tendenciáit néhány fejlett ország közegében vizsgáljuk, az „elkerülhető” és az ösz-
szes többi halálok viszonylatában is kiéleződik kedvezőtlen halandósági helyzetünk. Az összehasonlításba célsze-
rűnek tartottuk bevonni – néhány legfejlettebb ország és Portugália mellett – mint egy szomszédos, kelet-európai 
országot, Csehszlovákiát is. Mivel azonban Csehszlovákia lakosságának részletes halandósági adatai csak 1981-től 
állnak rendelkezésre a WHO kiadványaiban, így a halandósági tendenciákat egységesen az 1981. évi halandósági 
arányszámok bázisán vizsgáltuk az adott országokban.

Az Európa 5–64 éves lakosságának korösszetételére 
standardizált halandósági tendenciák jellegzetes össz-
képet eredményeznek (2. ábra). 

A vizsgált fejlett országokban a mortalitási trende-
ket – kiváltképpen az elkerülhető halálozás trendjeit – 
általában folyamatos és jelentős csökkenés jellemezte 
1981-hez viszonyítva is. Kivétel csupán a két kelet-eu-
rópai ország: Csehszlovákia és Magyarország. Hazánk-
ban – de Csehszlovákiában is – 1983-ra 1981-hez vi-
szonyítva, relatíve nagyobb mérvű emelkedés követke-
zett be az elkerülhető halálozásban mint az összes töb-
bi halálok viszonylatában. Így előállt az a helyzet – és 
tartotta magát 1986-ig –, hogy az elkerülhető halálo-
zás hazánkban és Csehszlovákiában kedvezőtlenebbül 
alakult az általános halálozásnál. A fejlett országokban 
általában megfigyelhető – és a 2. ábrán is egyértelmű-
en tapasztalható – jelenség ezzel éppen ellentétes: az el-
kerülhető halálozás meredekebben csökken a többi ha-
lálok okozta mortalitásnál. Ez a jelenség Magyarországon csak az utolsó két-három évben észlelhető, tartósságá-
ban azonban – az eltelt idő rövidsége miatt – egyelőre csupán reménykedhetünk. A csehszlovák nők körében vi-
szont a váltás első jele csak 1988-ban volt észlelhető.

A mortalitás változása természetesen csak egyetlen megközelítésben világítja meg az elkerülhető halálozás vi-
szonyát a többi halálok okozta mortalitáshoz és nem nyújt információt annak jelentőségéről – súlyáról – az össz-
halálozáson belül. A magyar 5–64 éves lakosság 100 ezer főre vonatkoztatott általános halandósági arányszámá-
nak és azon belül az elkerülhető halálozás gyakoriságának alakulása már a súlyviszonyokat is tükrözi (3. ábra).
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Első pillantásra az elkerülhető halálozás súlya az összhalálozáson belül relatíve alacsonynak tűnik. Itt kell azon-
ban emlékeztetnünk arra, hogy vizsgálatunkat kifejezetten azon elkerülhető halálokokra korlátoztuk (I. táblázat), 
amelyek esetében a megfelelő orvosi, egészségügyi gyógyító ellátás jelentősége kiemelten feltételezett és nem sze-
repelnek vizsgálatunk körében azok a halálokok, amelyek elkerülésében a megelőzés – esetleg annak társadalmi 
oldala – játszik döntően elsődleges szerepet.

Az elkerülhető halálozás súlya – százalékos aránya 
– az 5–64 éves lakosság összhalálozásában nemzetkö-
zi összehasonlításban sem nyújt önmagában érdemi in-
formációt (III. táblázat). Hiszen az elkerülhető halálo-
zás aránya magasabb lehet az általános halálozásban ak-
kor is, ha az összes többi halálok következtében igen 
alacsony a halandóság (pl. japán férfiak: 100 ezer főre 
43,6 halálozás, amely 14,8%). Ugyanakkor jóval maga-
sabb gyakoriságú elkerülhető halandóságnak is alacso-
nyabb lehet a „súlya”, ha az összes többi halálok is igen 
magas halálozási gyakorisággal terheli a lakosságot (pl. 
csehszlovák férfiak: 100 ezer főre 82,6 halálozás, amely 
13,0%). Adataink alapján törvényszerűségnek tűnik azon-
ban az a jelenség, hogy a férfiak összhalálozásának ki-
sebb hányadát (6–16%) képezik az elkerülhető halálo-
zások, mint a nők halandóságának (4. ábra). Az 5–64 
éves nők összhalálozásából mintegy 11–24% sorolható az elkerülhető halálokok körébe. Ez a differenciálódás a vizs-
gált időszakban a vizsgált országok mindegyikében tapasztalható és feltételezhetően az elkerülhető halálokok jel-
legével magyarázható elsősorban: nem tartoznak az elkerülhető halálokok körébe egyebek között pl. az 5–64 éves 
férfiakat fokozottabban érintő erőszakos halálokok, míg 
ide soroltak bizonyos női daganatokat. Mindezek kö-
vetkezménye, hogy míg a férfiak általános halandósá-
ga több mint kétszerese a nők halandóságának (kivétel 
Anglia és Wales: 1,73, illetve az USA: 1,93), addig az el-
kerülhető halálokok viszonylatában a férfi/nő halan-
dósági arány 1,5 körül ingadozik a vizsgált országok-
ban (e tekintetben is kivétel Anglia és Wales, illetve az 
USA, mindkét országban 1,1 körüli érték volt a vizs-
gált években). Hazánkban az 5–64 éves lakosság köré-
ben a férfi/nő halandósági arány az összhalálozást te-
kintve 2,1–2,3, az elkerülhető halálozások vonatkozá-
sában pedig 1,5–1,6 között ingadozott.

A vizsgált országok sorában hazánk férfi és női la-
kosságának elkerülhető halálozása nem csupán 1985-
ben volt kiugróan magas (III. táblázat). 1981-től a je-
lentős távolság még Csehszlovákiával szemben is jellem-
zően stabilnak bizonyult, a többi országtól pedig foko-
zódott a lemaradásunk (5. ábra).

A leszakadásunk nyilván annak a tendenciának a kö-
vetkezménye, hogy Csehszlovákia kivételével, a vizsgált 
többi országban a kezdeti igen alacsony – a magyarnak 
mintegy felényi – halandósági szintről tovább csökkent a 80-as években az elkerülhető halálozás. A portugál férfi-
ak viszonylag kedvezőtlen 1981. évi halandósága a folyamatos és jelentős csökkenés eredményeként, 1987-re meg-
közelítette a japán férfiak 1981. évi elkerülhető halandósági szintjét.
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Úgy tűnik tehát, hogy mortalitási helyzetünk a fejlett országok közegében az elkerülhető halálokokra szűkítve 
sem kedvezőbb az általános halandóságunknál. Továbbmenve, ha kísérletet teszünk arra, hogy a közöttünk lévő 
távolságot hazánk mortalitási szintjéhez mérve, becsüljük a ránk váró felzárkózási feladatokat, igen meglepő ered-
ményekre jutunk (6. ábra).

A magyar 5–64 éves férfiak, illetve nők 100 ezer főre jutó halálozási arányszámát alapul (100%-nak) véve, azt ta-
pasztaljuk, hogy a fejlett országokhoz való felzárkózáshoz hazánkban az elkerülhető halálozás nagyobb arányú csök-
kentése lenne szükséges mint az öszszes többi halálok viszonylatában. Más szóval, a fejlett országokkal összehason-
lítva, hazánkban a 80-as években az elkerülhető halálokok okozta halálozás relatíve rosszabb volt mint az egészségügyi 
ellátás által kevésbé befolyásolhatónak vélt összes többi halálok okozta mortalitás. Az Egyesült Államok vagy Fran-
ciaország férfi, illetve női lakosságának halandósági szintjéhez történő felzárkózásunkhoz a gyógyító ellátás által 
befolyásolhatónak feltételezett halálozást mintegy 65–75%-ával kellene csökkenteni hazánkban, míg a mortalitás 
megelőzés-orientáltabb területén mintegy 20–40%-os csökkenés is elegendő lett volna 1985-ben. Az aszimmetria 
– ha nem is ilyen élesen mint az Egyesült Államok és Franciaország viszonylatában – általában minden vizsgált or-
szággal szemben (még Csehszlovákiával szemben is) fennáll a férfiak és a nők esetében egyaránt. Ez a jelenség min-
denképpen további, többirányú feltárást igényel.

Megbeszélés

Az elkerülhető halálozás az anyai és a csecsemőhalálozási elemzések egyfajta kiterjesztése [12].
Több irányból merül fel a kérdés: mi a relatív értéke a megnövekedett és folyamatosan bővülő orvosi, egészség-

ügyi ellátási lehetőségeknek. A kérdéssel való érdemi foglalkozást – ha akarjuk, ha nem – kikényszeríti az a tény, 
hogy a növekvő ellátási költségigényekkel szemben erősen korlátozottak az egészségügy – a társadalom – anyagi 
lehetőségei, ami a ráfordításokban prioritások felállítását követeli meg a hazánknál összehasonlíthatatlanul gazda-
gabb, fejlett országokban is [6, 7, 8, 11, 12]. 

Az anyai és a csecsemőhalálozási elemzések analógiájára alakult ki tehát az egészségügyi ellátás szélesebb körét 
átfogó, mortalitási elemzési módszer – az elkerülhető halálozás – azzal a kezdeti céllal, hogy ez a megközelítés in-
formációkat szolgáltathat az egészségügyi ellátó tevékenység hatékonyságáról és hiányosságairól. A vizsgálatok ered-
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ményeinek értékelése és különösen értelmezése azonban igen nagy óvatosságot igényel [2, 10]. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a mortalitási szint összetett jelenség, amelyet egyebek között a betegek elhalálozási valószínű-
sége – a letalitás – és a megbetegedések gyakorisága – a morbiditási incidencia – egyaránt befolyásolhat. A magas 
mortalitási szint lehet igen alacsony letalitás, de magas morbiditási incidencia eredménye és fordítva. A magas in-
cidencia pedig igen gyakran kialakulhat – genetikai adottságokon túlmenően – az egészségügyi ellátás hatáskörén 
esetleg kívülálló, társadalmi és természeti környezeti faktorok hatására is.

Ugyanakkor arról sem lehet elfeledkezni, hogy a betegségek megelőzése – ideális esetben széles körű megelőzé-
se – alapvetően az egészségügyi szolgálat feladata kell legyen [8]. Az elkerülhető halálozások elemzésével feltáru-
ló hiányosságok tehát ha nem is mindig és kizárólagosan az egészségügyi tevékenységet minősítik, az egészségügy 
közvetlen vagy közvetett érintettsége vitathatatlan. A hiányosságok felszámolásában pedig mindenképpen az egész-
ségügyé kell legyen a kezdeményezés, akár a hatáskörén kívüli teendők sürgetésével, akár a hatáskörén belüli hiá-
nyosságok megszüntetésére irányuló intézkedésekkel. Az elkerülhető halálozásoknak ma már ilyen felfogásban tör-
ténő, rendszeres értékelése a legfejlettebb országokban nemcsak az egészségügyi ellátó tevékenység minőségének, 
hanem azon keresztül a lakosság egészségi állapotának javítását szolgálja [6, 7, 8, 10, 11].

Mindezen megfontolásokat szem előtt tartva is, az elkerülhető halálozás átfogó magyar trendjei oly mértékben 
riasztóak, hogy a problémakör részletes továbbvizsgálása és a kiút-lehetőségek keresése mindenképpen indokolt 
és elodázhatatlan feladata a magyar népegészségügynek.

Tanulmányunk II. részében a haláloki csoportok szerinti elemzésünk eredményeit kívánjuk közölni.

Összefoglalás

A szerzők az elkerülhető halálozás alakulását elemzik az 1979–1988 közötti időszakban az 5–64 éves lakosság 
körében Magyarországon és néhány fejlett országban. Megállapítják, hogy az időben történő és megfelelő egész-
ségügyi ellátással túlnyomórészt kivédhetőnek feltételezett elkerülhető halálozás átfogó tendenciái a fejlett orszá-
gokkal ellentétben, hazánkban kedvezőtlenebb képet mutattak mint az egészségügyi ellátás által kevésbé befolyá-
solhatónak vélt összes többi halálok okozta mortalitás. Felhívják a figyelmet arra, hogy mivel a mortalitási szint 
összetett jelenség, ezek az átfogó tendenciák nem minősíthetik kizárólagosan az egészségügyi tevékenységet. Ta-
nulmányuk II. részében az egyes haláloki csoportok szerinti részletesebb eredményeiket kívánják ismertetni.
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Az egészségtudományokban (is) egyre ritkább az át-
fogó, az elméletet és az empíriát együttesen alkalmazó 
közlemény, hiszen a tudományterületeken belüli nö-
vekvő szakosodás jóformán lehetetlenné teszi az effaj-
ta integrált megközelítéseket. Éppen ezért gyöngyszem 
a Szerencs város egészségfejlesztő modellprogramját be-
mutató írás, melyben Dr. Budaházy Emil egy ötéves idő-
szakot (1988–1993) felölelő, a város teljes lakosságára 
kiterjedő felmérés és beavatkozás legjelentősebb ered-
ményeit ismerteti. Teszi ezt egy meglehetősen zűrzava-
ros időszakban, alig néhány évvel a rendszerváltás után, 
amelynek nyomai a közösségi egészségen már kitapint-
hatók, de az átmenet időtartama és hosszabb távú kö-
vetkezményei még beláthatatlanok. A megváltozott tár-
sadalmi-gazdasági helyzetet a szerző a romló egészség-
mutatók részleges magyarázatául is segítségül hívja. Sze-
rencs város komplex egészségfejlesztő programja olyan 
időszakban zajlott, amikor − a szélesebb körű feltárás 
révén − az ellátás és a gondoskodás kiterjedése és a pon-
tosabb diagnózis egyaránt hozzájárult az egészségmu-
tatók romlásához. Az adatbemutatást kontextuális elem-
zés egészíti ki a település szociális helyzetéről.

A szerző nem hallgatja el a modellprogram kudar-
cait. Ám ezeknél fontosabb, hogy a beavatkozó vizsgá-

latok némelyike, kiemelten a családkövetéses program 
jó gyakorlati mintaként szolgálhat napjaink egészség-
fejlesztő tevékenységeihez is. Dr. Budaházy Emil siker-
ként könyveli el azt a valóban nem kis teljesítményt, 
hogy sok családot sikerült felrázni, az egészségtudato-
sabb életforma felé vezetni, egészségkompetenciáikat 
fejleszteni, képessé tenni őket felelős döntések megho-
zatalára. Kis léptékű, de annál rokonszenvesebb em-
powerment, a helyi közösség öntevékenységének fej-
lesztése valósult meg, ugyanakkor a döntéshozók együtt-
működése valós problémák mentén kristályosodott ki. 
A közlemény olvasását élménnyé teszi a szerző szemé-
lyes hangvétele, az olvasónak szánt kiszólásai, jól érzé-
kelhető kötődése Szerencs városához és a tanulmányon 
átsugárzó kutatói szerénység.

IRODALOM

  1. Budaházy E.: Egy – szükségletekre alapozott – komplex egész-
ségfejlesztő program eredményei Szerencs városában.
Népegészségügy, 75:62-70, 1994

Sántha Ágnes
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Összefoglalás: A közlemény vázlatosan beszámol egy 1988-ban kezdett és 1993-ban értékelt egészségneve-
lő-, egészségfejlesztő modellprogram egyes lépéseiről, sikereiről, kudarcairól. A projekt – melyet az Egészség-
ügyi Világszervezet regisztrált és folyamatosan ellenőrzött – a Szerencs város lakosságára leginkább jellemző 
és leghátrányosabban ható rizikófaktorok meghatározására és céltudatos megsemmisítésére irányult. A szer-
ző szándéka (az alapellátás munkájára épített program bemutatásán túlmenően): szerény segítségnyújtás 
a tisztiorvosi szolgálat városi intézeteinek helyzetelemző kísérleteihez.
Kulcsszavak: alapellátás, egészségi állapot, egészségnevelés,( orvosi) körzet, közösségi diagnózis. 

I. Bevezetés, előzmények

A Népegészségügy 1993. februári számában megjelent közleményben [l] összefoglaló áttekintést adtam egy alap-
ellátási és ápolási modellprogramról, mely 1988 és 1992 között Szerencs városban zajlott.

Akkor – részben a cikk terjedelmi korlátai, részben az értékelés félkész volta miatt – mindössze a projekt
a) megvalósításának előzményeit; b) célját; c) kivitelezésének egyes lépéseit; d) felhasznált módszereit ; e) végrehajtása során jelentkező 
nehézségeket taglaltam.

A program által szolgáltatott tanulságok levonása és bizonyos – főleg módszertani – következtetések megfogalmazása is az említett cikk ke-
retében történt.

A program
– előkészítő (problémafeltáró) szakaszában megismert adatokat;
– végrehajtási fázisában megvalósított komplex egészségfejlesztési tevékenységsort;
– értékelési szakában feltárt számszerű eredményeket viszont e közleményben szeretném ismertetni.

Jelen írásomban kerülhet csak sor néhány – korábban evidenciaként leírt [1] – következtetés részletesebb alátá-
masztására is.

II. Vizsgálati anyag, módszerek

A városban élő mintegy 11 000 főnyi lakosság demográfiai-, epidemiológiai-, társadalmi-, szociológiai-, gazda-
sági-, életviteli-, szemléleti mutatóit ill. sajátasságait térképeztük fel programunk elején (1988) öt évre visszatekin-
tő longitudinális ill. aktuális keresztmetszeti vizsgálatok segítségével

A közösségre legjellemzőbb és/ vagy legveszélyesebb rizikófaktorok vagy betegségek kiválasztása után – ezekre kü-
lön koncentrálva – további öt éven át célirányos egészségnevelő, egészségfejlesztő kampányokat szerveztünk, vala-
mint egyes családokat kiemelten is gondoztunk.

A fentebb említett vizsgálatokat 1992-ben megismételtük, majd 1993-ban elvégeztük – a (menetközben is) fo-
lyamatosan regisztrált korábbi adatokkal – az összevetést.

Dr. Budaházy Emil Egy - szükségletekre alapozott - komplex 
egészségfejlesztő program eredményei

 Szerencs városában
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Mindezen munkálatok során az alábbi módszereket alkalmaztuk:
a) „PRECEDE FRAMEWORK” (L . Green (1979) komplex egészségnevelési tervezete, melyet J. Shamian módo-

sított (1988) és a mi munkacsoportunk alkalmazott magyar viszonyokra) [1, 2, 8, 10]; b) statisztikai adatok 
elemzése; c) dokumentumelemzés; d) követéses vizsgálat.

Ezen metodikák felhasználásának keretében sor került
a) teljeskörű felmérésre; b) részletes – ezen belül reprezentatív és nem reprezentatív (kvótakiválasztással és 

koncentrált kiválasztással) – felvételekre.
Munkánk során éltünk
a) a közvetlen megfigyelés, valamint b) a kérdőíves és/vagy kérdezőbiztos útján lezajlott interjú eszközével is.

Fentiek bővebb ismertetésétól a már említett közleményre [l] hivatkozva eltekintek.

A szükséges szignifikanciaszámításokat chi-négyzet próba segítségével végeztük.

III. Fontosabb eredmények

1. A program vázlatos ismertetése

A projekt előkészítési fázisában (1988–89) megállapítottuk, hogy Szerencs város „közösségi diagnózisai” (azaz: 
legfontosabb kiküszöbölendő rizikófaktorai vagy megbetegedései) az alábbiak voltak:

a) hipertónia; b) sok túlmunka – kevés szabadidő; c) dohányzás; d) mozgáshiány; e) egészségtelen táplálko-
zás; f) elégtelen egészségügyi ismeretek.

Érdekességképpen a város mindnégy felnőtt körzetében külön-külön is meghatároztuk (kizárólag morbiditási mu-
tatók alapján) a „közösségi diagnózisokat”.

A következő betegségek kerültek kiválasztásra:
I. körzet: hipertónia; II. körzet: egyes – egyéb – keringésszervi megbetegedések (CVL, ISZB, AMI)
III. körzet: cukorbetegség; IV. körzet: daganatok

Természetesen mindezen tényezők meghatározására csak valamennyi (a korábban jelzett módszerekkel) feltérké-
pezett adat elemzése után kerülhetett sor.

A projekt végrehajtási szakaszában (1990–92) az előzetesen felkészített szakszemélyzet többek között
a) egy komplex családkövetési programot; b) 19 hosszabb-rövidebb célzott egészségnevelési kampányt; vala-

mint; c) folyamatos egészségügyi jelenlétet (egészségnevelés, kiemelt gondozás, stb.) közvetített a lakosság felé.
Mintegy ezek eredményeit felmérve – főleg a közösségi diagnózisok ellen vívott harcra koncentrálva – az értéke-

lési periódusban (1993) már a kezdeti- és végállapot adatainak összehasonlítását, valamint az egész munkafolya-
mat jellegzetességeinek regisztrálását is megtehettük.

Tekintettel a közlemény terjedelmi korlátaira, a munkánk során megismert és felhasznált számtalan mutató, ábra, táblázat közül csak az ál-
talam leglényegesebbeknek tartottak (melyek leginkább összefüggnek a közösségi diagnózisokkal) bemutatására szorítkozom.
Egy – munkacsoportunk által – közrebocsátott kiadvány [2] részletesen is alátámasztja az itt mellőzött mutatók (ugyancsak komoly, de je-
len cikket illetően nélkülözhető) szerepét.

2. Tevékenységünk fő vonulatát meghatározó – és egyben értékelő – jellegzetes számok és mutatók

Demográfia

A város lakosságára a természetes szaporodás folyamatossága jellemző, szemben az országosan fogyó, vagy a B.-
A.-Z. megyei szolidabb szaporodást mutató értékekkel [2].

Az 1.1. és az 1.2. ábra ugyanakkor sejteni engedi, hogy a demográfiai mozgások látszatra előnyös volta mögött- 
kedvezőtlen kormegoszlási tendenciák rejlenek. Hiszen 1987-ben és 1991-ben is csak a 0–14 évesek aránya kedve-
zőbb az országosnál. Ez a többlet az aktív korú populációnál nem jelentkezik, sőt a 60 éven felüliek aránya is lénye-
gesen magasabb a hazai értékeknél.
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Ezen észrevételünk jogosságát csak alátámasztja az 
1.3. ábra, mely Szerencs kormegoszlási változását mu-
tatja 1987 és 1991 adatainak összehasonlításával.

Jól látható az oszlopdiagramokon, hogy az összpo-
puláción belül a gyermekek és az aktív korúak aránya 
egyaránt (szignifikánsan) csökkent városunkban, s csak 
az idősek részvételi rátája jelez növekedést. A kis súly-
lyal születettek aránya és a csecsemőhalandósági viszo-
nyok hullámzó tendenciát mutatnak, de az eredmények 
általában kedvezőbbek az országos és a megyei átlag-
nál (A kis abszolút számok miatt nagy a véletlen szere-
pe) [2].

Haláloki struktúra

A halandóság vezető halálokok szerinti alakulását az 
1983 és 1987 közötti periódusban a I. táblázaton tekint-
hetjük át.

Lényegesebb megállapításaink az alábbiak lehetnek:
– A keringési rendszer betegségei miatt bekövetke-

zett halálozások összhalálozáson belüli aránya 
évente változó, általában kedvezőbb a megyei és 
országos mutatóknál. (Az abszolút számok azon-
ban – az 1987. évi adattól eltekintve – az évek 
során növekvő tendenciát mutatnak.)

– A daganatos megbetegedések miatti halálozás rész-
vételi aránya az összhalálozásban ijesztően ma-
gas, minden vizsgált évben rosszabb az orszá-
gos és megyei érték eknél. (Az abszolút számok 
érdemben nem mozognak.)

– A sérülések, mérgezések, öngyilkosságokmiatti elhalálozások abszolút száma és aránya nagyon változó. A kevés eset – és veszélyesen 
kiugró értékek hiánya – ellenére e haláloki csoporton belül a suicidiumok részvételét is megvizsgáltuk. Tartósan alacsony abszolút szá-
mok (2–3 fő/év), illetve a lakosság számához viszonyított gyakoriság (magyar léptékben) alacsony voltát találtuk [2, 6].

A II. táblázat a program kezdetét megelőző utolsó évtől (1987) a zárásig (1992) ugyancsak a fő haláloki muta-
tókat vizsgálja és tulajdonképpen fenti megállapítások változatlan érvényességéről tanúskodik.
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A 2. ábra szemlélteti a vezető halálokok miatti halá-
lozás szerencsi arány számainak összehasonlítását 1987 
és 1992 viszonylatában.

Érdekes, hogy – míg az országos és megyei adatokkal 
való összvetés tekintetében városunk pozíciója egyik 
betegségcsoport estében sem változott érdemlegesen 
(kivétel: tumorok okozta halálozás átmeneti javulása), 
– Szerencsen belül az 1000 főre számított daganatok –, 
keringési megbetegedések – és sérülések miatti halálo-
zás egyaránt kedvezőbb 1992-ben, mint 1987-ben.

(Ezen értékek statisztikailag jelentékeny voltát saj-
nos számításaink nem igazolták.)

Vizsgálataink során természetesen elvégeztük a keringési megbe-
tegedések okán bekövetkezett mortalitás további kóroki bontását 
is. Ennek jelentősebb eredményei:

– a hipertóniás halálozás 1990-tól „eltűnt” a városban;
– az agyérléziók okozta martalitás – az országos és megyei adatokhoz viszonyított – pozíciója kedvező;
– a szívizominfarktus miatti veszteségek tekintetében felülmúljuk mind a hazai, mind a megyei arányszámokat. (Az ISZB-k okán viszont 
kisebb arányú a veszteségünk, mint a „bővebb” pátriáké) [2].

Tekintettel a „district”-diagnózisokra (az egyes körzetek főellenségeire) megvizsgáltam a vezető halálokok mi-
atti halálozást körzetenkénti bontásban is [2].

Kiemelkedő tények:
Az 1988 és 1992 közötti időszakban 

– a II–IV. körzetben (vagyis a 4 „distric”-ból háromban) egyáltalán nem volt hipertónia miatti (közvetlen) haláleset;
– az infarktusok okozta mortalitás főként a II. körzetben magas (és emelkedő tendenciájú);
– a CVL folytán elhunytak aránya csak a III. és IV. körzetben mutat csökkenést;
– az ISZB miatti halálozás a II. körzetben trendjelleggel emelkedik, míg a III. és IV. körzetben a vizsgált öt évben nem volt ez okból el-
halt egyén;
– a daganatos halálozások előfordulási aránya egyetlen körzetben sem változott tendenciózus formában.

(E megállapítások az egyes körzetek saját „főellenségeinek” nehezen eliminálható voltára –, s ezáltal a „district” diagnózisok kiválasztásá-
nak helyességére is utalnak).

Morbiditási mutatók

Megvizsgáltuk visszamenőleg a város 1983 és 1987 közötti morbiditási adatait együtt és körzetenkénti bontás-
ban. A felmérés teljes körű volt, de természetesen csak a regisztrált tényekre (gondozási karton, táppénzes napló 
stb.) tudtunk hagyatkozni. Ezen túlmenően a kicsiny abszolút számok, a betegek körzetek közötti „vándorlása”, va-
lamint a körzetek különböző nagysága és eltérő gyermek/felnőtt megoszlási viszonyai is csökkentették adataink 



megbízhatóságát. E közleményben – helyszűke miatt 
– nem részletezhetően külön vizsgáltuk egyes kiemelt 
keringési megbetegedések előfordulási gyakoriságát is.

Ámbár az értékek inkább tájékoztató jellegűek, mindenesetre ki-
emelendő a hipertóniások stabilan magas száma 1983 és 1987 kö-
zött.
Az incidencia és a prevalencia – 1983-tól 1992-ig folyamatosan – 
enyhén emelkedő trendet jelez. A másik három elemzett morbusz 
(cerebrovaszkuláris léziók, heveny szívizominfarktus, egyéb iszké-
más szívbetegségek) megfogható tendencia nélkül jelentkezik a vizs-
gált időszakban [2].

A keringésszervi megbetegedések összességében jel-
lemző az agresszív előretörés (3. ábra)*. Az 1988–89. 
évi ki ugrások okát – részben – a projekt beindításával 
együttjáró fokozott adminisztrációs fegyelemben látom.

A 4. ábra oszlopdiagramjai a program kezdete előt-
ti év (1987) és a záróév (1992) nyilvántartott keringés- 
szervi betegeink arányszámait illusztrálják. A betegség-
csoport előrenyomulását a duplázódott mutató (szig-
nifikánsan) bizonyítja.

A hipertónia – mint a város egyik közösségi diagnó-
zisa – eliminálása ugyancsak nem sikerült. Sőt az e be-
tegség miatt gondozottak száma durván megkétszere-
ződött (5. ábra).

Természetesen olyan kimutatások is rendelkezé-
sünkre állnak, amelyek a daganatos betegségek és az en-
dokrin rendszer megbetegedései (ebből kiemelten a di-
abétesz) szerenesi prevalenciájának és incidenciájának 
mozgását hivatottak dokumentálni [2].

Az „előkészítés” fázisának éveit (1987–88) vizsgálva 
a tumorok, de főleg a diabétesz határozott előretörését 
regisztrálhatjuk. (A táblázatok közlését terjedelmi okok-
ból mellőzöm.)

Szerencs város 4 felnőtt körzetében külön-külön is 
megvizsgáltuk fenti megbetegedések (nyilvántartott há-
nyadának) mozgását, valamint a prevalenciák és inci-
denciák összehasonlítására is sort kerítettünk [2].

Ezek közlésétől e közleményben helyszűke miatt eltekintek. A ka-
pott eredmények végső soron az egyes körzetek – fentiekben is-
mertetett – közösségi diagnózisai kiválasztásának helyességét tá-
masztják alá.

A hipertónia – mint az I. körzet saját diagnózisa – megjelenési számának alakulását a felnőtt lakosság körében 
a 6. ábra mutatja. A növekedés folyamatos (de csak az 1988 és 1989 év közötti változás szignifikáns).

A II. körzet district-diagnózisa(i) abszolút számának alakulását – a felnőtt lakosság körében – osztott oszlopdiagra-
mok szemléltetik a 7. ábrán. Feltűnő az iszkémiás szívbetegségekfolyamatos térnyerése a szívizominfarktus manifesztáci-
ójának rovására.
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* Egyes ábrákon és táblázatokon kettőzött vonallal választom el a projekt megkezdése előtti (1983–87) és utáni (1988–92) esztendők adatait.
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(Ez a jelenség felelősséggel még nem írható a kor-
rekt tercier prevenció javára, de jelző értéke minden-
képpen lehet.)

A diabéteszes megbetegedések számának fokozatos előretörését a III. körzetben a 8. ábra szemlélteti. A kiugrás 
éve 1989, s ez – véleményem szerint – ugyancsak a gondoskodás kiterjedtségével magyarázható. Az abszolút szá-
mokat vizsgálva, láthatjuk, hogy 1983 és 1992 között 11 és 15 fő közötti – szinte állandó – értéktartományt repre-
zentálnak a IV. körzet daganatos betegei (9. ábra).

Ez is igazolja azt a fenntartásunkat, miszerint (a siker reményének híján) nem mertük felvállalni összvárosi „community diagnosis”-ként 
ezt a máig tisztázatlan etiológiájú betegségcsoportot.

Társadalmi, szociális, gazdasági környezet

Bár az e kategóriákba tartozó mutatók megváltoztatását egészégügyi team-ünk nem tűzhette ki elérehető cél gyanánt, de megismerésük bel-
ső mozgásuk elemzése nélkül nem alkothattunk volna reális összképet a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezőkről.

E helyen az – egyébként átfogó – analízisekből [2, 13] csak a legjellemzőbbeket emelem ki (az adatok az 1987 és 
1992 közötti időszakra vonatkoznak):

– Az utóbbi 5 évben önkormányzati – vagy vállalati lakás a városban nem épült!
– A város költségvetése ötszörösére emelkedett. Ezen belül az egészségügyi és szociális kiadások kétszeres 

növekedést mutatnak.
(Ezen abszolút számok azonban csalókák. Más rendszerű a költségvetés, s annak elosztási viszonyai, valamint a vá-

ros új egyesített szociális és egészségügyi intézménye is megnövekedett financiális igényeket is támasztott.)
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                    1987                      1992
– Pénzügyi segélyben részesült gyermekes családok száma:  521  1605
– Pénzügyi segélyben részesült felnőttek száma:    583    882
– Munkanélküliek dolgozókhoz viszonyított aránya:   0,6%  12,5%

Fenti néhány kiragadott adatból is kitűnik, hogy az aktuális szociális, s gazdasági szituáció nem igazán kedvezett az egészségi állapotot ja-
vító törekvéseknek. S amint azt mások (pl. Forgács, 1992) humánökológiai megközeütésű elemzései is alátámasztják [3], e problémák meg-
oldhatósága messze túllépte egy alapellátási egeszségfejlesztő program lehetőségeit.

Életmód, életvitel, szemlélet

Nem ritka, hogy az egészségi állapotot megítéléséhez a szakemberek a betegek önértékelő tevékenységét is igénybe veszik [7].

Ezt a lehetőséget mi sem hagytuk ki programunk lebonyolítása kapcsán. 1989-ben kérdőíves interjú készült 148 
gondozott beteggel szokásaikról, körülményeikről. Az életben maradtakkal (140 fő) a projekt végén e felmérést új-
ra elvégeztük (III. táblázat).

Ez a táblázat már a kézzelfogható (fizikai, biológiai) és magatartás béli, szociológiai rizikófaktorok meglétének 
mozgását elemzi a vizsgált időpontokban.*

– Családi anamnézisüket a megkérdezettek már sokkal nagyobb arányban ismerik a projekt végén, mint ele-
jén. (Véleményünk szerint a programok felkeltették érdeklődésüket, s utánanéztek a familiáris előzmények-
nek.) Az eltérés szignifikáns.

– Az 1 főre eső jövedelem létminimum alá csökkenése 1992-ben a megkérdezettek 27%-át érinti a korábbi fel-
mérés 16%-ával szemben. (A változás statisztikailag jelentékeny). 
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– Az első interjú alkalmával a munkahellyel rendelkező gondozottak majdnem fele túlmunkát végzett. A pro-
jekt végére ez a szám 15% alá került. (Ezen örömtelinek tűnő tendenciát - bár az eltérés szignifikáns - fenn-
tartással kell fogadjuk a munkanélküliség előretörésének ismeretében.)

– Fizikai túlterheltségre is csak negyedannyi (szignifikáns javulás) panaszkodnak napjainkban. (Az okok fel-
tehetőleg a fentiekkel megegyeznek.)

– Kedvezőnek tűnik – bár a statisztikai jelentékenység nem igazolódott – a megkérdezettek véleményének 
alakulása munkahelyi környezetüket illetően. Közben azonban sokan elvesztették munkahelyüket, amit az 
adatok értékelésénél figyelembe is vettünk.

– Csökkent a dohányosok, nyugatót, altatót mértéktelenül fogyasztók aránya a populációban. Főleg az utóbbi 
változás 16,22%-ról 11,43%-ra(!) ad okot elégedettségre. (A dohányzók számváltozása nem üti meg a szig-
nifikáns mértéket.)

–A projekt egyértelmű sikere, hogy 1993-ban nem akadt olyan egyén, aki az egészségüggyel való együttmű-
ködését elégtelennek érezte volna.

Összefoglalva: Az emberek rossz szokásaikon, életmódjukon önállóan is sokat változtattak a vizsgált interval-
lumban, de a társadalmi, gazdasági mozgások kedvezőtlen hatása is erőteljesen érvényesül. 

Konkrét egészségfejlesztő, egészségnevelő tevékenység

A) Családkövetéses program

Önkéntes jelentkezésen alapulóan kiválasztott 25 gondozott familiájának végigkísérése 3 év folyamán ugyan-
csak sok változást tett rögzíthetővé (IV–V. táblázat).

Bár maguk a családok végig kitartottak, 7 főt közben elvesztettünk (halálozás, elköltözés).

      Program elején  Program végén
 Résztvevő családtagok száma                75                 68
  ebből:
   egészséges                46                 40 
   beteg                 29                 28 

(Szignifikanciát mutató változás sem a családtagok létszámában, sem megbetegedési viszonyaiban nem volt.
Így a két időpontban felvett adatok összehasonlításának a továbbiakban nincs akadálya.)

Néhány a táblázatokon nem szereplő adat:
– Egy főre eső jövedelem: 10 000 Ft/fő feletti jövedelemmel 1990-ben 6 család rendelkezett, míg 1992- ben már 

csak a 4. Ez – az inflációs rátát is figyelembe véve – súlyos romlástmutat [2].
– Szabadidő: A családtagok átlagosan számított pihenésre fordítható ideje [2]. (Megszűnt a túlmunka, ill. annak 

lehetősége. A munkanélküliség ugyancsak szerepet kap a kérdésben.)
– Étkezési szokások: A családok étkezését (mint lehetséges rizikófaktort) az ápolónők rendszeresen elemezték 

mennyiségi és minőségi szempontból. A kezdeti és végállapot sematikus ábrázolását a IV. táblázat mutatja. 
Egyértelműen kiderül, hogy 5 családdal sikerült elfogadtatni egy változatosabb étrend bevezetését (erősen szig-
nifikáns javulás). Talán azonban ennél is fontosabb az ideális összmenynyiség, illetve a zsírok és szénhidrátok 
visszaszorulása, valamint a fehérjeszükséglet kielégítése. Jelentős javulás történt a zöldség-gyümölcs (vitamin, 
nyomelemek) fogyasztása terén is. (Az értékelést szakképzett diétásnővér végezte korspecifikus WHO-stan-
dardok alapján.) Sajnos e pozitív tendenciát mutató változások közül – a számítások szerint – egyedül a fel-
vett zsírmenynyiség csökkenése tekinthető statisztikailag jelentékenynek.

– Rizikótényezők jelenléte a családtagok esetében: A legfontosabb adatokat az V. táblázaton látjuk. (Az adatokat 
a résztvevők szolgáltatták, de az ellenőrizhető elemek – például: testsúly, fizikai erőnlét – a szakdolgozó kont-
rollálása után kerültek a táblázatba.)
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Dohányzás: 11 főnek sikerült leszoknia (főként a napi néhány szálat szívók közül), 2 fő viszont rászokott (mind-
ketten munkanélküliek, magyarázatul a stresszt nevezik meg).
Alkoholfogyasztás: 5 fő mérsékelte amennyiséget (az adatok saját bevalláson alapulnak). 
Fizikai erőnlét: javítására a törekvés egyértelmű. A családok kiemelt gondozásának egyik legmutatósabb ered-
ménye! Felére csökkent az inaktív életvitelű személyek száma, míg a rendszeresen mozgók kétszer annyian vannak.
Gyógyszerfogyasztás: szinte teljesen megszűnt a medikamentumok – önkénye (beteg által történő) – alul- vagy 
túldozírozása!
Testsúly: Lényegesen csökkent (mintegy felére) a túlsúlyosak száma, több az ideális alkatú egyén. 13 fő azonban 
még így is jelentős felesleggel jelentkezik.

Természetesen a családok egészségi állapota (szabatosabban: a családtagok egészségi állapota alapján kialakult kép) – mint komplex fogalom 
– összesített formában nehezen értékelhető, hiszen számtalan objektív és szubjektív tényező befolyásolhat bennünket. 
Kiemelném azonban a családok megítélését saját közérzetüket illetően. A romló gazdasági helyzet ellenére zömében – paradoxnak tűnő mó-
don – javuló közérzetról számolnak be. Ennek okai véleményünk szerint:

– a káros szokások abbahagyása;
– az étrend változtatása;
– a rendszeresített testmozgás;
– gyógyszerbeállítás pontossága; és nem utolsó sorban 
– a kiemelt törődés, gondozás.

*   A táblázaton alkalmazott szignifikanciaszint-jelölés: nsz: az eltérés nem szignifikáns, p=0,01 vagy p=0,001: az eltérés szignifikáns.
** A változás egyértelmű, de a kis abszolút számok miatt szignifikanciaszámítás nem végezhető.
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Összegezve megállapíthatjuk, hogy a komplex családkövetéses program projektünk egyik legsikeresebb akciója volt.
Jó példaként szolgát a kiemelt odafigyelés jelentőségére, az egészségügy-páciens együttgondolkodás pozitív hatására.
Ezeket a családtagokat a 3 év felkészítette az önálló egészséges életvitelre, s példájuk – remélhetőleg – környezetükre is (rokonok, barátok, 
szomszédok) ösztönzőleg hat.

B) A rövid és hosszú távú kampányok áttekintése

A projekt végrehajtási szakaszában lebonyolított akciók részletes leírása és elemzése egy átfogó összefoglaló kiadványunk egyik fejezetét ké-
pezi [2]. E helyen csak jellemzőikre és címszerű felsorolásukra vállalkozhatom.

a) Rövid távú kampányok jellemzője: 
– a rövid (1–20 hetes) időtartam;
– a lehetőleg egy témakörre (közösségi diagnózisra) történő koncentrálás;
– az összpopulációra (egész Szerenecs) vagy az érintettek teljes körére (például: minden terhes) irányított rá-

hatás; 
– az eredményesség azonnali felmérése (általában kérdőíves módszerrel). 

Felsorolásuk (kronológiai sorrendben):
l. Egészségnevelési hét
2. Középiskolai fitness-felmérés
3. Munkanélküliek tanfolyamos továbbképzése
4. Kampány az egészséges táplálkozásért
5. Rövid távú fitness-kampány
6. Dohányzás elleni kampány 
7. Felkészítés a szülésre
8. Cukorbetegek csoportfoglalkozásai
9. Túlsúlyos gyermekek csoportfoglalkozásai

b) Hosszú távú akciókjellemzői:
– a hosszabb – minimum 1 éves – időtartam;
– az egészségnevelési akció választott támadási pontjának (lehetőleg) minden oldalról történő célbavétele;
– a populáció egy meghatározott csoportjára (nyugdíjasok, cigányok, iskolások stb.) irányuló ráhatás;
– az ilyen típusú programoktól gyors eredmény nem várható, az azonnali felmérési törekvések ( általában) 

értelmetlenek. Inkább az egészségre nevelés permanens jelenléte a fontos. 
Felsorolás:
l. Hosszútávú fitness-program
2. Dohányzás elleni kampány az iskolások körében
3. Mentális betegségek primer prevenciós programja
4. Egészségvédelmi alap létesítése 1992. évre hoszszú távú akciók szervezése céljából (nyugdíjas klub, cigány 

klub stb.)
5. Mozgáshiány elleni küzdelem iskolai tanulék körében
6. AIDS-elleni kampány
7. A középiskolai szexuális nevelés újszerű modellkísérlete
8. Ifjúsági program

Összeségében: Akcióink egy része kifejezetten sikeres és hasznos volt (AIDS-elleni program, hosszú távú fitness- 
akció, primer mentális prevenció, stb .), más kísérleteink kevésbé voltak átütőek, kudarcot vallottak (dohányzás el-
leni programok, rövid távú fitness-akció).

Mindenesetre a sok-sok örömteli részeredmény mellett egyértelmű prozitívum, hogy egy 11 000 lélekszámú város 3 éven át szinte sohasem 
maradhatott szellemi és/vagy testi tespedtségben. Valamilyen egészségnevelési akcióval állandóan „bombáztuk” őket.
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Az egészségügy célirányos átalakítása a hatékonyabb egészségnevelés érdekében 

A szerencsi modellprogram végrehajtásának e kategóriába tartozó bizonyos részfeladataival – bővebben –más írásokban foglalkozom [1, 2].

E helyen mindössze szeretném kiemelni, hogy munkánk során végig külön is figyelemmel voltam:
– a modern (WHO-iránymutatásokon alapuló) elvárásokra a tervezés, az irányítás és a képzés vonatkozásá-

ban egyaránt [5, 14];
– a projektünk közvetlen származási helyeként megjelölhető Kanada egészségügyéből történő adaptációs le-

hetőségekre;
– az alapellátás információs rendszerének korszerúsítési kényszerére [9];
– az egészségügy anyagi érdekviszonyainak meghatározó voltára [4].

IV. A projekt értékelésének rövid összefoglalása

A Szerencs város egész lakosságára kiterjesztett komplex egészségfejlesztő modellprogram hatékonysága csak 
részleges volt. Külső segítőfaktor: WHO szellemi jelenléte [12]. Külső gátlófaktor: Az ország gazdasági helyzetének 
romlása. (A két tényező – sajnos – súlyánál fogva nem összevethető.)

A projekt eredményei:
– néhány életmódi tényező pozítiv irányú megváltozása a lakosság körében;
– a város lakóinak egészségügyi ismeretei kiszélesedtek, szemléletük előnyösen változott;
– szinte minden rászorult egyén gondozásba került;
– öntevékeny lakossági csoportok alakultak egészségfejlesztő céllal;
– megjelentek a multiszektorális együttműködés újabb – kikristályosodottabb – formái a városban;
– komoly feladatok elvégzésére is képes egészségügyi szakembergárda „nőtt fel” az öt év folyamán. (Talán fenti 

eredmények is közrejátszottak abban, hogy Szerencs 1993-ban felvételt nyert a WHO „Egészséges Városok Szövet-
sége” tagjainak sorába. Ez a tény viszont mintegy kötelez bennünket munkánk további – következetes és tudatos- 
folytatására) [12]. 

A projekt kudarcai:
– a morbiditási és mortalitási mutatók sem összeségükben, sem részleteikben nem jeleznek igazán kedvező 

tendenciát (természetesen ily rövid idő után ezt nem is várhattuk, de voltak „titkos reményeink”);
– a körzetek „saját főellenségük” megsemmísitését nem tudták elérni (a kiterjedt gondozás lesz az odavezető 

úton az első lépés);
– a város lakóinak gazdasági-szociális ellehetetlenülését, s annak negatív hatásait komplex programunk sem 

tudta ellensúlyozni.

Számomra az ezen közlemény alapjául is szolgáló munka még azt is megvilágította, miszerint az ANTSZ (és a tisztiorvos) – mint taktikai 
és stratégiai akadálymegsemmisítő tényező – kivételes szereppel bír a lakosság egészségfejlesztését célzó programokban.
Ehhez hozzáadhatjuk, hogy – megfelelő adatbázis és informatikai műszerpark megléte esetén – a tervezés, irányítás, elemzés és közreadás 
terén is vezető szerep vár rá. Így talán nem tűnik elérhetetlennek az a remény, hogy rövidesen minden magyar városi tiszti főorvos évente 
összegezheti és közzéteheti a reá bízott populáció egészségi állapotával kapcsolatos legfontosabb mutatókat és tendenciákat. (Miként azt 
például brit kollégáink teszik.)
Talán nem tűnik szerénytelennek a megállapítás, hogy projektünk is közlebb vihet bennünket – tétova, útkereső lépéseivel – ehhez a célhoz.
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Az Első Magyarországi Reprezentatív Vizsgálatra (EM-
RV) 1985 és 1988 között került sor, melyet az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) vég-
zett abból a célból, hogy az étrendfüggő betegségek táp-
lálkozási kockázati tényezőit minél pontosabban meg-
ismerje. Az OÉTI akkori főigazgatója, Bíró György pro-
fesszor vezetésével három éven át zajló vizsgálat több 
szempontból is mérföldkő volt az adott tudományte-
rületen [1].

Ez volt a táplálkozásegészségügy területén az első ha-
zai epidemiológiai vizsgálat. Azon túlmenően, hogy ki-
vételesen nagy mintaszámot (16 641 fő) tartalmazott, 
korát megelőző, a legtágabb összefüggéseket kereső, az 
elérhető releváns vizsgálati módszereket kiaknázó komp-
lex vizsgálati protokollra épült. A táplálkozási szoká-
sokat 2x24 órás visszakérdezéssel mérték fel, az egyes 
élelmiszercsoportok fogyasztási gyakoriságára, valamint 
a társadalmi-gazdasági tényezők felmérésére külön kér-
dőíveket használtak. Testtömeg-, testmagasság-, bőr-
redő mérés is történt, így előszőr jutottunk megbízha-
tó adatokhoz a lakosság tápláltsági állapotára vonatko-
zóan. A résztvevők egyharmadánál vérvizsgálat is tör-
tént, melynek során 26 féle, a tápanyag-ellátottságot, 
a májfunkciót és a zsíranyagcserét jelző paramétert ha-
tároztak meg. Ilyen nagy mintaszámú és komplex rep-
rezentatív vizsgálat ezen a területen azóta sem volt ha-
zánkban.

A vizsgálat eredményei alapján megállapítható volt, 
hogy a lakosság táplálkozása a kardiovaszkuláris be-
tegségek, a rosszindulatú daganatok, a vérszegénység, 
a 2-es típusú cukorbetegség és a csontritkulás számos 
kockázati tényezőjét hordozza. Ezek közül kiemelen-
dő a túlzott zsírbevitel, a többszörösen telítetlen és a te-
lített zsírsavak kedvezőtlen aránya, az összetett szén-
hidrátok alacsony, a só és a hozzáadott cukor túlzott be-
vitele, valamint az egyes vitaminok gyakori marginális 
hiánya. A tápláltsági állapot tekintetében megállapítást 
nyert, hogy a férfiak 58 és a nők 62%-a enyhén, mérsé-
kelten vagy súlyosan elhízott.

A vizsgálatról egyebek mellett így ír Bíró professzor 
az OÉTI fennállásának 60 éves évfordulójára megje-
lentetett könyvben [2]: „ jelentős mértékben hozzájá-
rult az OÉTI nemzetközi elismertségéhez... hazai vi-

szonylatban különösebb figyelmet nem váltott ki... Ugyan-
akkor a WHO munkatársai több alkalommal szemé-
lyesen konzultáltak a kidolgozott rendszerről... A WHO 
szakemberei megvizsgálták azt is, hogy vajon ez a komp-
lex módszer alkalmas lehet-e a fejlődő országokban vég-
zett táplálkozási kutatásokra... Nemzetközi források még 
mostanában is idézik a vizsgálat egyes adatait, vagy kér-
nek tájékoztatást a bizonyos részletekről.”

Az EMRV kivételes jelentőséggel bír a magyar lakos-
ság táplálkozását és tápláltsági állapotát monitorozó vizs-
gálatok rendszerének kialakítása szempontjából. Mód-
szertana alapot kínált a későbbi táplálkozási és táplált-
sági állapot felmérések megvalósulásához (Tápláltsági 
Állapot Felmérés 1992–94; Országos Lakossági Egész-
ségfelmérés 2000, 2003; Országos Táplálkozási Vizsgá-
lat 2003-2004; Országos Táplálkozás és Tápláltsági Ál-
lapot vizsgálat (OTÁP) 2009, 2014). S bár az elmúlt év-
tizedek alatt a felmérések során alkalmazott vizsgálati 
módszerek módosultak és a kor kívánalmainak meg-
felelően finomodtak, a főbb kutatási célok és paramé-
terek azonosak maradtak, lehetővé téve a változások nyo-
mon követését, a trendelemzések és a nemzetközi ösz-
szehasonlítás lehetőségét, továbbá a hozzájárulást az idő-
közben az Európai Unió által előírt, ötévente számí-
tandó egészségindikátorok meghatározásához.

Megjegyzendő, hogy méréseken alapuló reprezenta-
tív tápláltsági állapot vizsgálat, melynek során azonos, 
hitelesített mérőeszközöket alkalmaztak, az EMRV-t kö-
vetően több, mint 20 évvel történt az OTÁP 2009 ré-
szeként [3], majd ugyanazzal a módszertannal 2014-
ben (OTÁP 2014) [4]. Az eltelt időszakban végzett fel-
mérések vagy nem voltak reprezentatívak, vagy önbe-
valláson alapuló testtömeg és testmagasság adatok szol-
gálták a lakosság tápláltsági állapotának jellemzését.

Az 1985–88 között lezajlott vizsgálat eredményeit ösz-
szevetve az azonos módszertannal végzett OTÁP2009 
és az OTÁP2014 eredményeivel megállapítható, hogy 
a tápláltsági állapot kedvezőtlenül alakult, a túlsúly és 
elhízás a felnőtt lakosság kétharmadát érintette, míg 
a nyolcvanas években minden 6. felnőtt, a kétezres évek-
ben már minden 3. elhízott volt a testtömegindex alap-
ján [5]. A főbb táplálkozás-egészségügyi kockázati té-
nyezők, mint a túlzott só, cukor, és zsírbevitel, az ala-

Martos Éva



népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

147az első magyarországi reprezentatív táplálkozási vizsgálat

csony zöldség-, gyümölcs-, tej- és tejtermékfogyasztás 
nem vagy alig javult az eltelt évtizedek során [6].

Mérföldkőnek tekinthető az EMRV azért is, mivel 
a nyolcvanas évek végén megjelent első hazai táplálko-
zási ajánlások alapjául szolgált. Mintegy harminc év-
vel később, a hagyományt folytatva, az OÉTI által irá-
nyított OTÁP2014 vizsgálat eredményeinek felhaszná-
lásával, az azonosított táplálkozási kockázati tényezők 
figyelembevételével került publikálásra az 'Okostányér' 
nevet viselő, a jelen kor kívánalmainak megfelelően élel-
miszeralapú táplálkozási ajánlás [7]. Az EMRV mód-
szertanával lényegében megegyező azóta elvégzett táp-
lálkozás és tápláltsági állapot vizsgálatok, mint az öté-
venkénti gyakoriságúra tervezett OTÁP felmérések tu-
dományos alapot szolgáltatnak a lakosság egészségi ál-
lapotának javítására irányuló célkitűzések megfogalma-
zásához és a megfelelő cselekvési stratégiák és az azok 
megvalósítását szolgáló jogszabályi háttér kidolgozásá-
hoz. A közelmúltból ide sorolható többek között Ma-
gyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikájának kialakí-
tása, a STOP Só Nemzeti Sócsökkentő Program ele-
meinek kidolgozása és megvalósítása, a 71/2013. (XI. 
20.) EMMI rendelet megjelenése, melynek célja a la-
kosság transz-zsírsav (TFA) bevitelének visszaszorítá-
sa és a Magyarországon forgalomba hozott élelmisze-
rekben lévő TFA megengedhető legnagyobb mennyi-
ségének meghatározása. A TFA rendelet nem jöhetett 
volna létre a lakosság TFA bevitelére vonatkozó koc-
kázatbecslés nélkül, melyet a lakosság táplálkozási szo-
kásainak 2009. évi reprezentatív felmérése (OTÁP 2009), 
az egyre bővülő hazai élelmiszeradatbázis, valamint 
a lakosság által fogyasztott élelmiszerek TFA tartalmá-
nak laboratóriumi analízise tett lehetővé. Ezen adatok 
nemzetközi megosztása valamint több uniós tagállam 
hasonló eredményei vezettek az éppen ez év áprilisá-
ban hatályba lépő az élelmiszerek TFA tartalmát kor-
látozó uniós szintű rendelet megalkotásához. Ugyan-
csak meghatározó jelentőségű a lakosság egészségének 
védelme és a nem fertőző krónikus megbetegedések elő-
fordulásának csökkentése szempontjából a 2011. évi CIII. 
törvény a népegészségügyi termékadóról, mely az elő-
recsomagolt, egészségügyi kockázatot hordozó, magas 
cukor-, sótartalmú és egyes koffeintartalmú termékek 
fogyasztásának visszaszorítását célozta, szintén a tudo-
mányos módszertani alapokon nyugvó táplálkozás- 
epidemiológiai vizsgálatok alapján. A 2014-es a közét-
keztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírá-
sokról szóló rendelet megalapozásához több évtizedre, 
jellegénél fogva eltérő módszertannal végzett, számos, 

a különböző korcsoportokat érintő felmérésre volt szük-
ség. A rendelet már egészen bölcsődés kortól hozzájá-
rul a magyar lakosságra jellemző táplálkozási kocká-
zati tényezők csökkentéséhez, ezzel pedig egy egészsé-
gesebb felnőtt kor megalapozásához.

A magyar lakosság morbiditási és mortalitási statisz-
tikáiban a különböző mértékben ugyan, de táplálko-
zásfüggő betegségek vezető helyet foglalnak el. A szü-
letéskor várható élettartamot, a lakosság egészségi ál-
lapotának javítását célzó nemzeti szakpolitikák sikeres 
megvalósításához nélkülözhetetlen a táplálkozási szo-
kások tudományos alapon nyugvó módszertanon ala-
puló reprezentatív vizsgálata legalább öt évenként, le-
hetővé téve az egyes egészségpolitikai intézkedések, po-
pulációs szintű népegészségügyi beavatkozások haté-
konyságának monitorozását.
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Összefoglalás: 1985–1988 között valósult meg Magyarországon az Első Magyarországi Reprezentatív Táplál-
kozási Vizsgálat, amelynek során az ország egész területén 16 641, 14 évnél idősebb személyt kérdeztek ki táp-
lálkozásukról, étrendfüggő betegségeikről, életmódjukról. Vizsgálták tápláltsági állapotukat, megmérték vér-
nyomásukat. Mintegy 30%-uknál a tápanyagellátottságra és a táplálkozási kockázatra utaló biokémiai marke-
reket is vizsgálták. Megállapították, hogy a lakosság táplálkozása a cardiovascularis betegségek, a rosszindu-
latú daganatok, az anaemia, a 2 típusú cukorbaj, az osteoporosis számos kockázati tényezőjét foglalja magá-
ban. Ezek közül a leglényegesebbek: túlzott koleszterin- és zsírbevitel, kedvezőtlen P/S arány, kevés összetett 
szénhidrát sok hozzáadott cukor egyes vitaminok gyakori marginális hiánya, kedvezőtlen Na/K arány, néhány 
makro-,  mikroelem nem kielégítő bevitele. A férfiak 58%-a, a nők 62%-a enyhén, mérsékelten vagy súlyosan 
elhízott (az utóbbiak aránya 9, illetve 15% ). Az öszszes koleszterin szintje alapján vizsgáltak 31% -a a közepes, 
16%-a fokozott kockázatú csoportba volt sorolható.
Kulcsszavak: táplálkozás-epidemiológia, tápanyag-bevitel, tápanyag-ellátottság, tápláltsági állapot, táplál-
kozási kockázat

A vizsgálatok előkészítése, felépítése

A Magyarországon eddig még nem végzett széles körű vizsgálatok előkészítése 1982-ben kezdődött és 1985 el-
ső felében fejeződött be. A vizsgálat fő célja az étrendfüggő betegségek táplálkozási kockázati tényezőinek minél 
pontosabb megismerése volt [9, 16, 19, 22, 27, 28, 34].

A program végrehajtása 1985 őszén indult és 1988 tavaszán ért véget. A rendkívül összetett tevékenységet az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) koordinálta és egyben a laboratóriumi vizsgálatok 
jelentős részét is elvégezte. A közegészségügyi és – kisebb részben – a gyógyító ellátás összesen mintegy 800 mun-
katársa dolgozott e nagy feladat végrehajtásán [4].

A vizsgálatra kerülő – 14 évesnél idősebb – lakosok személy szerinti kiválasztása, a név- és címjegyzék öszsze-
állítása az Állami Népességnyilvántartó Hivatal közreműködésével valósult meg. A kijelölt minta 2 ezrelékes szin-
ten reprezentatív az ország, illetve az adott megye és a főváros lakosságára kor, nem és lakóhely szerint. 40 000 sze-
mélyt választottunk ki összesen. Ebből 16 742 főt kellett megvizsgálni ahhoz, hogy a 8,371 milliót kitevő, ilyen ko-
rú lakosságot az említett szinten képviselje. Valójában 114 településen élő 16 641 személy jelent meg, tehát a sta-
tisztikai követelmény gyakorlatilag teljesült.

A vizsgálatok módszerei

A 2x24 órás visszakérdezés (az utolsó munkanap, illetve vasárnap) eredményének rögzítésére alkalmas kérdőív 
szolgált. A különböző élelmiszercsoportok fogyasztási gyakoriságát külön kérdőíven jegyeztük fel. Egy harmadik 
kérdőív a szociális gazdasági vonatkozásokat mutatta be. Kikérdeztük a megjelenteket a táplálkozással összefüggő 
betegségek tüneteiről, az általuk ismert idült betegségeikről, megmértük vérnyomásukat Regisztráltuk testtömegü-
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ket, testmagasságukat, négy ponton a bőrredő vastagságát és a felkar körfogatát. A résztvevők mintegy 30%-a vál-
lalkozott vérvételre. Ebből 26-féle, a tápanyag-ellátottságot, a májfunkciót, a zsíranyagcserét jelző paramétert ha-
tároztunk meg. 

A tápanyagok bevitele a hétköznapi és vasárnapi étrend súlyozott átlaga alapján

Fehérjék

A felnőtt magyar férfiak referencia testtömegét 70 kg-nak, a nőkét 60 kg-nak szokták venni. Ez a férfiaknál gya-
korlatilag mintegy 70 g, nőknél 60 g napi fehérje felvételét indokolja. Ezzel szemben a férfiak átlaga 108 g, a nőké 
85 g. A férfiak több mint négyötödének (88%) étrendje tartalmaz 70 g-nál több fehérjét, a nőknél a 60 g feletti fe-
hérjebevitel aránya 83%. A különlegesen nagy, 120 g feletti fehérjebevitel sem tartozik a ritkaságok közé: a vizsgált 
férfiak egynegyede, a nők 9%-a tartozott ebbe a kategóriába. A fehérjék eredetét tekintve 65–63% állati eredetű, 
35–37% növényi.

Zsírok

A napi átlagos zsírbevitel férfiaknál 131 g, nőknél 102 g. 100 g-nál több zsírfelvétele mindenképpen sok: a férfi-
ak 73, a nők 47%-a tartozik ebbe a csoportba. 150 g-nál több zsír bevitele a férfiaknál 29, a nőknél közel 10%-os 
gyakorisággal fordul elő. A többszörösen telítetlen és telített zsírsavak aránya átlagosan 0,24 a kívánatos 0,6–0,8 ér-
tékkel szemben. 

A napi koleszterin mennyisége férfiaknál 372–630 mg/d között ingadozik, az átlag 531 mg. Nőknél ugyanezen 
adatok: 326–476 mg, illetve 418 mg. Az elfogadható szint 300 mg vagy ennél kevesebb: az általunk megvizsgált-
férfiak 26%-a, a nők 43%-a volt ebbe a csoportba sorolható a hétköznapi étrend alapján. Ha a vasárnapi bősége-
sebb kosztot is arányosan számításba vesszük, az ide tartozók aránya 15, illetve 30%-ra csökken.

Szénhidrátok

A férfiak naponta átlagosan 287 g szénhidrátot tartalmazó élelmiszert fogyasztanak. A nőknél ez a menynyiség 
241 g. A hozzáadott cukor ugyanilyen sorrendben 92, illetve 85 g. 

Az élelmi rostokból férfiaknál 27, illetve nőknél 25 g-ot tartalmaz a napi táplálék. 

A főbb tápanyagok aránya

A tápanyagok beviteli átlagai a 15 en%-ot kevéssel meghaladó fehérje-, 41 en% körüli zsír- és mindössze 42 en% 
szénhidrátarányt jeleznek. Az összegzés nagy fehérjetartalmú, zsírdús és szénhidrátokban (slsősorban öszetett szén-
hidrátokban) szegény táplálkozást mutat. A hozzáadott cukor 13–15% között mozog. 

Vitaminok

A-vitamin (retinol)
Megfigyeléseink szerint a bevitel átlaga férfiaknál a javasolt mennyiség 105%-a, a nőknél 122%-a, azonban a vizs-

gáltaknak csak 15%-a tekinthető kifogástalanul ellátottnak.
Az A-vitaminnál a vérszérumvizsgálatok azt mutatták, hogy a férfiak 51, a nők 58%-a hiányosan ellátott. Ez azon-

ban – és ez vonatkozik a következőkben tárgyalt vitaminokra is – nem jelent klinikai tünetekkel járó súlyos vita-
minhiányt, hanem határértékhiányt, amely ugyan csak laboratóriumi módszerekkel mutatható ki, de kétségkívül 
már zavarja a normális élettani működéseket, ha csekély mértékben is. 
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B1-vitamin (tiamin)
A tiaminbevitel átlaga férfiaknál és nőknél egyaránt a javasolt szint alatt van. A hiány főleg az idősebb korosz-

tályoknál jelenik meg. A férfiak 68, a'nők 67%-ánál nem kielégítő a tiamin felvétele. Ennek a vitaminnak az ellá-
tottságát ETK módszerrel mérjük. Eszerint a több mint 5 300 vizsgált személy 13%-ának enzimaktivitása volt ki-
sebb az elfogadhatónál, azaz jelzett vitaminhiányt. Nyilvánvalóan ez az utóbbi adat mutatja a tényleges helyzetet.

B2-vitamin (riboflavin)
A riboflavinnál csak az étrendben levő mennyiséget volt lehetőségünk számolni, laboratóriui vizsgálatot nem 

végeztünk. A vitamin bevitele fiatal férfiaknál megfelelő, fiatal nőknél kevéssel a javasolt érték alatt van, míg az 
idősebbeknél mindkét nemnél egyértelmű a hiány.

B12 -vitamin (kobalaminok)
A napi táplálékkal bevitt mennyiségek átlaga valamennyi korcsoportoknál kielégítő. 

Niacin
A tápanyagtáblázatok alapján kalkulált átlagos bevitel a táplálékban levő vitaminból mindkét nemnél, valameny-

nyi korcsoportnál kifogástalan, azonban a vizsgáltak több mint negyedének étrendje nem tartalmaz elegendő ni-
acint.

Folsav
A folsavnál – a hiányos élelmiszer-összetételi adatok miatt – csak a vérszérumban levő folsavat tudtuk mérni. 

Ezek összesítéséből az derült ki, hogy az összes vizsgált személy 22%-a hiányosan ellátott (a férfiak 24, a nők 21%-a 
sorolható ebbe a csoportba).

C-vitamin (aszkorbinsav)
E vitaminnál különösen fontos a megfigyelések időpontja. Vizsgálatainkból a nyári időszak esett ki szervezési 

okok miatt. Ily módon lehetséges, hogy eredményeink kedvezőtlenebb összképet mutatnak a valóságosnál. 
A bevitel oldaláról megközelítve a kérdést, az átlagok mindkét nemben – a legidősebbektől eltekintve – megfe-

lelőek. Részletesebb analízisnél azonban kiderül, hogy a vizsgáltak mintegy 60%-ának tápláléka a javasolt 60 mg-
nál kevesebb aszkorbinsavat tartalmaz. (A kedvező átlag onnan adódik, hogy mintegy 20%-ban 100 mg feletti be-
vitelről tanúskodnak a számítások.) A hosszabb időtartamra vonatkozó C-vitamin-ellátottság laboratóriumi ki-
mutatására a fehérjevérsejtekben található aszkorbinsav mérése alkalmas. Ezt a vizsgálatot 5 340 személynél végez-
tük el és 36%-uknál volt a kívánatosnál alacsonyabb szint. A hiányos ellátottság férfiaknál valamivel gyakoribb (39%), 
mint nőknél (34%).

Makro- és mikroelemek
Az I. táblázat áttekintést ad arról, hogy a javasolt be-

vitelnek hány százalékát tartalmazza az elfogyasztott táp-
lálékban lévő tényleges mennyiség átlaga.

Nátrium
A nátrium túlnyomó része a sózásból származik. A férfi-

ak az indokolt mennyiség három-négyszeresét, a nők 
mintegy háromszorosát fogyasztják rendszeresen. Két 
grammnál kisebb nátriumfelvétel a férfiak alig 2%-ánál, 
a nők mintegy 3%-ánál volt csak megfigyelhető. 
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Kálium
A káliumbevitel átlaga a 60 évesnél idősebb férfiaknál és valamennyi nőnél nem kielégítő. A férfiak 50, a nők 

72%-a nem kapja meg a szükséges napi 3 g káliumot.

Kalcium
A kalciumnál már az átlagok hiányt jeleznek: a bevitel csak a 19–34 éves férfiaknál éri el a 100%-ot, az öszszes 

többi csoportnál ez alatt marad. Ennek megfelelően a férfiak 70, a nők 80%-ának étrendje hiányos kalciumban, 
vagyis 800 mg-nál kevesebbet tartalmaz.

Magnézium
A magnézium felvétele a férfiaknál 60 éves korig kielégítő, ennél idősebbeknél nem elegendő, nőknél a felnőtt 

aktív korosztálynál megfelelő, a serdülőknél és az 55 év felettieknél nem. A részleteket vizsgálva kiderül, hogy a férfi-
ak 43, a nők 49%-a magnéziumhiányosan táplálkozik.

Réz
A rézbevitel általános megítélésének ugyanazok a jellemzői, mint amelyeket az előbbiekben a magnéziumnál le-

írtunk. Azonban a hiány gyakrabban tapasztalható: a férfiaknál 64, a nőknél 71%. A vérszérum rézszintje azonban 
csak a vizsgáltak 13%-ánál volt a normál szint alatt, de a férfiak aránya (19%) kétszerese a nőkének (9%).

Cink
A cink bevitelére vonatkozó számítások valamennyi csoportnál elégtelen ellátottságot mutatnak. Azonban táp- 

anyagtáblázatunk adatai a cinkre vonatkozóan hiányosak. A laboratóriumi mérések 0,9%-ban mutattak határérték 
alatti szintet a vérszérumban (férfiaknál 0,6 nőknél 1,1%).

Vas
A legidősebbek kivételével a férfiak vasszükséglete – az átlagot eltekintve – kielégített, de 37%-uk étrendje 12 mg-

nál kevesebb vasat tartalmaz. A nők vashiánya – különös tekintettel a fogamzóképes korban lévőkre – általános és 
csak 18%-uk visz be elegendő vasat. A vérszérumban levő vas a férfiak 30, a nők 42%-ánál volt kielégítő szint alatt, 
ez átlagosan 37%-ot jelent. 

Az egyes élelmiszercsoportok fogyasztási gyakorisága
Kérdőívek a gyakoriságot a következők szerint csoportosítják: soha, ritkán (havonta 1–3-szor), gyakran (heten-

te 1–3-szor), naponta (hetenként 4–7-szer), naponta többször. Az alábbiakban a leggyakrabban adott válaszokat, 
tehát a leginkább jellemző fogyasztási szokásokat tekintjük át.

A tejet, tejes italokat a kérdezettek 45%-a naponta fogyaszt, sajtot, tejfölt 54%-a gyakran. Ezzel szemben fer-
mentált tejtermékeknél (kefír, joghurt) 49%-ban soha választ kaptunk. Tojás 60%-nál gyakran kerül az asztalra, 
ugyanígy a sertéshús (69%) és a baromfihús (74%) is. A marhahúst ritkán tálalják (45%).

Gyakoriak az olcsóbb húskészítmények (48%), kevésbé kedveltek a lecsókolbász és a hasonló készítmények és 
a felvágottak (soha: 47%, illetve 46%). Azonban e két utóbbinál a gyakran és ritkán válaszok is 20%-ot kissé meg-
haladó arányban szerepeltek. Nyers (sütnivaló) kolbász és hurka: ritkán 42%, soha 39%. Tartósított húsáruknál (füs-
tölt kolbász, szalámi) a ritkán és gyakran csaknem azonos arányban fordult elő: 33%, illetve 34%. A sonka és a ha-
sonló áruk ritkán (40%) vagy soha (31%) kerülnek fogyasztásra. A hús- és májkonzerveket 39%-ban soha, 30%-
ban ritkán, 28%-ban gyakran vásárolják. Egészen hasonló a kép a szalonnánál is, csak itt a soha rovatban 36% van, 
a másik két szám azonos. Disznózsírt és vajat 39%-ban gyakran, 27%-ban naponta használnak, margarint és étola-
jat 43%-ban soha, 26%-ban gyakran. Nem népszerűek a hidegkonyhai készítmények (soha 43%, ritkán 31%). Gya-
koriak a főzelékek (70%). A nyers zöldféléket (salátaként) nyáron 43%-ban naponta, 37%-ban gyakran, télen 50%-
ban gyakran és 30%-ban naponta tálalják. Friss gyümölcsöt nyáron 48%-ban naponta, 21%-ban gyakran, télen 
36%-ban naponta, 31%-ban gyakran esznek. Déligyümölcsöt 46%-ban ritkán, 32%-ban soha nem fogyasztanak. 
A burgonya gyakori (64%), vagy napi (29%) étel. A száraz hüvelyesek ritkán (49%), illetve 32%-ban gyakran fo-
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gyasztottak. Kedvelt a rizs is: gyakran 64%, de a ritkán válasz sem ritka: 38%. Főtt tésztát 56%-ban gyakran, 28%-
ban ritkán készítenek. A kérdezettek 50%-a azt jelezte, hogy soha nem eszik csokoládét, cukorkát, 27% is csak rit-
kán. Befőtt, lekvár a gyakran kategóriában 48%-kal, a ritkán csoportban 25%-kal szerepel. Alkoholmentes üdítői-
talokat a vizsgáltak 30%-a soha nem iszik, 18%-a ritkán, 26%-a gyakran és 21%-a naponta, sőt 5%-a naponta több-
ször. A gyümölcs- és zöldségleveket nem kedvelik: soha válasz 40%, ritkán 20%, gyakran 26%, naponta 12%, na-
ponta többször 2%.

Alkoholos italok fogyasztása
Számításainkban a sört 4 g, a bort 9 g, a tömény italokat 35 g alkoholtartalmúnak tekintettük 100 milliliteren-

ként. A férfiak átlaga 21,4 g, a nőké 5,5 g, ami elfogadhatónak tűnik. Azonban a maximális érték átlaga már 182 g 
a férfiaknál és 122 g a nőknél. Lakóhely szerint is vannak eltérések: a maximumok átlaga férfiaknál Budapesten 
157 g, városokban 182 g, községekben 156 g, nőknél ugyanilyen sorrendben 110 g, 122 g, 51 g.

A táplálkozással összefüggő betegségek táplálkozási kockázati tényezői

Cardiovascularis betegségek
A magyarországi zsírbevitel mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt elősegíti az érelmeszesedést: túlsá-

gosan sok a zsír, kevés a növényi olaj, alacsony a többszörösen telítetlen és telített zsírsavak aránya, sokszoros a ko-
leszterin felvétele [l, 14, 15, 29, 31].

Ételeinkben főleg állati eredetű fehérjék szerepelnek, kevés a növényi eredetű. Egyes kutatások arra mutattak, 
hogy a növényi fehérjék aminosav összetétele kedvezően hat a szervezet zsírháztartására. Ez a hatás a magyaror-
szági étkezési szokások mellett nyilvánvalóan kevéssé érvényesül.

Hiányzik az összetett szénhidrátoknak az előzőekhez hasonló kedvező hatása is: a kevés szénhidráton belül még 
kisebb az összetett szénhidrátok mennyisége.

A vitaminok fontos közreműködők az anyagcserefolyamatokban, hiányuk elősegítheti a szív- és érrendszeri be-
tegségek kialakulását. Egyebek között a tiaminnak, a riboflavinnak, az aszkorbinsavnak tulajdonítanak ilyen jelen-
tőséget. Ezeknél a rendkívüli érzékenyen szabályozott jelenségeknél a közreműködő vitaminok határérték-hiánya 
is kedvezőtlen.

A nátriumnak elsősorban a vérnyomás szabályozásában tulajdonítunk fontosságot. Az elfogadható mennyiség 
többszörösét kitevő nátrium bevitel okozta kockázatot erősíti a gyakran tapasztalt nem kielégítő kálium- és mag-
néziumfelvétel. Fontos jelző szerepe van a nátrium-kálium egymáshoz viszonyított arányának. Ez az arány férfiak-
nál 2,4 g/g, nőknél 2,2 g/g, ami fokozott kockázatot jelez [9, 16J.

A kalcium nemcsak a vérnyomás szabályozásában vesz részt, hanem a telített zsírsavak felszívódásának gátlásá-
val akadályozza az érelmeszesedéses folyamatokat is. A tapasztalt, eléggé általánosnak tekinthető hiánya ilyen szem-
pontból is hátrányos. Az elhízás a táplálkozástól függő kockázati tényezők között fontos helyet foglal el.

A testtömeg-index átlaga férfiaknál 26,3 kg/m2 és 58%-uk tekinthető ezen az alapon enyhén, mérsékelten vagy 
súlyosan elhízottnak. A nők átlaga 26 kg/m2 és 62%-uk elhízott. Másik értékelési módszer a Broca-index (BI) alap-
ján történő számítás. ABI felhasználható az optimális testtömeg kiszámítására, ennek módja férfiaknál BI-0,2x(-
BI-52), nőknél BI-0,4x(BI-52). Ebből az alapból kiindulva a férfiak 56%-a kövér, közel 9%-a súlyosan elhízott, a nők-
nél ugyanezek a számok 57 és 15%. Az elhízás gyakorisága és mértéke mindkét nemnél nő az életkor előrehalad-
tával, de nőknél ez kifejezettebb és különösen feltűnő az extrém mértékű elhízás nagyobb aránya.

Az előzőekben vázolt táplálkozási paraméterek kedvezőtlenül befolyásolják a vérzsírokat, amelyek jelzik a szív 
és érrendszeri betegségek kockázatának szintjét. A vérszérum összes koleszterin szintje alapján a vizsgáltak 31%-
a mérsékelt, 16%-a a fokozott kockázatú csoportba volt sorolható, azaz összesen 47%. A kis sűrűségű lipoprotein- 
koleszterin szintje szerint mérsékelt kockázatú 13%, fokozott kockázatú 7%, összesen 20%. A férfiak és nők között 
nincs lényeges különbség. A védőhatású, nagy sűrűségű lipoprotein koleszterin szintje alapján a kockázatok meg-
oszlása 60, illetve 15%, összesen 75%. Nőknél a fokozott kockázat gyakorisága a férfiakénak mintegy másfélszere-
se. A vérszérum trigliceridszintje 15%-ban, illetve 1%-ban, összesen 16%-ban mutatja a kockázatot. Itt a férfiak 
kockázata másfélszerese, kétszerese a nőkének [3, 20].
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Mindezek a táplálkozási tényezők a táplalkozástól független faktorokkal együtt (mozgásszegény életmód stressz- 
helyzetek, dohányzás, alkoholfogyasztás, a munka és pihenés helytelen ritmusa stb.) kielégítően magyarázzák 
a magyarországi magas cardiovascularis mortalitást és ennek nem csökkenő tendenciáját [12, 13, 21, 24, 25, 32, 
33].

Rosszindulatú daganatok
A szív- és érrendszeri betegségek és a különböző elhelyezkedésű daganatok kockázati tényezői jelentős részben 

fedik egymást. Így mindkét betegcsoportnál fokozza a kockázatot a túlzott zsírbevitel, az elhízás, az erősen sózott 
ételek [5, 6, 10, 17, 35, 36, 37]. Az oxidációs folyamatok normális szinten tartása, a peroxidáció elkerülése ugyan-
csak közös tényező [11, 18, 30]. Az aszkorbinsav ebben a vonatkozásban nemcsak a peroxidációt gátló hatása mi-
att lényeges, hanem azért is, mert a szervezeten belül megelőzi a rákkeltő nitrózaminak képződését a táplálékban 
lévő nitrátokból és más nitrogén tartalmú anyagokból (szekunder aminok). Hiánya ilyen szempontból is aggályos. 

A száj, a garat, a gége és a nyelőcső rákja kapcsolatban van a retinol, az aszkorbinsav, a riboflavin, a niacin, va-
lamint a magnézium, a kalcium, a cink hiányos bevitelével. 

A gyomorráknál a sózás ugyancsak fokozott kockázatot képvisel, védőhatású viszont a zöldségek és gyümölcsök 
fogyasztása. 

A vastagbél és végbél rosszindulatú elfajulásainál az élelmi rostok akadályozzák a daganatképződést, a zsírok 
(elsősorban a telített zsírsavak), húsok (a bennük levő rejtett zsír, esetleg más tényezők miatt, így pl. a húsok főzé-
sénél , sütésénél keletkező mutagén anyagok, a vörös húsok vastartalma) viszont elősegítik. A tüdők rosszindula-
tú folyamatainál kedvezőtlen a sok zsír, a koleszterin, kedvezőek a zöld és sárga zöldségfélék karotintartalmuk miatt.

Az emlőráknál az elhízás, a zsír és feltehetően az alkohol képviseli a fokozott kockázati faktorokat A méhdaga-
natoknál ugyancsak az elhízás jelent veszélyt. 

Férfiaknál a prosztata rosszindulatú daganatainál szintén az elhízás, a túlzott zsírbevitel elősegítő tényező.
Áttekintve a rosszindulatú daganatok táplálkozási kockázati tényezőit, meg kell állapítanunk, hogy a hazai étke-

zési szokások ebben a vonatkozásban sem kielégítőek. Sok zsír, koleszterin, só a következményes elhízás, a hiányos 
A-vitamin (és karotin), C-vitamin, helyenként riboflavin, továbbá magnézium, kalcium cink ellátottság, a bőséges 
alkoholfogyasztással párosulva komoly veszélyforrást jelentenek. Jól lehet az E-vitaminra vonatkozó adataink meg-
lehetősen hiányosak, mégis alapos okunk van feltételezni, hogy ennek, az ugyancsak peroxidáció gátló, vitamin-
nak a bevitele is hiányos.

Vérszegénység
A vizsgált személyeknek mintegy 8%-ánál találtunk vérszegénységre utaló laboratóriumi eredményt. A hemo- 

globin mennyisége a férfiak 11%-ánál, a nők 7%-ánál (azaz átlagosan 9%-ban) volt a határérték alatt. A vörösvér-
sejtek számánál átlagosan 7% volt a megfelelő szint alatt (férfiak: 9%, nők: 6%) [2, 26].

Cukorbaj
A felnőtt korban a 2 típusú cukorbaj szorosan kapcsolódik az elhízáshoz [8 ]. 
A növényi eredetű élelmiszerek elősegítik a szénhidrát-anyagcsere normális szinten tartását a cukorbetegnél. 

A zöldségfélék kevéssé terhelik a szabályozó mechanizmusokat. Az élelmi rostok lassítják a cukrok felszívódását, 
ezért előnyösek.

Táplálkozásunk tehát a cukorbetegség szempontjából sem mondható előnyösnek.

Osteoporosis
A csontritkulásnak, amely főleg a változás kora utáni években a nőket fenyegeti, számos oka van és ezek között 

több táplálkozási tényező is megtalálható. A kalcium ellátottság éppen a nőknél a legkevésbé kielégítő és ez foko-
zott veszélyeztetettséghez vezet. Növelik a csontállomány lebontását a nagy fehérjetartalmú, erősen sózott ételek. 
Ismert tény, hogy az alkoholfogyasztás ugyanilyen következményekkel jár. Mind-mind olyan tényező, amelynek 
jelentétét hazai táplálkozásunkban bemutattuk [7, 23].



eredeti közlemények

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

154

Irodalom

1. The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study: design and objectives - Am. J. E pidemiol. 129, 687-702 (1989).- 2. Bayness, R. D., 
Bothwell, T. H.: Iron deficiency - Ann. Rev. Nutr. 10, 133-148 (1990). - 3. Belsey, R. , Baer, D. M.: Cardiac risk classification based on lipid 
screening - JAMA, 263, 1250-1252 (1990).- 4. Bíró, G., Pfaff, G.: Erste repräsentative ungarische Ernährungserhebung. Teil I.: Untersuchungs-
methoden und Darstellung der Aufbereitung - Teil II.: Stichprobencharakteristik, Nahrungsenergieaufnahme und Verzehr an Grundnährs-
toffen - Teil III.: Vitamin- und Mineralstoffzufuhr- Teil IV.: Ernährungsgewohnheiten und Zusammenfassung - Ernahrungsforschung, 36, 
84-89, 132-136, 157-160, 189-191 (1991) . - 5 . Byers, T.: Diet and cancer. Any progressin the interim? - Cancer, 62, 1713-1728 (1988). - 6. 
Carroll, K. K.: Dietary fats and cancer -Am. J. Clin. Nutr., 53, 1064S-1065S (1991). - 7. Davies, L. S., Holdswath, M . D.: Prevention of osteo-
porosis - a nutrition public health concern - WHO Reg. Off. for Europe ICP (NUT. 102), Copenhagen (1984). - 8. Diabetes mellitus. Report of 
a WHO Study Group- WHO Technical Report Series. No. 727 Geneva (1985). - 9. Diet and health. Implications for reducing chronic disease 
risk - National Research Council. National Academy Press. Washington. D. C. (1989). - 10. Diet, nutrition and cancer - Committee on Diet 
Nutrition and Cancer; Assembly of Life Sciences; National Research Council. National Academy Press. WASHINGTON, D. C. (1982). -11. 
Freudenheim, J. L., Graham, S.: Toward a dietary prevention of cancer - Epid. Rev., 11, 229-235, (1990). - 12. Duthie, G. G., Washle, K. W. J., 
James, W. P. T.: Oxidants, antioxidants and cardiovascular disease - Nutr. Res. Rev., 2, 51-62 (1989). - 13. Gey, K. F.: Plasma-Vitamine A und 
Invers zur Koronarmortalitat korreliert - Soz. Praventivmed. 34, 78-80 (1989). - 14. Grundy, S. M. : Cholesterol and coronary heart disease - 
Future directions - JAMA, 264, 3053-3059 (1990). - 15. Hoffmeister, H., Stolzenberg, H.: Ernabrung und Herz-Kreislauf-Krankheiten - Bun-
desgesundhbl, 34, 91 - 94(1991). - 16. James, W. P. T.: Healthy nutrition - WHO Regional Publications, European Series, No. 24, Geneva 
(1988). - 17. Kesteloot, H., Lesaffre, E., Joossens, J. V.: Dairy fat, saturated animal fat, and cancer risk. Prev. Med . 20, 2 26 - 236 (1991). - 18. 
Kohlmeier, L. : Antioxidanzien und Krebsverhütung - Bundegesundhbl., 33, 556- 559 ( 1990). - 19 . Kris-Etherton P. M .:The effect of diet on 
plasma lipids, lipoproteins, and coronary heart disease - JADA, 88, 1373 - 1400 (1988) . - 20 . Nestel, P. J.: Current strategies for atherosclero-
sis and lowering cholesterol - Clin. Exper. Hyper. Theory and Praxis, A 11, 915- 925 (1989). - 21. Neville, J. N.: On matters of the heart: Past, 
present, and future - JADA , 90, 211 - 213 (1990). - 22. Nissinien, A., Stanley, K . :Unbalanced diets as a cause of chronic diseases - Am. J. 
Clin. Nutr. , 49 Suppl. 5. 993 - 998 (1989).- 23. Nordin , B. E. Ch.: The calcium deficiency model for osteoporosis - Nutr. Rev., 47, 65-72 
(1989). - 24. Obesity and cardiovascular disease in minority populations - Am. J. Clin. Nutr. 53, 1507S- 1651S (1991 ). -25. Prevalence of risk 
factors for heart disease in OXCHECK trial: implication for screening in primary care - BMJ. 302, 1057S-1060S (1991).- 26. Preventing anae-
mia SCN News. No. 6,1-7 (1990). - 27. Rhoads, G. G.: Reliability of diet measures as chronic disease risk factors- Am. J . Clin . Nutr., 45, 
Suppl. 5, 1073 - 1079 (1987). - 28. Schlierf, G., Kohlmeier, L.: Ernahrungsabhangige Krankenheiten des Erwachsenen- Zbl. Hyg. , 191,307- 
315 (1991). - 29. Smith, G. D .:Comprehensive Cardiovascular Community Control Programmes in Europe - Abstr. Hyg., 64, R 1-R3 (1989).- 
30. Stähelin, H. B., Grey, K. F., Eichholzer, M., Ludin E., Bernasconi, F. , Thurmeysen, J., Brubacher, G.: Plasma antioxidant vitamins and 
subsequent cancer mortality in the 12-year follow-up of the prospective Basel Study - Am. J. Epid ., 133, 766-775 (1991). - 31. Stehbens, W. E.: 
Diet and atherogenesis - Nutr. Rev., 47, 1-12 (1989). - 32. Steinberg, D. , Witzum, J. L.: Lipoproteins and atherogenesis - Current concepts- 
JAMA, 264, 3047-3052 (1990). - 33. Stringer, M . D., Görög, P. S., Freeman, A ., Kakkar, V. V.: Lipid peroxides and atherosclerosis - BMJ, 298, 
281-284 (1989). - 34. The Surgeon General's Report on nutrition and health 1988 - U. S. Department of Health and Human Services. Public 
Health and Human Services. Public Health Service. DMHS (PHS) Publication No. 88-50210. Washington, D. C. (1988). - 35. Verreault, R., 
Brisson, J. , Deschenes, L., Naud, F.: Body weight and prognostic indicators in breast cancer - Modifying effect of estrogen receptors- Am. J. 
Epid., 12 9, 260 - 268 (1989). - 36. Williams, Ch. M., Dickerson, J. W. T.: Nutrition and cancer - Some biochemical mechanisms - Nutr. Res. 
Rev., 3, 75-100 (1990). - 37. Xie, J., Lesaffre, E., Kesteloot, H.: The relationship between animal fat intake, cigarette smoking and lung cancer - 
Cancer Causes and Control, 2, 79-83 (1991).



155

recenzió

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály – 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. – Tel.: (1) 476 1283
E-mail: pandics.tamas@nnk.gov.hu
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Közegészségtudományi Tanszék

Rudnai Péter és munkatársai 1990–1991 között gyer-
mekek egészségi állapotát vizsgálták annak megállapí-
tására, hogy légúti tüneteik milyen összefüggést mu-
tatnak különböző levegőszennyező tényezőkkel [1].

Sopron hat gyermekorvosi körzetének jelentései alap-
ján értékelték a 14 éven aluli gyermekek hetenkénti meg-
betegedési gyakoriságát és ennek alakulását, mely ada-
tokat összevetettek az Országos Immissziómérő Háló-
zat által mért szennyező anyagok heti átlagkoncentrá-
ciójával. A vizsgálatban részt vevő 6 gyermekgyógyász 
12 akut légzőszervi megbetegedés morbiditását regiszt-
rálta minden héten.

A legmagasabb morbiditású körzetek esetszámai – 
amelyek mind forgalmas közlekedési főútvonal men-
tén helyezkedtek el – egyértelmű összefüggést mutat-
tak a főútvonal mentén mért jelentős levegőszennyezett-
séggel. Ez az összefüggés leginkább nagy kén-dioxid szint 
kapcsán volt megfigyelhető.

A többféle módszerrel végzett részletes elemzés sze-
rint a magas kén-dioxid szint legerősebben az akut bron- 
chitisz gyakoriságával, míg a nitrogén-dioxid szint az 
akut laryngitis, valamint a bronchitis spastica morbi-
ditásával mutatott erősebb korrelációt.

A munkacsoport 1992–1993 között 3-4. osztályos sop-
roni gyermekek testi fejlettsége, alapvető keringési pa-
raméterei és a közlekedési eredetű levegőszennyezett-
ség összefüggését vizsgálta. A forgalmas utak mellett 
lévő iskolába járó, valamint a környéken is lakó gyer-
mekek egészségi állapotában mutattak ki káros hatá-
sokat.

Ez a levegőszennyezés hatásait feltáró kutatás volt az 
első annak a számos epidemiológiai vizsgálatnak a so-
rában, ahol mind a mai napig – egyre modernebb mód-
szerekkel, egyre részletesebben, egyre több szempon-
tot figyelembe véve, egyre nagyobb esetszámmal, je-
lenleg már az egész országra kiterjesztve, de ugyanazt 
a célt szem előtt tartva – a szakemberek arra keresik 
a választ, hogy gyermekeink egészségét mennyiben ha-
tározzák meg az őket körülvevő különböző környezeti 
kockázati tényezők. Középpontban továbbra is a lég-
zőrendszer és a légszennyezők közötti kapcsolat vizs-
gálata áll, hiszen jelenleg már – köszönhetően többek 
között az előbb említett vizsgálatoknak is – egyértel-
műen megállapítható, hogy a levegőszennyezés a 21. 
század legalapvetőbb környezet-egészségügyi problé-
mája. Ezekre a kutatásokra jelenleg még nagyobb szük-
ség van, hiszen eredményeik képezik az alapját a kör-
nyezeti teher mérséklését célzó intézkedéseknek, segít-
ségül szolgálva a döntéshozóknak a szakterületi szabá-
lyozás kidolgozásához. A levegőszennyezés csökkenté-
se a fenntartható fejlődés szempontjából is elengedhe-
tetlen.
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egészségi állapotának értékelése a levegőszennyezettséggel 
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Összefoglalás: Sopron város 6 gyermekorvosi körzetében 2 éven keresztül (1990–91) vizsgálták a gyermekek 
akut légzőszervi morbiditásának hetenkénti alakulását és annak a levegőszennyezettséggel mutatott össze-
függéseit. Az elemzéseket különböző szempontok szerint végezték:
A legmagasabb morbiditású körzetek területi elhelyezkedés szempontjából egyöntetű képet mutattak: mind-
három körzet – egymás szomszédságában – az igen forgalmas közlekedési főútonal mentén, attól keletre helyez-
kedik el. A főútonal mentén mért magas levegőszennyezettségi koncentrációk és a szomszédságban lévő gyer-
mekorvosi körzetekben megfigyeIt magas légzőszervi morbiditás között egyértelmű összefüggés látszik.
Az év heteit az átlagos kén-dioxid koncentráció alapján csoportosítva megállapították, hogy azokban a hetekben, 
amikor a kén-dioxid szennyezettség a legmagasabb volt a légzőszervi morbiditás is szignifikánsan magasabb 
volt, mint a mérsékelt vagy az alacsony szennyezettségű hetekben.
A két legmagasabb morbiditású körzetben a megbetegedések gyakorisága még a legalacsonyabb kén-dioxid kon-
centrációjú hetekben is lényegesen nagyobb volt, mint a többi körzetben, ami arra utal, hogy ezeken a terü-
leteken a mért szennyezőkön kívül más levegőszennyező anyagok (pl. por és az ahhoz adszorbeálódó szeny-
nyezők), illetve egyéb lakókörnyezeti és szociális tényezők szerepével is számolni kell.
Az időjárási tényezők hatásának kiküszöbölésére az egyes levegőminőség-mérő pontok közelében lévő gyer-
mekorvosi körzetek morbiditását páronként úgy hasonlították össze, hogy megvizsgálták a két körzet heten-
kénti morbiditási értékeiben lévő különbség és a közelükben mért levegőszennyezettség hetenkénti átlagér-
tékeiben mutatkozó különbség korrelációját. Miután az időjárási viszonyok a város különböző pontjain hason-
lóak, jogosan feltételezhető, hogy a szennyezettségbeli különbséggel szignifikáns korrelációt mutató morbi-
ditási differenciák valóban a levegő szennyezettségében meglévő különbségekre vezethetők vissza. A fenti 
értékelés során a bronchitis acuta morbiditása a kéndioxid szennyezettséggel, míg a bronchitis spactica és a laryn- 
gitis acuta morbiditása a nitrogén-dioxid szennyezettséggel mutatott erősebb korrelációt.
Kulcsszavak: légzőszervi morbiditás, levegőszennyezettség, kéndioxid, bronchitis 

A soproni körzeti gyermekorvosok 1990–91-es jelentései alapján értékeltük a 14 éven aluli gyermekek heten-
kénti megbetegedési gyakoriságát és ennek alakulását összevetettük az Országos Immissziómérő Hálózat által mért 
szennyező anyagok heti átlagkoncentrációjával, annak megállapítására, hogy a levegőszennyezettség hogyan befo-
lyásolja a gyermekek egészségi állapotát.

* A kutatást a Népjóléti Minisztérium a T-07 T-359 számú „A közlekedés által okozott környezetszennyezettség egészségkárosító hatásának vizsgálata” 
címú tárcaszintú téma keretében támogatta.

Dr. Rudnai Péter
Dr. Agócs Mary
Dr. Sárkány Endre
Dr. Varró Mihály
Dr. Somogyi Judit
Dr. Paller Judit
Dr. Barna Krisztina
Dr. Kertész Magdolna
Dr. Etzel Ruth

A soproni gyermekek egészségi állapotának
értékelése a levegőszennyezettséggel 

összefüggésben*

1. A heveny légzőszervi megbetegedések gyakorisága és
a levegőszennyezettség közötti összefüggések vizsgálata
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Módszerek

A vizsgálatban résztvevő hat körzeti gyermekgyógyász a következő heveny légzőszervi megbetegedéseket re-
gisztrálta: nátha (rhinitis acuta ), torokgyulladás (pharyngitis acuta), mandulagyulladás (tonsillitis acuta), gége-
hurut (laryngitis), orrmelléküreg- gyulladás (sinusitis acuta ), középfülgyulladás (otitis media), pszeudokrupp (la-
ryngitis subgiottica), légcsőhurut (tracheitis), heveny hörghurut (bronchitis acuta), görcsös hörghurut (bronchi-
tis spastica seu obstructiva), tüdőgyulladás (pneumonia), asztmaroham. A diagnózisok összehasonlíthatósága ér-
dekében módszertani útmutatót bocsátottunk a gyermekgyógyászok rendelkezésére, amelyben a besorolási szem-
pontokat részleteztük. A különböző megbetegedések hetenkénti számát 4 korcsoportban gyűjtöttük: 0 évesek (az-
az l év alattiak), 1–2 évesek, 3–5 évesek és 6–14 évesek. A levegőszennyezettséget az Országos Immissziómérő Há-
lózat keretében az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete a város 4 pontján mérte (ld. a levegőminőséggel 
foglalkozó fejezetet).

Eredmények

A vizsgálatban részt vevő gyermekgyógyászok által 
ellátott gyermekorvosi körzetekbe tartozó gyermekek 
számát és korcsoportos megoszlását az I. táblázatban 
tüntettük fel.

A figyelembe vett gyermekszámra vonatkoztatott – 
és ezrelékben kifejezett – hetenkénti légzőszervi meg-
betegedési gyakoriság (morbiditás), valamint a kén-di-
oxid (SO2) és a nitrogén-dioxid (NO2) heti átlagkon-
centrációjának alakulását az 1. ábrán mutatjuk be. Ezen megfigyelhető, hogy vannak időszakok, amikor a levegőszeny-
nyezettség és a megbetegedési gyakoriság viszonylag szorosan együtt halad, míg egyes időszakokban, például az 
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1990. 8–15. hetében zajló influenzajárvány idején, vagy 
az 1991. 24–34. hetében mért nitrogén-dioxid szeny-
nyezettségi csúcskoncentrációk idején az összefüggés 
kevésbé nyilvánvaló. A következőkben különböző szem-
pontok szerint elemezzük a levegőszennyezettség és 
a megbetegedési gyakoriság közötti összefüggéseket.

Elsőként azokat az elemzéseket mutatjuk be, ame-
lyek során az év 52 hetét átlagos kén-dioxid koncent-
rációjuk szerint csoportosítottuk, és ezek megbetege-
dési gyakoriságát hasonlítottuk össze (2. ábra).

Tekintettel arra, hogy volt olyan körzet, amelyből nem 
kaptunk adatokat 1991. negyedik negyedévére, ezért az 
1991-es elemzést csak az év háromnegyedére vonatko-
zó adatok alapján végeztük el. Ez a magyarázata a 91-
es alacsonyabb megbetegedési értékeknek, hiszen a té-
li magas morbiditású hetek adatait nem tartalmazza. 
Mindezzel együtt jól látható, hogy azokban a hetekben, 
amikor a kén-dioxid szennyezettség a legmagasabb, 
a légzőszervi morbiditás is szignifikánsan magasabb, mint a mérsékelt vagy az alacsony szennyezettségú hetekben.

A II. táblázatból számszerűleg is látható az egyes korcsoportok megbetegedési gyakoriságának fokozódása a kén- 
dioxid koncentráció magasabb értékei mellett. A III. és a IV. táblázat az egyes betegségek gyakoriságának alakulá-

sát mutatja be az 1990., illetve az 1991. évi heti átlagos kén-dioxid koncentráció különböző fokozatai mellett. Lát-
ható, hogy mindkét évben a felsőlégúti hurutok tették ki a megbetegedések 71–71,5%-át. Ezek gyakoriságában 1990-
ben 9,1, 1991-ben 13,5 ezrelék különbség mutatkozott az alacsony és a magas kén-dioxid koncentrációjú hetek kö-
zött. Az 1990-ben látható magas pneumonia esetszámok valószínűleg az akkori influenzajárvánnyal állnak össze-
függésben. 1991-ben feltűnő (kétszeres) különbség mutatkozott az alacsony és a magas kén-dioxid koncentráció-
jú hetek orrmelléküreg- és középfülgyulladás morbiditásában. Az asthmarohamok is a magas szennyezettségű he-
tekben fordultak elő a leggyakrabban, azonban a kis esetszám miatt ennek jelentősége nem értékelhető egyértel-
műen.
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A IIl. és a IV. táblázatból az is megállapítható, hogy 
az alacsony és a magas szennyezettségű hetek átlagér-
tékeit összehasonlítva, 1990-ben a kb. 40 μg/m3 kéndi- 
oxid koncentráció különbség mellett 15 ezrelék mor-
biditási különbség, míg 1991-ben mintegy 50 μg/m3 kon-
centráció különbség mellett 20 ezrelék morbiditási kü-
lönbség mutatkozott az összes regisztrált megbetegedés-
ben együttesen. Ez – lineáris összefüggést feltételezve 
– azt jelenti, hogy a heti átlagos kén-dioxid koncentrá-
ció 10 mikrogram/m3-es növekedése esetén hetenként 

átlagosan mintegy 3,75–4 ezreléknyi emelkedéssel kell 
számolni a gyermekek heveny légzőszervi megbetege-
dési gyakoriságában.

A légúti betegségek gyakoriságát a kén-dioxid kon-
centráción kívül természetesen számos egyéb tényező 
is befolyásolhatja. A következő elemzések során néhány 
ilyen tényező lehetséges szerepére is kitérünk.

A 3. ábra a 2. ábrához hasonló feldolgozásban mu-
tatja be az 1990. október l. és 1991. szeptember 30. kö-
zötti időszakban előfordult összes légzőszervi megbe-



tegedés gyakoriságát a vizsgált összes gyermekkörzetben együttesen, illetve körzetenként külön-külön. Az egyes 
részábrákon látható oszlopok közül a bal oldali 3 oszlop a kén-dioxid koncentráció különböző szintjei (alacsony, 
közepes, magas) szerint besorolt hetek átlagos megbetegedési gyakoriságát mutatja ezrelékben, míg az ábrák jobb 
oldalán lévő 3 oszlop a különböző nitrogén-dioxid koncentrációk szerint besorolt hetek morbiditását mutatja. Az 
oszlopok felett számokkal is feltüntettük a hetenkénti átlagos morbiditási értékeket és – zárójelben – azt is, hogy 
az egyes kategóriákban hány hét adatait vettük számításba.

Látható, hogy a vizsgált 6 körzet közül 4-ben (4., 6., 7. és 9. körzetben) a kén-dioxid koncentráció növekedésé-
vel párhuzamosan jelentősen nő a megbetegedési gyakoriság (hasonlóan az összes vizsgált körzet együttesen érté-
kelt adataihoz), míg a 2. körzetben csak igen kisfokú emelkedés látható, az 1. számú körzetben pedig ez a tenden-
cia nem egyértelműen nyilvánul meg. Figyelemre méltó hogy a 4. és – különösen – a 6. körzetben a morbiditás 
még a legalacsonyabb kén-dioxid koncentrációjú hetekben is lényegesen magasabb mint a többi körzetben, ami 
arra utal, hogy a mért szennyező anyagokon kívül más levegőszennyező anyagok, illetve egyéb lakókörnyezeti és 
szociális tényezők esetleges szerepével is számolni kell. Mindamellett azonban az alacsony és a magas kén-dioxid 
szennyezettségű hetek morbiditása között a 6. körzetben volt a legnagyobb a különbség: 60 ezrelék, míg a 4. kör-
zetben 35, a 7.-ben és a 9-ben 27, illetve 26 ezrelék.

A 7. számú körzettől eltekintve, ahol enyhe emelkedés megfigyelhető, a különböző nitrogén-dioxid koncentrá-
ciójú hetek morbiditásában nem látható olyan emelkedő tendencia, mint a kén-dioxid esetében.

A kén-dioxid szennyezettség szerepének értékelésekor joggal vetődik fel a kérdés, hogy a magas kén-dioxid kon-
centrációjú hetekkel – a fűtési emisszió miatt – lényegében egybeeső téli időszak időjárási tényezőinek (pl. a hi-
degnek) és a cseppfertőzések terjedésének kedvező összezártságnak milyen szerepe van a légzőszervi megbetege-
dések gyakoriságának növekedésében.

eredeti közlemények

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

160



népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

161a soproni gyermekek egészségi állapotának értékelése

A 4. ábrán az átlag hőmérsékletnek és a betegségek 
számának hetenkénti alakulását mutatjuk be. Valóban 
megfigyelhető az a tendencia, hogy a hőmérséklet csök-
kenése és a morbiditás növekedése időben gyakran egy-
beesik, azonban vannak ettől eltérő időszakok is.

Az időjárási tényezők hatásának kiküszöbölésére azt 
a módszert választottuk, hogy az egyes levegőminőség- 
mérő pontok közelében lévő gyermekkörzetek morbi-
ditását páronként úgy hasonlítottuk össze, hogy meg-
vizsgáltuk a két körzet hetenkénti morbiditási értékei-
ben lévő különbség és a közelükben lévő mintavevőhe-
lyen mért levegő- szennyezettség hetenkénti átlagérté-
keiben mutatkozó különbség korrelációját Miután az idő-
járási viszonyok a város különböző pontjain hasonló-
ak, jogosan feltételezhetjük, hogy a szennyezettségi kü-
lönbséggel szignifikáns korrelációt mutató morbiditá-
si differenciák valóban a levegő szennyezettségében meg-
levő különbségekre vezethetők vissza.

Az V. és VI. táblázatban két-két gyermekorvosi körzet morbiditásában, illetve a levegőszennyező anyagok heti 
átlagkoncentrációiban mutatkozó különbségek statisztikailag szignifikáns (p=0,05) korrelációit tüntettük fel.

A 3. ábrán láthattuk, hogy a 6. körzetben volt a legmagasabb a morbiditás. Miután az ennek a körzetnek a kö-
zelében található mérőállomás adatai szerint itt a legmagasabb mind a nitrogén-dioxid, mind a kén-dioxid szeny-
nyezettség, nem meglepő, hogy a 6. körzetet az 1-es, a 2-es és a 7-es körzettel összehasonlítva, az összlégúti mor-
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biditásban talált különbség a nitrogén-dioxid heti átlagkoncentrációiban mért különbségekkel, míg a 9- es körzet-
tel összehasonlítva, a kén-dioxid szennyezettségbeli különbséggel mutatott szignifikáns – illetve az l-es körzet ese-
tében a szignifikán mértéket megközelítő – korrelációt (5., 6., 7. és 8. ábra). 
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A levegőszennyező anyagok hatásmechanizmusának ismeretében 
és a más városokban szerzett tapasztalatok birtokában az is megfe-
lel a várakozásnak, hogy a fenti összehasonlításokban a heveny hörg- 
hurut (bronchiti acuta) a kén-dioxid szennyezettséggel a görcsös 
hörghurut (bronchitis spatica) és a heveny gégehurut (laryngitis 
acuta) pedig a nitrogén-dioxid szennyezettséggel mutatott erősebb 
korrelációt. 
A 9. ábrán a gyermekorvosi körzetek elhelyezkedésének vázlatos 
képe látható. Pontosabb ábrázolásra azért nem tudtunk vállalkoz-
ni, mert a szomszédos körzetek gyakran mélyen egymásba nyúl-
tak. Az új egészségügyi rendszerben pedig már az ilyen területi fel-
osztások amúgyis elvesztették értelmüket.
A 6. számú gyermekorvosi körzet után a 4. és a 7. sz. körzet mor-
biditása volt a legmagasabb. Mindhárom körzet – egymás szom-
szédságában – az igen forgalmas közlekedési főútvonal mentén, at-
tól keletre helyezkedik el. (Az utóbbi két körzet közvetlen környe-
zetében nem volt olyan mérőpont, amellyel megfelelően jellemez-
ni lehetett volna a körzet szennyezettségi viszonyait. A 4. körzetnél 
ugyanazt a mérőpontot vettük figyelembe, mint a 6.-nál, a 7. kör-
zetnél pedig az l. és a 2. számú körzetnél is figyelembe vett mérő-
pontot.)
A teljeskörű elemzés lehetőségeit korlátozó fenti nehézségek ellenére az ismertetett módszerrel végzett értékelés eredményei azt mutatják, 
hogy a főútvonal mentén mért magas levegőszennyezettségi koncentrációk és a szomszédságban lévő gyermekorvosi körzeiekben megfi-
gyelt magas légzőszervi morbiditás között egyértelmű öszszefüggés áll fenn.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki a megbetegedésekről szóló jelentések lelkiismeretes elkészítéséért a felmérésben résztvevő gyermekkörzeti orvo-
soknak: dr. Barna Krisztinának, Dr. Szőnyi Editnek, Marcinkovic Rozália dr.-nak, Dr. Drávai Istvánnak, Dr. Nagy Mártának és Dr. Rácz Fo-
dor Annának, valamint asszisztenseiknek.
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Összefoglalás: 1992-ben és 1993-ban Sopron különböző városrészeiben lévő 7 általános iskola összesen 365 
harmadik-negyedik osztályos tanulójának testi fejlettségére és szervezetük funkcionális állapotára vonatkozó 
szűrővizsgálatokat végeztek. A vizsgálati eredményeket a közlekedési eredetű levegőszennyezettség területi 
eloszlásának figyelembevételével értékelték. Megállapították, hogy a Sopron forgalmas belvárosában lévő Ferenczi 
utcai iskolába járó, és többségükben a környéken is lakó gyermekek egészségi állapotában lehetett kimutatni 
a legtöbb olyan károsodás jeleit, amelyek összefüggésbe hozhatók a közlekedési eredetű levegőszennyezett-
séggel. Ezek a testi fejlettségben észlelt visszamaradásban, a néhány gyermekben talált magas vérólom tar-
talomban és a több, normálistól eltérő, ugyanakkor a vérólom szinttel szignifikáns korrelációt mutató, egyéb 
laboratóriumi eredményben (pl. csökkent MCV és MCH értékek) nyilvánultak meg. Feltételezik, hogy a kedve-
zőtlen kép kialakulásához a közlekedési eredetű levegőszennyezettségen kívül az érintett családok rosszabb 
szociális-kulturális viszonyai és az igen széles körben tapasztalt vashiányos állapot is hozzájárult.
Kulcsszavak: funkcionális tesztek, vérólom szint, köztekedési levegőszennyezettség, vashiány.

A soproni gyermekek testi fejlettségének és szervezetük funkcionális állapotának felmérésére 1992–93-ban szű-
rővizsgálatokat végeztünk 3–4. osztályos általános iskolai tanulók körében. A vizsgálati eredményeket a közleke-
dési eredetű levegőszennyezettség területi eloszlásának figyelembevételével értékeltük.

Módszerek

A vizsgált gyermekek számát, valamint iskolánkénti és nemenkénti megoszlását az I. táblázaton, míg az iskolák 
elhelyezkedését Sopron térképén az 1. ábrán tüntettük fel.

A gyermekek vizsgálatára mindkét évben márciusban került sor, valamennyi gyermeket 5 nap leforgásán belül, 
a délelőtti órákban az iskolában vizsgáltuk.

A laboratóriumi vizsgálatok egy részét (vérkép, szérum-vas, vizelet DALA és kreatinin tartalom) a Megyei Kór-
ház, illetve az ÁNTSZ Megyei Intézete Laboratóriumában, másik részét (ZPP, vérólom, minőségi vérkép, orrkenet, 
T/B limfociták, nukleolusz aktivitás) az Országos Közegészségügyi Intézetben végeztük.

* A kutatást a Népjóléti Minisztérium a T-07 T-359 számú „A közlekedés által okozott környezetszennyezettség egészségkárosító hatásának vizsgálata” 
címú tárcaszintú téma keretében támogatta.
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Sajgó Mihályné Dr.
Dr. Sárkány Endre
Dr. Amberger Erzsébet
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A soproni gyermekek egészségi állapotának
értékelése a levegőszennyezettséggel 

összefüggésben*

2. A soproni gyermekek egészségi állapotának
értékelése szűrővizsgálatok alapján
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Eredmények

A gyermekek testi fejlettségének (testsúly, testmagasság, mellkaskörfogat) és alapvető keringési paramétereinek 
(vérnyomás, pulzus) átlagértékeiben voltak ugyan különbségek az egyes iskolák tanulói között, azonban a közle-
kedés szempontjából „exponáltnak”, illetve „kontrollnak” tekintett iskolák között nem volt egyértelmű és szignifi-
káns különbség.

Ezért nem az eredetileg tervezett szempontok szerinti csoportosításban, hanem iskolánként mutatjuk be a gyer-
mekek átlagértékeit (II. táblázat), illetve – a könnyebb áttekinthetőség kedvéért – az átlagértékeknek az azonos év-
ben vizsgált valamennyi gyermek átlagértékéhez – mint 100%-hoz – viszonyított értékeit (III. táblázat).

A II. táblázatból látható, hogy az 1993-ban vizsgált gyermekek átlagosan 2,1 kg-mal súlyosabbak és 2,1 cm-rel 
magasabbak voltak, mint az 1992-ben vizsgált gyermekek. Tekintettel azonban arra, hogy a két egymást követő év-
ben nem azonos gyermekeket és nem teljesen azonos körülmények között (pl. nem azonos mérleggel) vizsgáltunk, 
ennek az egyébként statisztikailag szignifikáns (p< 0,05) különbségnek elsősorban abból a szempontból van jelen-
tősége, hogy az egyes iskolák átlagértékeit az azonos évben vizsgált gyermekek átlagértékeihez viszonyítva célsze-
rű értékelni.

A III. táblázatból látható, hogy a legalacsonyabb testsúly átlagérték a Ferenczi utcai iskolában fordult elő, ezt kö-
vette – még 100% alatt – a Szt. István Iskola és a Lackner Iskola.

A testmagassági átlagértékekben nem volt ilyen nagy különbség az egyes iskolák között, azonban a két legala-
csonyabb átlagértéket ugyancsak a Ferenczi u.-i és a Szt. István Iskolában mértük.

A pulzus és a vérnyomás átlagértékei tendenciájukban követni látszanak a testi fejlettség említett mutatóban 
megfigyelt különbségeket.

Az alacsony pulzusszám és a vérnyomás érték nyilvánvalóan nem esik hasonlóan kedvezőtlen megítélés alá, mint 
a testsúly vagy a testmagasság értékeiben megnyilvánuló különbség. Ezeknél a mutatóknál az edzettséget, a jobb 
egészségi állapotot inkább abból lehet megítélni, hogy fizikai terhelés hatására milyen mértékben nő meg a pul-
zusszám és – elsősorban a szisztolés – vérnyomás. Az 1992-ben végzett vizsgálatok során azt állapítottuk meg, hogy 
a Ferenczi utcai iskola gyermekeinek vérnyomása és pulzusszám értékei lényegesen nagyobb mértékben nőttek 
meg fizikai terhelés (20 guggolás) hatására, mint a többi iskola tanulóié, ami arra mutat, hogy ezek a gyermekek 
rosszabb edzettségi állapotban vannak, szervezetük nehezebben tud alkalmazkodni a különböző terhelésekhez és 
környezeti hatásokhoz. A Szt. István Iskola tanulóinál nem láttunk hasonló eltérést 1993-ban, sőt, az ő edzettsé-
gük lényegesen jobbnak tűnt, mint a többi iskola tanulóié.

A légzésfunkciós vizsgálati eredmények összehasonlítása (IV. táblázat) során megállapítható, hogy az 1992-ben 
vizsgált gyermekek között a testi fejlettséggel és az edzettséggel összefüggő paraméterek (IVC, FVC) éppen abban 
a Hunyadi utcai iskolában voltak a legrosszabbak, ahol a testsúly és a mellkaskörfogat értékei a legjobbak voltak. 
Ennek az ellentmondásnak többféle magyarázata is lehet, de ezek taglalásába csak akkor lenne érdemes elmélyed-
ni, ha az említett összefüggést egy ismételt vizsgálat is megerősítené. Annyi mindenesetre megállapítható, hogy a tes-
ti fejlettséggel összefüggő légzésfunkció paraméterek az 1992-ben vizsgált gyermekek körében nem mutattak olyan 
különbséget, amely a levegőszennyezettséggel összefüggésbe hozható lenne.

Az 1993-ban vizsgált gyermekek légzésfunkció eredményei egyértelműen összhangban vannak a testi fejlettség 
egyéb mutatóival, s az azokban tapasztalt különbségeket tükrözve a Szt. István Iskola tanulói körében figyelhetők 
meg a legalacsonyabb átlagértékek a testi fejlettséggel összefüggő pararméterek esetében. Ezt követik a Halász ut-
cai iskolások eredményei, míg legjobbnak a Fenyő téri iskola tanulóinak értékei bizonyultak.

A kishörgők obstrukciójának (beszűkülésének) mértékét tükröző légzésfunkciós paraméter, a Tiffeneau-index 
(FEV/IVC) átlagértékeiben nem volt konzekvensen előforduló szignifikáns különbség az egyes iskolák között.

Az V. táblázatban a gyermekek laboratóriumi vizsgálati eredményeinek iskolánkénti átlagértékeit mutatjuk be, 
míg a VI. táblázat ugyanezen értékeknek az azévben vizegált összes gyermek átlagértékéhez – mind 100%-hoz vi-
szonyított arányát tartalmazza. 

Látható, hogy az 1992-ben vizsgált gyermekek vörösvérsejtszáma szignifikánsan alacsonyabb, vérólom tartalma 
pedig jelentősen magasabb volt, mint az 1993-ban vizsgált gyermekeké. Az 1992-ben vizsgált gyermekek közül 



népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

169a soproni gyermekek egészségi állapotának értékelése



eredeti közlemények

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

170

egyértelműen a Ferenczi utcai iskola tanulóinak átlagos vörösvérsejtszáma volt a legalacsonyabb, ugyanakkor itt 
mértük – igaz, csak 4 gyermekben – a legmagasabb vérólom értékeket is.

Az 1993-ban vizsgált gyermekek vörösvérsejtszámában nem volt az előző évihez hasonló különbség az iskolák 
között. A legmagasabb átlagérték éppen abban az iskolában (Szt. István) fordult elő, ahol a testi fejlettség mutatói 
a legrosszabbak, viszont az edzettséggel összefüggő keringési mutatók a legjobbak voltak. Érdemes azonban azt is 
megemlíteni, hogy az átlagos vörösvérsejt térfogat (MCV) átlagértéke ebben az iskolában volt a legalacsonyabb, 
aminek elvileg 2 irányban kereshetjük a magyarázatát: vagy kevés a hemoglobin felépítéséhez szükséges vas a szer-
vezetben (a szérumban), vagy a szervezetbe jutott ólom gátolja a hemoglobin felépítését. Az eredmények láttán va-
lószínűsíthető, hogy mindkét tényező szerepével egyaránt lehet számolni, és ezt támasztja alá az is, hogy a cink- 
protoporfirin (ZPP) átlagérték is ebben az iskolában a legmagasabb.

ASzt. István iskola tanulóinak jó vörösvérsejtszám és hemoglobin átlagértékei azonban végül is amellett szól-
nak, hogy a vörösvérsejtképzési folyamat említett elváltozásai még kompenzált stádiumban vannak.

Az ólomexpozíció mértékét tükröző vér- és hajólom értékekben, sőt a haj kadmium tartalmában is jelentős kü-
lönbség mutatkozott az 1993-as iskolai átlagértékek között, nevezetesen a Fenyő téri (kontroll) iskolában szignifi-
kánsan alacsonyabbak voltak az említett átlagértékek, mint a másik két – exponált – iskolában. Az V. táblázatban 
a vérólom átlagértékek alatt feltüntetett számokból az is kiolvasható, hogy a meglehetősen költséges vérólom meg-
határozás csak viszonylag korlátozott számban történt. Ennek az a magyarázata, hogy vizsgálatunkat két lépcső-
ben végeztük: a vérképvizsgálatok eredményei alapján választottuk ki azokat a gyermekeket, akiknél a vér ólom-
tartalmát is meghatároztuk.

Ezt azért is szeretnénk hangsúlyozni, mert az eredmények interpretálása során szem előtt kell tartani , hogy a vér-
ólom értékek nem az egész vizsgált csoport átlagértékei, hanem a különböző gyanújelek alapján kiválasztott – tehát 
várhatóan a legkedvezőtlenebb eredménnyel rendelkező – gyermekek átlagértékei. 

A kiválasztott és a ténylegesen vizsgált gyermekek száma között ugyan – többnyire a szülői beleegyezés hiánya 
miatt – van némi különbség, azonban már az is önmagáért beszél, hogy a leginkább „kontroll” iskolának tekinthe-
tő Fenyő téri iskolából került viszonylag a legkevesebb gyermek (az összes vizsgált gyermeknek mindössze 7,8%-a) 
a gyanújelek alapján kiválasztott csoportba. A többi iskolából ennek az aránynak 2–3-szorosa került kiválasztásra.

A kiválasztást megnehezítette az a körülmény, hogy váratlanul nagy volt a rossz laboratóriumi eredményekkel 
rendelkező gyermekek aránya.

1992-ben például a gyermekek több mint egynegyedének vörösvérsejtszáma 3,5 millió alatt volt. A következő 
évben vizsgált gyermekek körében ily alacsony vvs-szám nem fordult elő, de a vörösvérsejtek átlagos térfogatának 
és a hematokrit értékeknek 21–22%-a alacsonyabb volt a normálisnál.

A laboratóriumi vizsgálati eredmények esetében nagyon nehéz – gyermekeknél sokszor szinte lehetetlen – éles 
határt húzni a normális és a kóros értékek között (egyrészt a laboratóriumi mérések elkerülhetetlen pontatlan ágai, 
másrészt a különböző mértékű napi ingadozások miatt). Így például a VII. táblázatban a „kóros értékek” kategó-
riájának megállapítása is teljesen önkényes volt részükről és a pontos határ esetenként vitatható lehet, azonban a táb-
lázat kiválóan szemlélteti azt a tendenciát, hogy az „exponált” iskolák tanulói körében lényegesen nagyobb gyakori-
sággal fordulnak elő a normálistól eltérő, illetve kifejezetten kóros értékek (pl. MCV haj-Pb a vvs szám 1992-es és a ZPP 
1993-as értékei).

A 10 μg/dl feletti vérólom értékek magas aránya azt jelzi, hogy a gyanújelek elég jól prognosztizálták a gyerme-
kek ólomterhelését.

Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a gyanújelek alapján kiválasztott gyermekek körében hasonló arányban 
fordult elő vashiány, mint a teljes vizsgált populációban. Ez arra mutat, hogy a gyanújelek többsége nem elsősor-
ban a vashiánnyal volt összefüggésben. A 42, illetve 45%-os vashiány gyakoriság azonban önmagában is olyan sú-
lyos helyzetet tükröz, amelyre fel kell hívni a gyermekgyógyászok figyelmét.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a 2 év vérólom értékeiben (úgy az átlagértékekben, mint a kóros értékek gya-
kori ágában) megfigyelhető ugyan egy csökkenő tendencia, azonban a tartósabb expozíciót tükröző hajólom érté-
kek mindkét évben szinte teljesen azonos értékeket mutattak a – hangsúlyozottan – nem kiválasztott gyermekek 
körében.
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A VIII. táblázatban az előzőekben tárgyalt, viszony-
lag nagyszámú kóros értéket mutató vizsgálati paramé-
terek statisztikailag szignifikáns korrelációit tüntettük 
fel. Ezek az összefüggések megerősítik, statisztikailag 
alátámasztják azokat a megállapításokat, amelyeket az 
iskalánkénti átlagértékek összehasonlítása során tettünk.

A vörösvérsejtszám – természetesen – pozitív kor-
relációt mutatott a hemoglobinnal és a hematokrittal, 
azonban a vérólom értékekkel mutatott korrelációja már 
korántsem magától értetődő. 1992-ben ugyanis egyér-
telmű – és a Ferenczi u.-i iskolások eredményeinek is-
meretében egyáltalán nem meglepő – negatív korrelá-
ciót találtunk a vörösvérsejtszám és a vérólom tartal-
mak között. Az 1993-ban vizsgált gyermekek között azon-
ban nem voltak a korábbi évhez hasonló alacsony vér-
sejtszám értékek, mivel – mint említettük – az ólom ál-
tal okozott vérképzési zavar még kompenzált stádium-
ban van.

Azonban azt, hogy ilyen károsodás – ha ezeknél a gyer-
mekeknél egyelőre rejtve is, de – létezik, jól mutatja a vér- 
ólomszint és a vörösvérsejtek átlagos térfogata és he-
moglobin tartalma közötti szignifikáns negatív korre-
láció.

A hemoglobinképződés zavarát jelző fokozott DALA ürítés a vizeletben mindkét évben szignifikáns negatív kor-
relációt mutatott a testsúllyal és a testmagassággal.

Jellemző összefüggés az a negatív korreláció is, amely a haj ólomtartalma és a szülők iskolai végzettsége között 
megfigyelhető. A vér és a haj ólomtartalma között 1992-ben szignifikáns (p<0,001 ), 1993-ban – a kevés esetszám 
miatt – csak szignifikancia-közeli (p=0,079) korrelációt találtunk, mindamellett, hogy ismeretes, hogy az expozí-
ciót jelző két említett paraméternek nem feltétlenül kell korrelálnia, hiszen különböző időszakban lezajlott ólomexpo-
zíciót tükrözhetnek.

Mint látható, a haj ólomtartalmával a haj kadmium- és vanádium-tartalma is szignifikáns korrelációt mutatott.

A szűrővizsgálati eredményeket összefoglalva, a következő megállapításokat tehetjük:
A Sopron belvárosában lévő Ferenczi utcai iskolába járó, és többségükben a környéken is lakó gyermekek egész-

ségi állapotában lehetett (1992-ben) kimutatni a legtöbb olyan károsodás jeleit, amelyek a közlekedési eredetű le-
vegőszennyezettséggel összefüggésben lehetnek.

A néhány gyermekben talált magas ólomtartalom, és a sok normálistól eltérő egyéb laboratóriumi eredmény 
alapján joggal feltételezhetjük, hogy a környék gyermekeinek ólomterhelése igen jelentős. Ebben a környezeti le-
vegő közlekedési eredetű ólomszennyezettségén kívül szerepet játszhatnak a családok rosszabb szociális-kulturá-
lis viszonyai is (kedvezőtlenebb táplálkozási lehetőség, rosszabb higiénés szokások stb.).

A két év alatt megvizsgált 7 iskola 3–4. osztályos tanulói közül a Fenyő téri iskola gyermekei mutatták a legked-
vezőbb vizsgálati eredményeket.

A többi iskola között már nehéz lenne jelentős különbségeket találni, ezek eredményei összességükben jól tük-
rözik a soproni gyermekek átlagos egészségi állapotát.

Közlekedési eredetű levegőszennyezettséggel összefüggő egészségi problémákat elsősorban a vérképzőrendsze-
ri zavarok és a testi fejlettség és edzettség vonatkozásában lehetett megfigyelni. A kedvezőtlen kép kialakulásához 
nyilvánvalóan hozzájárulhatott az igen nagyarányú vashiányos állapot is.
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Döbrössy Lajos 1999-ben megjelent közleménye kor-
szakos jelentőségű a hazai másodlagos megelőzés, ki-
tüntetetten a szűrővizsgálatok terén. Egyrészt mikrosz-
kópos pontossággal tárja fel a terület akkori helyzetét, 
pontosan írja le a szűrővizsgálatok „state of the art”-
ját, másrészt az első olyan hazai közlemény, mely átfo-
góan, a daganatok kialakulásának fejlődésmenetén és 
természetes lefolyásán (natural history) keresztül leve-
zeti és megmagyarázza a szűrővizsgálatok természetét, 
a velük szemben támasztandó feltételek szükségességét. 
Egyik feltétel, a daganatok („rákprobléma) népegész-
ségügyi súlya, magas és emelkedő halálozás. Ezzel szem-
ben áll a daganatos halálozás csökkentésének tudomá-
nyosan bizonyított lehetősége, a korai felfedezés és ko-
rai kezelés. A kezelés – akkori – korlátai miatt a korai 
felfedezés, ennek módszereként a szűrővizsgálatok fon-
tossága felértékelődött. A közlemény meggyőzően bi-
zonyítja a célzott, vagy szervezett szűrővizsgálatok elő-
nyét az alkalomszerű, opportunisztikus szűrővizsgála-
tokkal szemben. A célzott, szervezett szűrővizsgálati mo-
dell máig alkalmazott alapjait a közleményben rakja le 
a szerző, mikor deklarálja, hogy a „célzott, vagy szerve-
zett lakosságszűrési modell a szolgáltatók, azaz az egész-
ségügyi ellátórendszer által kezdeményezett, közpénz-
ből finanszírozott, nagy, veszélyeztetettnek minősülő la-
kosságcsoportokra kiterjedő népegészségügyi tevékeny-
ség, amely meghatározott közigazgatási egységekben va-
lósul meg és a lakosságlistán alapuló személyre szóló 
meghívási, visszahívási és követési rendszer alkalma-
zásával biztosítja a szűrésre jogosultak magas részvéte-
li arányát”. A közlemény már akkor leírja a szervezett 
szűrővizsgálatokkal szemben támasztott feltételeket, 
a Wilson-Jungner kritériumokat, amiknek fókuszában 
a szűrővizsgálatok által elérhető nyereség áll, amelynek 
meg kell haladnia az okozható kár mértékét. Kiemel-
ten fontos kritérium emiatt az alkalmazott módszer tu-
dományosan bizonyított hatásossága (evidence based), 
a hatékonysága és a minősége. A kritériumoknak meg 
nem felelés miatt nem ajánlható szervezett szűrővizs-
gálatokra a tüdőrák korai felismerését célzó köpet ci-
tológia és a mellkasi röntgen, valamint PSA vizsgálat-
ra alapozott prosztata szűrés sem. A közlemény a szű-
rővizsgálatok elméleti megalapozása mellett a szerve-

zett szűrővizsgálatok stratégiáját is leírja, amelyben há-
rom szűrővizsgálati modalitás „részletes forgatóköny-
vét” alkotja meg. Ez a három modalitás a szervezett em-
lőszűrés, a méhnyakszűrés és a vastagbélszűrés. Mind-
három modalitásban részletesen bemutatja a „szakte-
rület mai állását”, azonosítja és elemzi a feladatokat és 
részletesen kidolgozza a megvalósítás lépéseit. A köz-
lemény kiemeli a minőségbiztosítás és a minőség-elle-
nőrzés fontosságát. Mindezt csak megfelelő adatok bir-
tokában lehet felépíteni, ennek egyik legfontosabb struk-
turális eleme a rákregiszter. A Nemzeti Rákregiszter lét-
rejötte is a Világbanki projektnek köszönhető. A meg-
valósítástól várható eredményekben a közlemény a szak-
területnek az európai standardokhoz felzárkóztatását 
célozza meg, fő feladatként a halálozás csökkentését 
jelölve meg.

A közleményben leírt elméleti alapokat ma ugyan-
úgy használjuk, a leírtak ugyanolyan időszerűek, mint 
a közlemény megírásának idején. A stratégiát, a meg-
valósítás lépéseit az elmúlt több mint 30 évben a hazai 
szűrővizsgálatok fejlesztései forgatókönyvszerűen kö-
vették. Az egészségpolitika, a politika is elfogadta a ja-
vaslatokat, amit először az Egészséges Nemzetért Nép- 
egészségügyi Programban legitimált, majd az egymást 
követő népegészségügyi, egészségügyi programok is biz-
tosították a folyamatosságot. Az elmúlt három dekád-
ban megvalósult a szervezetett emlőszűrés, méhnyak-
szűrés és három évtizedes csúszással elindult a vastag-
bélszűrés is. A szűrővizsgálatok előbb népegészségügyi 
tevékenységgé váltak, egyre kiterjedtebb társadalmi te-
vékenységre alapozottan, mára a közfigyelem, benne 
a politika figyelmének a fókuszába kerültek, „mintegy 
divatba jöttek”. Jelentőségük mit sem csökkent, holott 
a közlemény óta eltelt időszakban a daganat gyógyítás 
lehetőségei hatalmasat fejlődtek, az elsődleges megelő-
zés egyre inkább társadalmi tevékenység, a módszer-
tára bővült a daganatot megelőző védőoltásokkal (HPV) 
is. Az infokommunikáció és a technológiai fejlődés új 
szűrővizsgálati módszerek alkalmazását is lehetővé te-
szi. Sajnálatos, hogy a közleményben is említett prosz-
tata szervezett szűrővizsgálata továbbra sem bevezet-
hető, a tüdőrák korai felismerésében viszont ígéretes 
hatásos lehetőség a kockázati csoport alacsony dózisú 

Kovács Attila
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spirál CT-vel történő szűrővizsgálata. Másrészt a szű-
rővizsgálatok fontosságát aláhúzzák azok az előrejelzé-
sek, melyek a daganatos betegségek számának növeke-
dését jelzik az elkövetkező évtizedekben. A közlemény 
az elméleti alapokban a szűrővizsgálatok feltételrend-
szerét is leírja. Több mint 30 év kellett ahhoz, hogy 
a közleményben leírtak rendszerszerűen, jogszabályban 
legitimálva is megvalósuljanak (2044/2020. (XII. 29.) 
Korm. határozat a szűrővizsgálatok új rendszeréről, va-
lamint a céllakosság átszűrtségének növelését célzó in-
tézkedésekről.) A szervezett, de az opportunisztikus szű-
rővizsgálatok is mára „nagy üzletté” váltak. A közle-
ményben megalapozott kritériumrendszernek megfe-
lelés nélkül a rapid technológiai fejlődés okozta nyo-

más az új szűrésre szolgáló módszerek és technikák al-
kalmazására nem kezelhető, az ellátórendszerben a „di-
vatos”, viszont tudományosan nem bizonyított „szűré-
sek” károkozása nem visszaszorítható.

A közlemény megalapozta a jövőt, több mint 30 év 
után is időszerű és aktuális.

IRODALOM

  1. Döbrőssy L.: Törekvések a rákszűrés korszerűsítésére Magyar-
országon – „Daganatok másodlagos megelőzése" világbanki 
program katalitikus szerepe. Népegészségügy, 80:23-35, 1999
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Összefoglalás: A „Daganatok másodlagos megelőzése” elnevezésű alkomponens arra kapott megbízást, hogy 
tevékenységével készítse elő a talajt olyan egészségpolitikai döntésre, mely bizonyítottan hatásos, szervezett 
lakossági szűrőprogramoknak a hazai egészségügyi ellátórendszerbe való beépülésére vonatkozik. Ennek érde-
kében négy feladat végrehajtására vállalkozott, éspedig [1] szervezett, azaz személyes meghíváson alapuló 
mammográfiás emlőszűrési modell- programok működtetése és értékelése; [2] a méhnyakszűrés meghono-
sodott gyakorlatának újjászervezése és korszerűsítése a szűrési nyilvántartás rendszerének bevezetése által; 
[3] kísérleti vastagbélszűrés keretében vizsgálni a szűrővizsgálati módszer értékét, a szűrés társadalmi elfoga-
dottságát és a korai esetek felkutatásában mérhető hasznát, [4] országos népességi ráknyilvántartás rendsze-
rének kialakítása abból a célból, hogy megbízható megbetegedési adatok álljanak rendelkezésre a területi rákel-
lenes tevékenységek, különösen szervezett szűrőprogramok tervezése és értékelése céljából. A megvalósítás 
várhatóan olyan kipróbált ajánlásokat fog eredményezni, amelyeket a kormányzati döntéshozók felhasznál-
hatnak az emlő, méhnyak és vastagbélrák korai felismerésére irányuló szervezett szűrés szolgáltatásszerű beve-
zetését elősegítő döntésükben. 
Kulcsszavak: szervezett szűrés, emlőszűrés, méhnyakszűrés, vastagbélszűrés, népességi rákregiszter.

A fejlett egészségügyi ellátórendszerrel rendelkező országokban egyre kiterjedtebben működtetnek szűrési prog-
ramokat a rákhalálozás mérséklésére. Közismert, hogy Magyarországon a daganatos betegségek okozta halálozás 
kiemelkedően magas és drámaian emelkedik, ezért nálunk is indokolt a bizonyítottan hatásos, szervezett szűrési 
programok kezdeményezése.

1. Miért került a daganatok másodlagos megelőzése a népegészségügyi programcsomagba?
Erős okai vannak annak, hogy a rosszindulatú daganatok másodlagos megelőzésének előmozdítását célzó mo-

dellprogram helyet kapott a magyar kormány és a Világbank között 1993-ban létrejött egyezmény keretében a Világ-
banktól nyert kölcsönből és a kormányzat által biztosított hazai forrásokból támogatott népegészségügyi progra-
mok sorában. 

Az egyik ok a rákprobléma népegészségügyi súlya. Közismert tény, hogy Magyarországon a rák okozta halálo-
zás magas, és riasztóan emelkedik. 1997-ben a daganatos betegségek miatt meghaltak száma közel háromszorosa 
volt a Központi Statisztikai Hivatal által 1948-ban regisztrált daganatos halálesetek számának. A rákbetegség által 
okozott emberi szenvedés számokkal nem fejezhető ki. Súlyos teher az egészségügyi ellátórendszeren és minden 
egészségnevelési igyekezet dacára még ma is félelmet kelt a köztudatban. Senki sem vitatja, hogy az egészségügyi 
ellátórendszernek minden lehetséges módon törekednie kell a daganatok okozta betegségteher és halálozás mér-
séklésére.

Döbrőssy Lajos Törekvések a rákszűrés korszerűsítésére 
Magyarországon

 „Daganatok másodlagos megelőzése”
világbanki program katalitikus szerepe
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A másik ok abban keresendő, hogy a daganatos halálozás csökkentésére ma rendelkezésünkre álló lehetőségek 
közül – jobb híján – a korai felfedezés és korai kezelés a leginkább ígéretes stratégia. 

A daganatok korai felismerésének fontosságát hangsúlyozva tulajdonképpen az elsődleges megelőzés és a gyógyí-
tó szándékú klinikai onkológia korlátait ismerjük el. Az elsődleges megelőzés korlátait az jelenti hogy, egyfelől a leg- 
gyakoribb daganatok keletkezésének okairól, mint amilyenek az emlőrák és a vastagbél daganatai, sokat tudunk 
ugyan, de nem eleget ahhoz, hogy az okok kiküszöbölését célzó intervenció a kívánt eredményre vezessen. Másfe-
lől, a mégoly hatékonyan végrehajtott elsődleges megelőzési programok eredményei is – daganatbiológiai okokból 
– legjobb esetben is csak évtizedekkel később mutatkoznak; erre példa a tüdőrák megelőzése a dohányzás vissza-
szorítása által. Ami a kezelés korlátait illeti, tudvalévő, hogy annak eredményessége inkább függ a betegség klini-
kai stádiumától, mint az alkalmazott kezelés módjától: csak a „korán”, azaz a daganat szóródásának megindulása 
előtt alkalmazott kezelés kecsegtet a gyógyulás kilátásaival; a betegség halálos kimenetelét csakis a korai felisme-
rést követő korai kezelés képes kivédeni. 

A korai felismerésben rejlő lehetőségek kiaknázására a daganatok kialakulásának biológiai törvényszerűségei jó 
esélyt kínálnak. A daganatok fejlődéstörténetének a panaszok és tünetek jelentkezésével kezdődő ún. klinikai sza-
kaszát ugyanis – hagyományosan a rákbeteg ekkor fordul orvoshoz – szabályszerűen megelőzi egy olyan hosz-
szabb-rövidebb ideig tartó, ún. pre-klinikai szakasz, amely alatt a még tünetmentes daganat valamilyen paraméte-
rében már jelt ad magáról; például úgy, hogy jellegzetes morfológiájú sejteket exfoliál, röntgenvizsgálattal jellegze-
tes árnyékot ad, vagy rejtetten vérzik. Ennek köszönhető, hogy tünetmentes és panaszmentes személyek időnkénti 
vizsgálata arra alkalmas módszerrel, azaz a definíció szerinti szűrővizsgálat jó esélyt ad az invazív, áttétképző daga-
nat kialakulásának megelőzésére, az így felfedezett preinvazív és korai invazív állapotok kuratív kezelése pedig a ha-
lálos kimenetel kivédésére. Ez a definíció szerinti másodlagos megelőzés, amelynek célja tehát a halálozás mérsék-
lése és az életminőség javítása a korai felismerés és kezelés útján.

A hazai egészségügyi ellátórendszer a szűrővizsgálatokban a rákellenes küzdelem számára rejlő lehetőségeket 
nem használja ki kellően, legalábbis népegészségügyi méretekben nem. A javítás szándéka indokolja azt, hogy a „Da-
ganatos betegségek másodlagos megelőzése” elnevezésű program, mint az egyik alkomponens, helyet kapott a vi-
lágbanki támogatással megvalósuló népegészségügyi programok sorában. Feladata az, hogy előkészítse a talajt a szak-
terület mai állásának megfelelő, korszerű, jól szervezett, az egészségügyi ellátórendszerbe illeszkedő lakosságszűrés 
szolgáltatásszerű bevezetésére Magyarországon. Más, szervezett szűrőprogramokat működtető országok tapasztala-
tai alapján joggal várható hogy ez a fejlemény a célbetegségek által okozott halálozás jelentős csökkenését fogja 
eredményezni.

2. Az alkomponens koncepcióját befolyásoló szakmai és szervezési irányelvek
Az egészségügyi ellátórendszer keretében sokféle céllal és módon folytatott tevékenységet neveznek szűrésnek. 

A sokféle szóhasználat fogalmi, tartalmi tisztázatlanságot takar. A nemzetközi gyakorlat a szűrővizsgálatok kétfé-
le modelljét különbözteti meg. A különbség nem a szűrés céljában és orvos-biológiai tartalmában, hanem a szer-
vezési irányelvek különbözőségében van.

2.1 Szűrés az egészségügyi ellátórendszerben: alkalomszerű és szervezett szűrés 
Az alkalomszerű szűrővizsgálat az orvosi gyakorlat része. Ebben a gyakorlatban a rejtett célállapot korai felisme-

résére alkalmas módszereket alkalomszerűen, más célból kezdeményezett orvosi tevékenységhez kapcsolódva al-
kalmazzák. Erre lényegében minden orvos-beteg találkozás lehetőséget kínál akár az alapellátásban, akár a szak-
orvosi vizsgálat alkalmával, hiszen manapság minden gyakorló orvostól joggal elvárható, hogy az „onkológiai éber-
ség” jegyében éljen a korai daganat-felismerésre kínálkozó lehetőségekkel.

Napjainkban az egészségpropaganda hatására – megnyugvást keresve és mintegy garanciát arra, hogy jó egész-
ségben vannak – mind nagyobb a szűrővizsgálatokat spontán igénylők száma; mind több tünetmentes személy ke-
resi fel háziorvosát, vagy szakorvosát ilyen, vagy olyan szűrővizsgálat elvégzését kérve. (A vizsgált személyek kez-
deményezésére végzett „szűrővizsgálatokat” a szakirodalom „casefinding” elnevezéssel is illeti.)

Nem ritkaság, hogy egyes munkahelyek, vagy a betegség ellen küzdő társadalmi szervezetek szűrővizsgálati „kam-
pányokat” szerveznek. Annak ellenére, hogy az ilyen módon kezdeményezett szűrési tevékenység jelentős, akár 
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„tömeges” méreteket ölthet, a mértékadó szakmai megítélés ezeket az opportunisztikus szűrés körébe utalja, és nem 
tekinti népegészségügyi tevékenységnek.

Az alkalomszerű szűrés gyakorlatot megalapozott kritikával illetik, mondván, hogy jelentős közösségi forráso-
kat használ fel anélkül, hogy haszna – amelynek mutatója és mértéke, mint később látni fogjuk, a célbetegségből 
származó halálozás csökkenése – a népesség szintjén demonstrálható lenne. Elemzések szerint az eredmények el-
maradásának az a magyarázata, hogy a nagyszámú szűrővizsgálat ellenére a lakosság átszűrtsége alacsony marad, 
mert ebben a tervezettség és a szervezettség nélküli, szabályozatlan gyakorlatban – ellentétben a szűrés szervezett 
formáival – nem működik szűrési nyilvántartás. Ennek az a következménye, hogy a céllakosság egy hányada azok, 
akiknek mintegy szokásává vált, hogy „szűrésre járnak” – szükségtelen gyakorisággal részesülnek szűrővizsgálat-
ban, amíg a céllakosság nagyobb – és a tapasztalat szerint rászorultabb hányada – sohasem. 

Ezzel szemben a célzott, vagy szervezett lakosságszűrési modell a szolgáltatók, azaz az egészségügyi ellátórend-
szer által kezdeményezett, közpénzből finanszírozott, nagy, veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra ki-
terjedő népegészségügyi tevékenység, amely meghatározott közigazgatási egységekben valósul meg és a lakosság-
listán alapuló személyre szóló meghívási, visszahívási és követési rendszer alkalmazásával biztosítja a szűrésre jogo-
sultak magas részvételi arányát. 

2.2 A célzott szűréssel szemben támasztott követelmények 
A szakmai közmegegyezés szerint [1] célzott, vagy szervezett lakosságszűrés azoknak a daganatos betegségek-

nek a másodlagos megelőzésére kezdeményezhető, amelyek:
– előfordulásuk gyakorisága és haláloki szerepük miatt jelentős népegészségügyi problémát jelentenek; 
– fejlődésmenetük és természetes kórlefolyásuk (az ún. natural history) jól ismert, azaz ismertek biológiai koc-

kázati tényezőnek tekintett rákmegelőző állapotai, a még nem-invazív („in situ”), vagy korai invazív formái, 
és ezek kellően hosszú ideig tartózkodnak a felismerésükre esélyt kínáló preklinikai szakaszban (1. ábra); 

– a szűrővizsgálattal felismert esetek további kivizsgálásának és kezelésének szakmai és tárgyi feltételei biztosí-
tottak, ilyen módon várható, hogy a korai felismerés és korai kezelés természetes kórlefolyásukat kedvezően 
befolyásolja; 

– a rejtett célállapotok felismerésére egyszerű, könnyen kivitelezhető, a lakosság számára elfogadható, költség- 
hatékony, tudományosan, azaz randomizált ellenőrzött vizsgálatokban bizonyítottan hatásos szűrővizsgálati 
eljárás áll rendelkezésre.
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2.3 Mi tekinthető a hatásosság bizonyítékának? 
Kulcsfontosságú egyértelművé tenni azt a tényt, hogy az egészségpolitikai döntésekre mértékadó, a nemzetközi 

gyakorlatban alkalmazott ajánlások szerint [2]:
– célzott, vagy szervezett lakosságszűrést, mint népegészségügyi programot csakis bizonyítottan hatásos szűrővizs-

gálati módszer birtokában szabad kezdeményezni, és 
– a szűrővizsgálat hatásosságának egyedül elfogadott bizonyítéka az, hogy a szűrővizsgálat eredményeképpen szá-

mottevően csökken a célbetegségből eredő halálozás a szűrőtevékenység által lefedett teljes (tehát nemcsak a szű-
résben részesült) népességben.
A nemzetközi népegészségügyi gyakorlat nem fogadja el a hatásosság bizonyítékaként azt a gyakran használt 

mutatót, hogy a diagnosztizált daganatok klinikai stádium-megoszlása a szűrés nyomán kedvező irányban tolódik 
el, azaz a szűrővizsgálatok hozamában viszonylag több a korai, jobb prognózist jelentő klinikai stádiumban diag-
nosztizált és viszonylag kevesebb az előrehaladottabb stádiumban lévő, elhanyagolódott eset, mint a már tünetek-
kel orvoshoz fordulók között. Ezt a mutatót csalókának tartják, mondván, hogy a biológiai viselkedést tekintve 
jobb indulatú, lassan növekedő daganatok tovább időznek a prekinikai kimutathatóság szakaszában, és ezért na-
gyobb esélyük van „fennakadni a szűrőn”, mint a gyorsabban növekvő daganatoknak („length bias”) (2/a ábra).

Hasonlóképpen csalókának ítélik, és nem tekintik a hatásosság elfogadható bizonyítékának a túlélési idő meg-
hosszabbodását sem, mondván, hogy az csupán látszólagos, mert a szűrésnek köszönhetően valóban korábban szü-
letik meg a diagnózis, mint szűrés nélkül történt volna, azonban a diagnózis idejének ilyen „mesterséges” előbbre 
hozása csak a diagnózis felállítása és a halál bekövetkezése közötti időtartamot növeli meg és nem jelenti szükség-
képpen a halál idejének a kitolódását („lead bias”) (2/b. ábra). 
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2.4 Mértékadó ajánlások
Egészségpolitikai döntésekre mértékadónak az Egészségügyi Világszervezet (WHO), annak Nemzetközi Rák-

kutatási Ügynöksége (IARC), valamint a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) bizonyítékokon alapuló ajánlásait 
fogadják el. Ezeket az ajánlásokat tekinti mértékadónak az Európai Unió „Európa a rák ellen” elnevezésű cselekvé-
si programja is.

2.4.1 A fenti feltételrendszeren alapuló ajánlások szerint célzott, vagy szervezett lakosságszűrés végrehajtás ez ideig 
három területen indokolt, éspedig: 
– méhnyak és megelőző állapotainak felkutatása sejtvizsgálattal (citológiai cervix-szűrés) 25 és 65 év között, 3 

évenként; (a kolposzkópos vizsgálatot kiegészítő, nem pedig „alap-módszernek” tekintik); 
– emlőszűrés lágyrész röntgenvizsgálattal (mammográfia) peri-menopauzális kor felett (45–65), kétévenként (az 

emlők fizikális vizsgálatát és az ultrahang-vizsgálatot önmagukban nem tekintik szűrővizsgálati módozatnak);
– vastagbélszűrés széklet-vér kimutatással 50 év feletti férfiak és nők esetében kétévenként, amelynek hatásossá-

gára lakosságszűrésben a legutóbbi évek szolgáltattak bizonyítékot. 
2.4.2 A fenti feltételrendszer értelmében – a hatásosság bizonyítékának hiányában – népegészségügyi méretű, cél-
zott lakosságszűrés kezdeményezése nem ajánlott az alábbi esetekben:
– Minthogy a tüdőrákból eredő halálozást a céllakosságban nem csökkenti, bizonyítottan hatástalannak jelen-

tik ki a tüdőrák korai felismerését célzó mellkasi röntgen és köpet-citológiai „szűrővizsgálatot” annak ellené-
re, hogy az ernyőkép-szűréssel felfedezett tüdődaganatok között több a korai stádiumé, operálható eset, mint 
a panasszal jelentkezők között, sőt a tapasztalat szerint a rövidtávú és 5 éves túlélési idő is – mint láttuk, lát-
szólag! – meghosszabbodik. Megjegyezzük, hogy a nemzetközi ajánlások egyértelműen nemleges állásfogla-
lása a szervezett lakosságszűrésre, mint népegészségügyi programra vonatkozik; nem köti meg azonban az 
orvosi gyakorlat kezét abban, hogy egyéni mérlegelés és döntés alapján 50 év feletti dohányos férfiak esetében 
alkalomszerűen alkalmazzák a tüdőrák kimutatására esetenként alkalmas teszteket. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy Magyarországon a tüdőrákos esetek mintegy egyharmadának a „kiemelése” a tüdő-tuberkulózis felde-
rítésére működtetett ernyőkép-szűrés „alkalomszerű mellékterméke” létrehozását, fenntartását és működteté-
sét – az idézett „negatív” ajánlások értelmében – a tüdőrák felfedezése, mint elsődleges cél nem indokolná.

– A prosztata-szűrés iránti igények mind a szakmában, mind a közvéleményben egyre nőnek; a szűrőtesztek – 
beleértve a prosztata-specifikus antigén (PSA) vizsgálatot is – mind szélesebb körben elérhetők az 50-es, 60-
as éveikben lévő férfiak számára. Ennek ellenére azonban, a prosztataszűrés mindmáig ellentmondásokkal 
terhelt kérdés. Nincs adat arra, hogy vajon a szűrés befolyásolja-e a prosztatarák okozta halálozást. Óvatos-
ságra int, hogy a módszerek alacsony fajlagossága miatt sok az álpozitív lelet annak minden nemkívánatos kö-
vetkezményével. Különös óvatosságot indokol az a tapasztalat, hogy a szűrővizsgálat gyakran vezet túldiag-
nosztizáláshoz és túlkezeléshez, számos olyan esetet hoz ugyanis felszínre és juttat kezelésre, amely szűrővizs-
gálat nélkül a beteg élete végéig néma, tünetmentes állapotban maradt volna. A kérdésre, hogy érdemes-e, 
a mostanában kezdeményezett randomizált kontrollált vizsgálatok adhatnak majd választ. Addig – mérték-
adó szakmai körök álláspontja szerint – a szűrővizsgálatok kiterjesztése az ésszerű orvosi gyakorlatban elvár-
ható „onkológiai éberség” határain túl nem ajánlott; 50 év feletti tünetmentes férfiak válogatás nélküli célzott 
szűrővizsgálata különösen nem. 

– Mértékadónak elfogadott kritériumok alapján nem tekinthető indokoltnak a szájüreg, a bőr, ovárium és a here 
daganatai ellen irányuló szervezett lakossági szűrővizsgálat sem, ezért ezek a szűrővizsgálata alkalomszerűen, 
más célzatú orvosi vizsgálatokhoz, esetenként ernyőképes tüdőszűréshez kapcsolódva bátoríthatók. Szélesebb 
körű alkalmazásukhoz szemléletváltozás szükséges, amelynek elősegítése az orvosképzés és folyamatos tovább-
képzés körébe utalható. 

3. Az Alkomponens feladatai
A feladatok meghatározását – figyelembe véve az adott területen a hazai előzményeket, a szükségleteket és a le-

hetőségeket – a fent leírt, a szakterület mai állását tükröző, mértékadó szakmai ajánlások alakították. A program 
a következő feladatok megvalósítására kapott megbízást:
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– szervezett emlőszűrés: területi modell-programok kialakítása, működtetése és értékelése 
– a méhnyakszűrés kialakult rendszerének újjászervezése és korszerűsítése
– kísérleti vastagbélszűrés két-fázisú immun-kémiai módszerrel.

A feladatok megvalósítása három szakaszban ment végbe, éspedig:
1. Széleskörű szakmai konszenzus-folyamatok katalizálása, amelyek a szakterület mai állásának megfelelő szak-

mai és szervezési irányelveknek a ma gyarországi adottságokhoz, szükségletekhez és lehetőségekhez való 
alkalmazását célozták.

2. Modellprogramok és demonstrációs projektek megszervezése, működtetése és értékelése; a megvalósítást az 
Alkomponens 

(i) minőségbiztosítási és minőségellenőrzési programok kidolgozásával, 
(ii) egyéni és csoportos, hazai és külföldi képzési és továbbképzési alkalmakkal és 
(iii) a szűrés társadalmi elfogadottságának javítása céljából egészségnevelési ajánlásokkal támogatta.
3. A gyakorlatban kipróbált ajánlások a szakmai és kormányzati döntéshozók számára a bizonyítottan hatá-

sos lakossági szűrőprogramok intézményes, szolgáltatásszerű bevezetésére Magyarországon. 
Mintegy infrastrukturális fejlesztésként az országos területi, népességalapú ráknyilvántartás rendszerének létre-

hozása is az Alkomponens feladata lett. 

4. A feladatok végrehajtása
A feladatok sokrétűsége megkívánta, hogy megvalósításukra sok helyszínen, számos szakembercsoporttal és in-

tézménnyel együttműködve kerüljön sor (3. ábra). 

4.1 Mammográfiás szűrővizsgálat: területi modell-programok 
A KSH adatai szerint Magyarországon 1997-ben 2323 asszony halt meg emlőrák következtében, a 100 000 nőla-

kosra számított halálozás tehát 43,8 volt. A halálozási ráta az évek során meredeken emelkedett (1970-ben 26,8 
/100 000, 1996-ban 44,0/100 000 volt), ezen a nemzetközi összehasonlításban magas szinten stabilizálódni látszik. 
Az évenkénti új megbetegedések száma 4200–4400 között van, ez a szám népességalapú ráknyilvántartás hiányá-
ban csak hozzávetőleges.

A szakterület mai állása
Az emlőben növekvő daganat nagysága és a szóródás megindulása közötti összefüggés régóta ismert: a 10 mm-

nél nem nagyobb átmérőjű, tehát a tapinthatóság határán belüli gócocskák esetében a loko-régionális áttétek va-
lószínűsége még jelentősen kisebb, mint az ennél nagyobb átmérőjű daganatok esetében. Az emlőszűrés tulajdon-
képpeni célja tehát a még nem tapintható daganatok kimutatása. Az ehhez kellő feloldóképességgel csakis az em-
lők lágyrész-röntgenvizsgálata, a mammográfia rendelkezik, amely képet tud alkotni a kicsi, akár 5 mm átmérőjű 
in situ, vagy korai invazív rákról is. Az emlők „hagyományos” fizikális áttapintásától ez nem, hanem csak az vár-
ható, hogy a diagnosztizált daganatok között több a viszonylag kisebb, viszonylag korábbi klinikai stádiumban lé-
vő rák (ez az ún. „down-staging”); ezért a szakterület mai állása szerint a tapintásos vizsgálat önmagában nem te-
kinthető szűrési módozatnak.

Mind a randomizált, ellenőrzött vizsgálatok [3], mind a teljes veszélyeztetett korú nőlakosságra kiterjedő terü-
leti szűrőprogramok [4] eredményei bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy az 50-69 év közötti nők 2 évenkénti mam- 
mográfiás szűrővizsgálata – kiegészítve az emlők tapintásos vizsgálatával – mintegy egyharmadával csökkenteni 
képes az emlőrák okozta halálozást a céllakosságban.

A mammográfiás szűrővizsgálat értéke a menopauza előtti (40–49 év közötti) életkorban mind hatásosság, mind 
költség-hatásosság tekintetében még bizonyításra szorul. Ennek ellenére, egyre inkább tért hódít az a gyakorlat, 
hogy a perimenopauzális korban lévő, 45 év feletti asszonyokat nem zárják ki a szűrővizsgálatból. Az ennél fiata-
labb korban – minthogy a funkcionáló emlőszövet denzitása miatt a módszer érzékenysége csorbát szenved – mam- 
mográfiás szűrővizsgálatot végezni értelmetlen.

A mammográfiás emlőszűrésnek Magyarországon nincs számottevő múltja. Szűrési célzatú mammográfiás em-
lővizsgálat, bár nyomai már a hetvenes évek első felében megtalálhatók [5], csak szórványosan és alkalomszerűen 
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volt elérhető ott, ahol személyes szakmai ambíciók és az anyagi-tárgyi adottságok szerencsésen találkoztak. (A csak 
fizikális emlővizsgálatot alkalmazó szűrési törekvéseket szándékosan hagyjuk figyelmen kívül.)

A feladat
Ez az előzmények nélküli helyzet kínált alkalmat arra, hogy – a nemzetközi ajánlásokat követve – a meghívá-

sos-visszahívásos-követési rendszert alkalmazó szervezett mammográfiás szűrőprogramok működtetéséről hazai 
tapasztalatokhoz jussunk. Az 1995 óta működő modell-programok feladata: adatot szolgáltatni a szervezett em-
lőszűrés hatásosságának és költség-hatásosságának igazolásához hazai adottságok között.

Ami a „modellezést” illeti, nyilvánvaló, hogy annak tárgya nem a szűrőteszt maga, hiszen a mammográfiás vizs-
gálat standard minőségét garantáltnak kell tekinteni. A modellezés tárgya a szervezett szűrővizs gálatok nálunk új 
szervezési elemének: a személyes meghíváson és követésen alapuló rendszernek a vizsgálata, pontosabban azok-
nak az intézményi és szervezeti feltételeknek, és társadalmi-gazdasági-kulturális adottságoknak az összehasonlító 
vizsgálata volt, amelyek befolyással lehetnek a szolgáltató által kezdeményezett szűrővizsgálatok társadalmi elfo-
gadottságára, azaz a lakossági részvételre; ez ugyanis befolyással van a szűrővizsgálatok szakmai eredményességé-
re és gazdaságosságára is.

A háziorvosi szolgálat adatbázisán alapuló számítógépes meghívásos-visszahívásos-követéses rendszerű, azaz 
szervezett emlőszűrés folyamatmodelljét a 4. ábra mutatja. 

A megvalósítás lépései
1. A szervezett mammográfiás emlőszűrés összetett, számos szakma együttműködését igénylő folyamatában 

szerepet játszó szakmák kitűnőségeinek részvételével végbement szakmai konszenzus-folyamat a nemzet-
közi ajánlásokban rögzített szakmai és szervezési irányelveket a magyarországi szükségletekhez és lehető-
ségekhez alkalmazta [6].

2. A szervezett szűrés egyetlen új elemeként területi szűrési nyilvántartó egységek alakultak; a számítógépes 
adattár tartalmazza (i) a személyes meghívás alapjául szolgáló lakosságlistát, azaz a program által lefedett 
területeken lakó, az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő, tehát szűrővizsgálatra jogosult személyek 
név- és címjegyzékét; (ii) a mammográfiás szűrővizsgálatban részesült személyek azonosító, vizsgálati és 
követési adatait; lehetővé teszi (iii) a szűrővizsgálatra meghívott, de bármely okból meg nem jelent szemé-
lyek azonosítását és ismételt meghívását; (iv) a nem-negatív eredményt adó esetekben az asszonyok vissza-
hívását további tisztázó vizsgálatra; (v) a negatív eredménnyel szűrtek visszahívását kétévenkénti újra-szű-
résre; végül alkalmas (vi) a szűrőprogram teljesítményének és eredményességének folyamatos és időszakos 
értékelésére. A területi szűrési nyilvántartók munkájának támogatására és az összesített értékelés elvégzé-
sére Központi Szűrési Nyilvántartó létesült.

3. Mammográfiás szűrőközpontok [10] alakultak kórházak, vagy a járóbeteg szakellátás korszerű mammográfi-
ás készülékkel felszerelt, kellően jártas szakszemélyzettel rendelkező radiológiai-diagnosztikai részlegeire 
települve. (A program négy mammográfiás készülék és járulékok tulajdonba adásával járult hozzá.) E szol-
gáltató egységekben a mammográfiás szűrővizsgálatot a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott szakmai irány-
elvek alapján végzik. A szűrőközpontokkal interdiszciplináris munkacsoportok működnek együtt. A szűrő-
vizsgálattal nem-negatív eredményt adó esetekben ugyanis az emlőrák felmerült gyanújának kizárása, vagy 
megerősítése, a kórismézés és az elsődleges kezelési döntés radiológusok, citológusok, patológusok, sebé-
szek és klinikai onkológusok szoros, egyeztetett elvek alapján megvalósuló együttműködését igényli.

4. A területi lakosságszűrési modell-programok a háziorvosi szolgálat együttműködésével valósulnak meg. Adat-
bázisuk, amely tartalmazza a területükön regisztrált lakosok csaknem teljes, naprakész jegyzékét, képezi 
a személyre szóló meghívás alapját. A tapasztalat igazolja, hogy a háziorvosok aláírásával ellátott meghívó-
levél bármi más „hivatalos” behívónál jobb fogadtatásra számíthat a címzetteknél; mindenki másnál jobban 
tudják motiválni és stimulálni a meghívottakat arra, hogy elfogadják az ajánlott szűrővizsgálatot; mindenki 
másnál jobban képesek szolgálni a kellő szűrés előtti információkat, és lélektani támogatást nyújtani, ha be-
tegeik elbizonytalanodnak, szorongások, vagy félelmek támadnak bennük. A háziorvosok értesítést kapnak 
a vizsgálatok eredményéről, ily módon részt vállalnak a klinikai betegellátásban és betegkövetésben is.
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5. Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési programnak három fókusza van, úgymint a mammográfiás felvétel-
készítés és képelemzés minőségének biztosítása; a teljesítmény-ellenőrzés, amely kiterjed a nyilvántartás, 
meghívás, követés, munkaszervezés gyakorlati vonatkozásaira, mind szűréssel felszínre hozott esetek to-
vábbi klinikai diagnosztikájában, különösen a citológiai és szövettani vizsgálatban szerephez jutó interdisz-
ciplináris team-munka minőségére. Ennek keretében (i) útmutatót dolgoztunk ki a szűrés összetett folya-
matának egyes szakaszaiban követendő eljáráshoz; ajánlással éltünk a szűrővizsgálatok eredményeinek egy-
séges csoportosítására és leletezésére; mutatókat dolgoztunk ki a szűrőközpontok teljesítményének és ered-
ményességének időszakos értékelésére; (ii) egy, minőségellenőrzési konzulensként szerződtetett, a szűrés 
mammográfia területén tekintélynek örvendő szakember bizonyos rendszerességgel végez helyszíni elle-
nőrzéseket és nyújt szakmai instrukciókat a megvalósításban részvevő szakszemélyzetnek; (iii) mammo-
gráfok technikai-fizikai minőségellenőrzésére központ laboratórium létesült – amely hordozható műszer- 
együttes birtokában – időszakos helyszíni méréseket végez a résztvevő szűrőközpontokban. 

6. A szakmai képzési program részeként (i) egyéni tanulmányutak keretében elsősorban radiológusok számá-
ra nyílt lehetőség jól működő külföldi szűrőprogramok látogatására; (ii) interdiszciplináris munkacsopor-
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tok konzultációs jellegű képzési alkalmakon vettek részt; (iii) két alkalommal került sor a nemzetközi szin-
ten is elismert Tabár-tanfolyamra.

7. Szervezett egészségnevelés és szűrés propaganda előmozdítására stratégiát és információs anyagokat dolgoz-
tunk ki, szem előtt tartva, hogy a szűrővizsgálatok iránt nem ébreszthetünk nagyobb igényeket, mint amit 
a jelenleg még korlátozott szolgáltatásokkal ki tudunk elégíteni. Különös figyelmet kapott a szűrés nemkí-
vánatos lélektani mellékhatásainak mérséklése.

4.2 A méhnyakszűrés hagyományos rendszerének újjászervezése és korszerűsítése
Magyarországon a méhnyakrák okozta halálozás – összehasonlítva más daganatok haláloki szerepével –viszony-

lag nem magas: a KSH adatai szerint 1997-ben „csak” 541 asszony halt meg méhnyakrák miatt (10,2 per 100 000); 
a halálesetek száma évek óta ezen a szinten stagnál (1970-ben 10,3/100 000,1994- ben 9,5/100 000). Ugyanezen idő 
alatt azokban az országokban, ahol sejtvizsgálatot alkalmazó szervezett lakosságszűrés működik, a méhnyakrák 
okozta halálozás jelentősen akár 40–60%-kal is csökkent; erre bizonyítékot nagy lakosságcsoportokra kiterjedő szű-
rővizsgálatok eredményei szolgáltattak [7].

Magyarországon az ún. „nőgyógyászati rákszűrésnek” sok évtizedes múltja van. Az elmúlt évtizedek során az 
alkalomszerű szűrőtevékenység jelentős méreteket öltött; ez annak köszönhető, hogy 1972 óta működik a citoló-
giai előszűrési rendszer, amely megsokszorozta a vizsgálókapacitást, valamint annak, hogy a nőgyógyász szakma 
aktivizálódott és kialakult a „legyen minden nőgyógyászati szakvizsgálat egyúttal szűrővizsgálat is” gyakorlata. Ennek 
és az 1980-as években meghirdetett „cervix-program” eredményeképpen évente mintegy 1 millió opportuniszti-
kus szűrővizsgálatot végeztek. Mindennek nem volt meg a kívánt eredménye, hiszen a halálozás elvárható csökke-
nése – mint láttuk – a népesség szintjén nem mutatkozott. Elemzések szerint ennek az az oka, hogy a nagy vizsgála-
ti számok ellenére a lakosság átszűrtsége alacsony maradt, mert – a személy szerint azonosítás hiányában – az asz-
szonyok egy hányadát, t.i. a spontán, „szokás szerint” megjelenőket szükségtelen gyakorisággal, míg más, jelentős 
hányada sohasem részesült szűrővizsgálatban; ez utóbbiak közül kerül ki az évente mintegy 600 elhanyagolódott, 
halálos kimenetelű méhnyakrákos eset.

A feladat 
Az eredmények elmaradásának az oka tehát az, hogy a szűrést szolgáltatóknak nincs befolyása a lakossági rész-

vételre. A helyzet orvosolása ezért olyan nyilvántartási rendszer kialakítását kívánja meg, amely lehetővé teszi, hogy 
a szervezők ne csak szám szerint ismerjék a céllakosságot, hanem név szerint megállapíthassák, hogy ki vett részt 
szűrővizsgálaton és ki nem, mindenegyes szűrővizsgálatra jogosult asszonyt személy szerint meghívhassanak, s ha 
kell, visszahívhassák és követhessék.

A szervezett szűrés feltételeit és gyakorlatát úgy kellett megteremteni, hogy az átmenet a kiterjedt alkalomszerű 
gyakorlatból a szervezett szűrési gyakorlatba minél kisebb megrázkódtatással járjon. Ennek érdekében az Alkom-
ponens olyan átmeneti szűrési modellt igyekezett megvalósítani, amely tekintetbe veszi mind a kiindulási helyze-
tet, mind az elérendő célt; megvannak benne mind az „alkalomszerű”, mind a „szervezett” szűrési modell elemei. 
Ezért „integrált” szűrési modellnek nevezik (5. ábra). 

A megvalósítás lépései 
1. Szakmai konszenzus kialakítását katalizálta a szakmai és szervezési irányelvekről. Szakmai szempontból 

a konszenzus lényeges eleme az, hogy a nőgyógyászati szűrővizsgálatnak elengedhetetlen része a kenetvé-
tel a porció felszínéről és a nyakcsatornából citológiai vizsgálat céljára. (A megegyezés szerint a szűrővizs-
gálat klinikai értékét növelheti, ha a mintavétel komplex, kiterjesztett kolposzkópos vizsgálattal is kiegészí-
tett nőgyógyászati vizsgálat részeként történik.) A szűrővizsgálat, benne a kenetvétel, történhet – mint ed-
dig – minden olyan egészségügyi szolgáltató egységben, ahol az ahhoz megkívánt szakértelem és gyakorlati 
készség rendelkezésre áll; bárhol történjék is, a kenet egy sejtvizsgálatot végző citológiai laboratóriumba kerül.

2. A rendszer működésének demonstrálására kiválasztott területeken (Budapest és 3 megye) Területi Szűrési 
Nyilvántartó létesült, amely tartalmazza (i) a lakosságlistát, azaz a területen állandó lakásbejelentéssel bíró, 
az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő, tehát a szűrésbe bevonandó személy adatait (amelyet – a par-
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lamenti adatvédelmi biztos áldásával – a BM Központi Nyilvántartási és Választási Hivatal bocsátott rendel-
kezésünkre); ezt nevezzük „A” listának; (ii) a megjelenési listát (B-lista), azaz a kenetvizsgálatban részesült 
személyek azonosító adatait, amelynek forrása a citológiai laboratóriumok nyilvántartása, valamint (iii) 
a fenti két lista összevetéséből nyerhető különbséglistát (C lista), azaz az egy adott időszakban (2 év) szűrő-
vizsgálatban nem részesült személyek listáját; ezek – mint a szervezett szűrési modell esetében – névre szó-
ló meghívólevelet kapnak szűrővizsgálatra, amelyek a területi ÁNTSZ és Háziorvosi Szolgálat közreműkö-
désével jutnak célba.

3. Területi Szűrési Munkacsoportok szerveződtek a területi nőgyógyászati szakmai-módszertani vezető intéze-
tek köré. Ezek munkájában a nőgyógyászati szűrővizsgálatok előmozdításában szerephez jutó szakmák és 
szervezetek vesznek részt; a munkát a területi onkológus koordinálja. Feladatuk a szűrőtevékenység stimu-
lálása mellett a minőségellenőrzés, főleg a hagyományos „elhanyagolódási értekezletek” gyakorlatának fele-
levenítésével. (A szakterület mai állását tekintve ugyanis minden elhanyagolódott, halálos kimenetelű mé-
hnyakrákos eset hátterében vagy egyéni, vagy intézményi mulasztás áll; ennek felderítése az ismétlődés el-
kerülése érdekében közhasznú tevékenység.)

4. A minőségbiztosítási és minőségellenőrzési program keretében (i) útmutatók készülnek szűrőtevékenység 
egyes szakaszaiban követendő eljárásokról; (ii) a citológiai laboratóriumok belső minőségellenőrzését a kene-



népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

185törekvések a rákszűrés korszerűsítésére magyarországon

tek 1001%-os újravizsgálatának ajánlásával mozdítjuk elő; (iii) egyéni és csoportos képzési alkalmakat biz-
tosítunk citológiai előszűrő szakasszisztensek, cito-patológusok és adatkezelők számára. 

5. Minthogy a szűrési igények kielégítésére mind a nőgyógyászati, mind a citológiai kapacitás biztosítva van, 
a szűrési propaganda a központi médián keresztül is folyik.

4.3 Kísérleti vastagbélszűrés 
A vastagbélrák okozta halálozás Magyarországon mind férfiakban, mind nőkben magas és fenyegető mérték-

ben emelkedik (férfiak: 1970-ben 25,7/100 000,1997-ben 52,7/100 000, nők: 1970-ben 26,5/100 000, 1997-ben 42,0 
/100 000). Epidemiológiai súlyával magyarázhatóan, érthető módon, jelentős szakmai és társadalmi nyomás indo-
kolta azt, hogy a kolorektális rákok korai felismerését célzó lakossági szűrővizsgálat az Alkomponens feladatai kö-
zé kerüljön annak ellenére, hogy az eljárás hatásossága akkor, a döntés idején még további bizonyításra szorult. 
Nagyméretű lakossági szűrővizsgálatok újabban publikált eredményei bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a rej-
tett bélvérzés székletbeli kimutatásán alapuló szervezett szűrés mintegy egyharmadával képes csökkenteni a vas-
tagbélrák okozta halálozást a céllakosságban [8].

Korábban a szűrővizsgálati módszert korlátozott érzékenysége és fajlagossága miatt is kritikák érték. Az időköz-
ben kifejlesztett hazai immunológiai módszer, amely a korábbiaknál érzékenyebb, humán-specifikus és diétás elő-
készítést nem igényel, a szűrővizsgálatok hatásfokának növelését ígérték.

Két évre korlátozott, kísérleti jellegű vizsgálat indult egy budapesti kerületben és egy vidéki megyében. A vizs-
gálat célkitűzése a szűrés társadalmi elfogadottságának, a szűrőteszt érzékenységének és fajlagosságának értékelé-
sére, és a szűrésnek a korai felfedezésre gyakorolt befolyásának a megállapítására korlátozódott. A céllakosságot a há-
ziorvosi szolgálat lakosságlistája alapján, a háziorvosok tevékeny közreműködésével hívták meg részvételre. A szű-
résre jelentkezőket (mintegy 30%-a a meghívottaknak!) a háziorvosok látták el a mintagyűjtésre szolgáló tartá-
lyokkal, valamint a kellő tudnivalókkal. A rejtett vér kimutatására szolgáló tesztet az Országos Onkológiai Intézet, 
valamint az illetékes megyei kórház klinikai laboratóriumában végezték el. A teszt-pozitív esetek kolonoszkópos 
vizsgálatát az intézetek endoszkópos részlegeiben végezték el. Az előzetes értékelés azt mutatja, hogy az eljárás ha-
tásos a tünetmentes korai esetek és a rákmegelőző állapotnak tekintett polipok felismerése tekintetében.

4.4 Nemzeti rákregiszter
Bár Magyarországon 1952 óta papírforma szerint létezik rákbeteg bejelentés és nyilvántartás, az sohasem volt 

képes a várható morbiditáshoz képest 60–70%-osnál több új, diagnosztizált esetet regisztrálni. A kórházi ráknyil-
vántartások – bár a klinikai kutatás számára értékes információkat tárolnak – nem alkalmasak egy-egy adott terü-
let daganatos megbetegedési viszonyainak a jellemzésére, mert nem tartalmazzák viszonyítási alapként a területen 
élő népesség számát, ezért nem pótolhatják a területi, népességalapú rákregiszterből nyerhető megbetegedési ada-
tokat. 

Ezt a hiányosságot pótlandó, a világbanki hiteltámogatási program népegészségügyi komponense a rák megelő-
zési feladatok sorában egy új, hatékony nemzeti népességi ráknyilvántartó rendszer kialakítását is az Alkompo-
nens feladatává tette. A kialakítandó rendszer rendeltetése az, hogy országos és helyi adatokat gyűjtsön a rák elő-
fordulásáról, annak területi megoszlásáról és meghatározóiról, valamint az, hogy elősegítse a gyűjtött anyagok fel-
használását területi rákellenes tevékenységek, különösen szervezett szűrőprogramok tervezésében, végrehajtásá-
ban és értékelésében, valamint kutatási célra. 

Az adatszolgáltatási rend a fekvőbeteg gyógyintézetek finanszírozási adatbázisára épül. Az egészségügyi adatke-
zelésről szóló 1997. évi XLVII. Törvény 18. §-a értelmében az Országos Onkológiai Intézet keretében működő Nem-
zeti Rákregiszter a gyógyintézetektől kapott adatállományt a bejelentett daganatos betegek lakhelye szerint – a lak-
hely postai irányítószáma alapján – rendezi és statisztikai felhasználásra alkalmas formában a megyeszékhelyeken 
és a fővárosban létesült területi ráknyilvántartókhoz juttatja el felhasználás céljából. A gyűjtött adatok felhaszná-
lása elválaszthatatlan az ÁNTSZ-től, ezért fontos az együttműködésük az onkológiai szakfelügyelők rendszerével. 

A rosszindulatú daganatos megbetegedések bejelentési kötelezettségéről szóló 24/1999. (VII. 6.). Eü. Min. szá-
mú rendelet megjelenése zöld utat nyitott a nemzeti ráknyilvántartási rendszer működésének.
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5. A megvalósítástól várható eredmények. A korszerű rákszűrés kilátásai Magyarországon
A daganatos megbetegedések okozta halálozás Magyarországon minden nemzetközi összehasonlításban kirí-

vóan magas és emelkedő. Súlyos teher az egészségügyi ellátás rendszerén, de tehertétel a társadalom egésze számá-
ra is. Nemcsak anyagi értelemben. A rákbetegek, családjuk, környezetük szenvedése számokkal mérhetetlen. A rák-
nak a köztudatban elő képe – dacolva minden egészségnevelési igyekezettel – fenyegető, a társadalom széles köre-
iben szorongást, félelmet kelt. Megfékezését célzó „rákellenes küzdelem” mind nagyobb tudományos, társadalmi, 
politikai és – nem utolsó sorban – anyagi erők mozgósítását igényli.

A súlyos helyzet egyik, bár korántsem egyetlen oka az, hogy a daganatos betegségek másodlagos megelőzése te-
rén jelentősen elmaradtunk a szakterület mai állása által kínált lehetőségektől. A nagy múlttal bíró nőgyógyászati 
rákszűrés nem mozdult el a sok évtizede rögzült gyakorlattól, a korszerű emlőszűrés pedig igazán meg sem hono-
sodott. A lemaradás tükröződikaz epidemiológiai mutatókban. A hazai egészségügyi ellátórendszer sok elismert 
hiányossága közül is talán éppen a szervezett lakosságszűrés az egyik, a korszerű európai standardtól leginkább el-
maradt terület, ahol a felzárkózás – vagy a ma divatossá lett kifejezést használva – az „eurokonformitás” elérése 
a leginkább sürgető.

Ennek előmozdítására kapott megbízatást a világbanki céltámogatással – és hazai források felhasználásával –
megvalósuló népegészségügyi programok egyik, itt bemutatott komponense. Milyen eredmények várhatók a fel-
vázolt tevékenységek, a kapott feladatok megvalósításától?

Mindenekelőtt a már működőképes, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő területi, népességi ráknyil-
vántartás rendszere, amely hiányt pótol. Működése olyan megbízható megbetegedési adatokat fog szolgáltatni, ame-
lyek országos és helyi rákelleni tevékenységek – köztük szűrőprogramok – tervezésében és értékelésében nélkülöz-
hetetlenek. Gazdag anyagot szolgáltat továbbá epidemiológiai kutatás céljaira. Sikeresen alkalmazta a szervezett 
lakosságszűrésre vonatkozó, szakmailag megalapozott, epidemiológiai bizonyítékokon nyugvó, a korszerű gyakor-
lat alapjául szolgáló szervezési irányelveket, adaptálva azokat a hazai szükségletekhez és lehetőségekhez; enneka-
lapján szakmai protokollokat készített és útmutató-sorozatot dolgozott ki a szervezett szűrőprogramok minden 
szakaszában követendő eljárásokhoz. A mindezeket összefoglaló „minőségbiztosítási kézikönyv” – a program egy 
kézzelfogható terméke – nélkülözhetetlen vezérfonala lesz a jövőben az e területen dolgozóknak.

A korszerű lakossági szűrővizsgálatok modellezése bizonyította e programok hazai kivitelezhetőségét. Bizonyí-
tékot szolgáltatott arra, hogy az egészségpolitikai döntésekre mértékadó nemzetközi ajánlások – ha a források biz-
tosítottak – hazai adottságok mellett, hazai népesség együttműködésével, hazai szakemberekkel is megvalósítha-
tók. Tevékenységével közvetlenül és katalitikus hatásaival közvetve mind a szakmai közvélemény, mind a társada-
lom figyelmét ráirányította arra, hogy a bizonyítottan hatásos célzott szűrési rendszer kialakítása az epidemiológi-
ai adatok ismeretében szakmai szempontból messzemenően indokolt.

A célzott lakosságszűrés működtetésének forrásigénye jelentős. Mindazonáltal a lakosságszűrés eredményekép-
pen jelentősen csökken az előrehaladott, invazív, elhanyagolódott rákesetek gyakorisága és az abból eredő halálo-
zás. Túlsúlyra jutnak a korai, lokalizált esetek, amelyek kezelési költségei az előrehaladott rákok kezelési költségei 
alatt maradnak. Mértékadó megállapítások szerint [9] a méhnyakrákok esetében a szűrés eredményeképpen jelen-
tősen csökken a kezelés összköltsége; az emlőrák esetében az összköltségekben elérhető megtakarítást némikép-
pen mérsékli az a körülmény, hogy – legalábbis a szervezett szűrőtevékenység első éveiben – várhatóan megnő a di-
agnosztizált és kezelést igénylő esetek száma. Az egyenleg „megtérülés” oldalán viszont latba esik a halálozás vár-
ható, mintegy 30%-os csökkenése és a jobb életminőséggel társuló élettartam meghosszabbodás. Mindezeket meg-
gondolva a szervezett lakosságszűrést költség-hatékonynak tekintik. Az egészségügyről szóló. 1997. évi CLIV. Tör-
vény 79, 81 és 82 sz. paragrafusai megadják a célzott onkológiai szűrővizsgálatok egészségügyi ellátórendszerbe ál-
lításának törvényi hátterét. A szűrőtevékenység működtetésének pénzügyi rendszerbe állítása lényegében már meg-
történt azáltal, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvényhez kapcsolódó 51 
/1997. (XII. 18). sz. NM. rendelet a „lágyrész röntgenvizsgálaton alapuló emlőszűrést”, a „nőgyógyászati onkoló-
giai (méhnyak) szűrést és a „bélrendszeri eredetű rejtett vérzés kimutatásán alapuló” szűrővizsgálatokat az OEP ál-
tal finanszírozhatóvá nevesítette.

Ezek a törvényi intézkedések felélénkítették az onkológiai szűrővizsgálatok iránti lakossági figyelmet. Ennek ered-
ményeképpen várhatóan ugrásszerűen növekedni fog az alkalomszerűen elvégzett szűrővizsgálatok száma anél-
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kül, hogy a szűrővizsgálatok intézményi, elszámolási, adatkezelési, valamint minőségbiztosítási és megfelelőség ta-
núsítási (akkreditációs) szabályozása megtörtént volna. Ez – mint rámutattunk – a nemzetközi tapasztalatok sze-
rint jelentős közösségi forrásokat emésztfel anélkül, hogy haszna a népesség szintjén érzékelhető lenne. Napirend-
re került a célzott szűrővizsgálatok egészségügyi ellátórendszerbe állítása és a végrehajtásuk jogi szabályozása az 
európai közösségi gyakorlattal harmonizált módon. Ebben az üdvözölendő fejleményben – joggal véljük úgy – a vi-
lágbanki hitelből is támogatott népegészségügyi programok egyike, a másodlagos megelőzési program a talajt elő-
készítő munkája is tetten érhető.
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Az egészséget meghatározó társadalmi-gazdasági té-
nyezők és az egészség-egyenlőtlenségek kérdésköre az 
elmúlt három évtizedben globálisan és hazánkban is 
kiemelt jelentőségű népegészségügyi témává vált, amely-
nek fontos jele volt, hogy az ENSZ 2000-ben kibocsá-
tott Ezredfordulós Fejlesztési Céljai közt első helyen sze-
repelt a mélyszegénység és éhezés felszámolása mint 
a fejlődés első számú feltétele [1], majd a 2015-ben köz-
zétett új, Fenntartható Fejlődési Célok között már kü-
lön célként került megfogalmazásra az országok közti 
és országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése [2].

Az elmúlt évtizedekben számos hazai tanulmány is 
elemezte, hogy a társadalmi, politikai, gazdasági és kör-
nyezeti feltételek hogyan járulnak hozzá az egészség- 
egyenlőtlenségekhez [3–6].

A társadalmi tényezők egészségre gyakorolt hatása-
inak kérdése iránti nyitás fokozatosan megtörtént a Nép- 
egészségügy folyóiratban is több innovatív megközelí-
tésű kutatás közleményével.

Ezek közül mérföldkőnek tekinthető Ádány Róza és 
munkacsoportja publikációja, amely Magyarországon 
elsőként, reprezentatív egészségfelmérést szervezett a te-
lepszerű körülmények közt élő (többségében roma) né-
pesség körében 2004-ben. A tanulmány először is ráirá-
nyította a figyelmet az egészség társadalmi meghatá-
rozóinak kiemelt szerepére a társadalmilag hátrányos 
helyzetű csoportúak körében azzal, hogy igazolta, hogy 
a telepszerű körülmények között élők egészségi álla-
potát milyen jelentős mértékben befolyásolják a társa-
dalmi-gazdasági helyzetükből adódó hátrányok. Másod-
szor egy olyan kutatás eredményeit mutatta be, amely 
nemcsak elemezte egy adott hátrányos helyzetű nép-
csoport kedvezőtlen egészségi állapotát, hanem össze-
hasonlította azokat a többségi társadalom megfelelő mu-
tatóival, a 2003. évi Országos Lakossági Egészségfelmé-
rés adatait felhasználva. Az eredmények összhangban 
álltak számos nemzetközi tanulmány következtetései-
vel, melyek szerint az egészség-egyenlőtlenségek a tár-
sadalom egészét érintik és a társadalmi ranglétra men-
tén lefelé haladva egyre rosszabb az alacsonyabb isko-
lai végzettségű, jövedelmi és foglalkozási státuszú cso-
portok egészségi állapota és életkilátásai.

A vizsgálatról szóló közleményt 2007-ben jelentette 
meg a szakterület egyik legrangosabb külföldi folyóira-
ta, az American Journal of Public Health, melynek en-
gedélyével történt a magyar nyelvű közlés a Népegész-
ségügy folyóiratban 2008-ban. Ugyanebben az évben ke-
rült sor az Egészségügyi Világszervezet által megbízott 
Egészség Társadalmi Meghatározói Bizottság beszámo-
lójának megjelentetésére is, amely azon bizonyítékokat 
összegezte, hogy milyen célzott beavatkozások és tevé-
kenységek alkalmasak az országok közti és országokon 
belüli egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére [7].

2010-ben az Európai Bizottság is közleményt adott 
ki a romák társadalmi és gazdasági integrációjáról Eu-
rópában [8], 2011 márciusában pedig az Európai Par-
lament elfogadta az EU stratégiáját a romák társadal-
mi befogadásáról, amelyet az EU tagállamok saját ro-
ma stratégiáinak megalkotása követett. A szegénység-
ben és társadalmi kirekesztettségben élők, különösen 
a romák felzárkózását célzó magyar stratégia elfogadá-
sára 2011-ben került sor.

A kutatás eredményei hozzájárultak egy, a vezető ma-
gyar egyetemek bevonásával létrehozott munkacsoport ál-
tal készített – Az egészség egyenlőtlenségek és az egészség 
társadalmi meghatározói Magyarországon című –, egyelő-
re munkaanyag elemzéseihez is, amely az elmúlt években 
több tárcaközi szakmai párbeszéd alapjául is szolgált.

A publikációnak éppen ezért a mai napig tartó fon-
tos üzenete, hogy határozottan rávilágít arra, hogy az 
egészség-egyenlőtlenségeket csak megfelelő multiszek-
toriális együttműködésben és szakmai párbeszédet kö-
vető intervenciókkal lehet kezelni, önmagában az egész-
ségügy ezeket a strukturális problémákat nem tudja meg-
oldani. Említésre méltó, hogy a tanulmány megjelené-
se óta hasonló átfogó és összehasonlító felmérésre nem 
került sor, holott az egészségi állapotban fennálló egyen-
lőtlenségek elemzése, okainak feltárása, hatékony be-
avatkozások tervezése és kivitelezése a csökkentésük ér-
dekében folyamatos feladata a népegészségügynek és 
az egészségpolitikának is, azért, hogy mindenki számá-
ra egyenlő esélyek álljanak rendelkezésre a produktív 
élethez. Az elemzések és azok támogatása a szakpoliti-
kai hatások mérése szempontjából is fontos.

Pusztai Zsófia
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Miközben a COVID-19 járvány az egész világot egy 
újabb recesszió felé tereli, az emberi társadalmak nem 
engedhetik meg maguknak, hogy tétlenül kezeljék a nö-
vekvő egyenlőtlenségeket. Az egészség politikai válasz-
tás. Virchow híres kijelentése, miszerint az orvoslás tár-
sadalomtudomány, és a politika nem más, mint társa-
dalmi méreteket öltő orvoslás, különösen igaz az egész-
ség-egyenlőtlenségek témakörében. Most, a koronaví-
rus pandémia közepén, amely csak tovább erősítette az 
egyenlőtlenségeket, azonban érdemes emlékeznünk egy 
másik megállapítására is, amely szerint “...járványok 
megjelennek és eltűnnek, gyakran nyom nélkül, ami-
kor új kulturális korszak kezdődik... A járványok tör-
ténete tehát az emberi kultúra zavarainak története is.” 
[9]. Az emberi kultúra zavarait a járványokkal együtt 
pedig leginkább a társadalom marginalizált csoportjai 
szenvedik meg. Ennek csökkentése nemcsak szakmai 
feladat, hanem a fejlődés feltétele is. Tekinthetünk a jár-
ványra lehetőségként is, hogy az egészség-egyenlőtlen-
ségek, akármilyen régóta jelen vannak, de elkerülhető-
ek és végre kezelhetők legyenek, és hogy egy ma szüle-
tő gyermek felnőve valóra tudja váltani a benne rejlő 
lehetőségeket és kiteljesedett életet élhessen. Ez mind-
annyiunk közös felelőssége.
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Összefoglalás: A szerzők összehasonlították a telepszerű körülmények között élő és az általános népesség 
egészségi állapotát, melynek alapját a 2003-ban lezajlott Országos Lakossági Egészségfelmérés és a 2004-
ben telepeken élők körében elvégzett reprezentatív egészségfelmérés képezte. A telepszerű körülmé-
nyek között élő 44 évnél idősebbek 10%-kal nagyobb gyakorisággal minősítették egészségi állapotukat 
„rossznak”, vagy „nagyon rossznak”, mint az általános populáció alsó jövedelmi szintjén élők. Az egészség-
ügyi ellátások igénybevétele során diszkriminációt vélelmezett a telepszerű körülmények között élők 35%-
a, valamint az általános populáció 4,4%-a. A telepszerű körülmények között élők körében a „sokat”, vagy 
„nagyon sokat” tehet az egészségéért válaszok gyakorisága 13–15%-al alacsonyabb, a dohányzás és az 
egészségtelen táplálkozás prevalenciája 1,5–3-szor nagyobb, mint az általános populáció alsó jövedelmi 
szintjén élők körében. A telepszerű körülmények között élők egészségi állapotát jelentős mértékben befo-
lyásolja a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódó hátrány, melynek kezelése elengedhetetlen; ezen kívül 
szükség van speciális, célzott egészségfejlesztési programok megvalósítására is.
Kulcsszavak: egészségfelmérés, telepszerű körülmények között élők, vélt egészség, egészségmagatartás, 
diszkrimináció

Summary: The health of people living in Roma settlements with that of the general population in Hungary 
was compared by performing health interview surveys in 2003 to 2004 in representative samples of the 
Hungarian population and inhabitants of Roma settlements. In persons older than 44 years, 10% more of 
those living in Roma settlements reported their health as bad or very bad than did those in the lowest 
income quartile of the general population. Of those who used any health services, 35% of the Roma inhab-
itants and 4.4% of the general population experienced some discrimination. In Roma settlements, the pro-
portion of persons who thought that they could do much for their own health was 13% to 15% lower, and 
heavy smoking and unhealthy diet were 1.5 to 3 times more prevalent, than in the lowest income quartile 
of the general population. People living in Roma settlements experience severe social exclusion, which 
profoundly affects their health. Besides tackling the socioeconomic roots of the poor health of Roma peo-
ple, specific public health interventions, including health education and health promotion programs, are 
needed.
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Az Európai Unióban a 2004. májusában megtörtént 
bővítés előkészítése során korábban nem tapasztalt figye-
lem irányult a Közép- és Kelet-Európában élő roma (ci-
gány) népesség kedvezőtlen helyzetére [1, 2]. Az észak-
indiai eredetű, Európába a IX–XIV. század között 
bevándorolt romák létszáma 5–10 millióra tehető; és 
jelenleg az Európai Unió legnagyobb etnikai kisebbsé-
gét alkotják. Az Európai Unión belül a legnagyobb lét-
számú roma népesség az újonnan csatlakozott orszá-
gokban – Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában és 
Magyarországon – él [3]. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban a roma lakosság létszámát az 1970-es évek 
elején 200 000–500 000-re becsülték [4]. Az Egyesült Ál-
lamokba behurcolt első roma csoportok rabszolgák 
voltak [5]. 

Részletes kutatások dokumentálták a roma lakosság 
rossz életkörülményeit, az őket érintő diszkriminá-
ciót, és azokat a problémákat, amelyekkel a különböző 
szolgáltatások igénybevétele során találkoznak [6]. 
Számos tanulmány igazolta, hogy a romák körében 
számos betegség gyakorisága magas [7, 8], ugyanak-
kor feltűnően kevés módszeres kutatás történt arra vo-
natkozóan, hogy e populáció egészségi állapota hogyan 
viszonyul annak a többségi társadalomnak az egészsé-
gi állapotához, amelyben él [9].

A kutatók számára az is jelentős nehézséget okoz, 
hogy kit tekintsenek romának. E népesség körében 
ugyanis jelentős eltérés tapasztalható a nyelv és nyelv-
járás, kultúra, vallás és szociális helyzet területén [10]. 
A roma lakosság egy része asszimilálódott és vegyes há-
zasságot kötött a többségi populáció tagjaival, ugyan-
akkor sokan élnek a többségi társadalomtól elkülönülten.

A roma népesség kulturális megközelíthetetlensége 
megnehezíti az egészségi állapotra irányuló kutatáso-
kat. A romák erős „másság-tudata” fontos szerepet ját-
szik e megközelíthetetlenségben [11, 12, 13]. A kutatá-
sokat tovább nehezíti az az európai etnikai kisebbsé-
gek körében – legális státuszuktól függetlenül – elter-
jedt széleskörű félelem, hogy az etnikai statisztikai 
adatokkal visszaélhetnek [14]. Ilyen megfontolásból az 
etnikai identitásra vonatkozó kutatási célú adatgyűjtés 
a legtöbb európai országban szigorúan szabályozott. 
A jogi támadhatóságtól való félelem és az adatvé-
delmi jogszabályok hibás kutatói értelmezése azt ered-
ményezte, hogy a roma lakosság létszámára vonatko-
zóan sok európai országban hiányoznak a megbízható 
adatok.

További problémát jelent az, hogy bár sok tanul-
mány bemutatta a roma lakosság kedvezőtlen egészsé-

gi állapotát, kevés kutatás irányult arra, hogy összeha-
sonlítsa a romák egészségi állapotát a többségi populá-
ció megfelelő mutatóival. Az összehasonlítás hiánya 
fontos mulasztás a közép- és kelet-európai lakosság 
általánosan kedvezőtlen egészségi állapotát figyelem-
be véve, amelyre jellemző a magas korai (65 év alatti 
életkorban bekövetkező) halálozás, főként a szív- és 
érrendszeri betegségek, daganatok, krónikus májbe-
tegségek és balesetek következményeként. Az utóbbi 
évtizedben ugyan emelkedett a születéskor várható 
átlagos élettartam Magyarországon, de a vizsgálat idő-
pontjában az Európai Unió 25 tagállama közül csak 
Észtországban, Lettországban és Litvániában volt rosz-
szabb ez a mutató, mint Magyarországon: a férfiak 
születéskor várható átlagos élettartama 68,4 év volt 
2003-ban. A magyar nőké a második legalacsonyabb 
érték volt ugyanebben az évben: 76,8 év.

A saját vizsgálatunkat úgy terveztük, hogy le tudjuk 
küzdeni a korábbi kutatások során jelentkezett nehéz-
ségeket. Egyrészt újszerű megközelítést alkalmaztunk 
a legveszélyeztetettebb roma népességcsoport azonosítá-
sára, másrészt, vizsgálatunk eredményeit a többségi tár-
sadalom egészségi állapotával hasonlítottuk össze. 
Harmadrészt, valamennyi fázisban bevontuk a roma 
népesség képviselőt: mind a kutatás tervezése, mind a meg-
valósítása, mind pedig a kapott eredmények értelme-
zése során. 

MÓDSZEREK

A vizsgálatunkban két felmérés adatait elemeztük, 
melyek ugyanazon módszertan alapján, hat hónap 
eltéréssel kerültek felvételre. Az egyik az Országos La-
kossági Egészségfelmérés volt, amely a felnőtt magyar 
lakosságra terjedt ki. A másik, célzott felmérés a leg-
magasabb létszámú roma népességgel bíró északkeleti 
országrészben történt, a Borsod-Abaúj-Zemplén, Haj-
dú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében telep-
szerű körülmények között élő felnőtt lakosság köré-
ben.

Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 2003

A 2003-as Országos Lakossági Egészségfelmérés rész-
letes adatokat gyűjtött önmeghatározás alapján  a nem 
intézményben élő magyar felnőtt lakosság egészségi 
állapotáról, valamint az egészséget befolyásoló maga-
tartási és társadalmi-gazdasági tényezőkről [15]. 

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

191a telepszerű körülmények között élők összehasonlító egészségfelmérése



A kétlépcsős mintaválasztás a Központi Nyilvántar-
tó és Választási Hivatal adatbázisából történt. Az első 
lépcsőben zajlott a települések rétegzése megyék és a telepü-
lések nagysága szerint. A megyéken belül a települések 
lakosságszámukkal arányos valószínűséggel kerültek ki- 
választásra. A kiválasztott településekről egyszerű, vélet-
len mintavételt alkalmazva kerültek kijelölésre a meg-
kérdezett egyének. A terepmunka költséghatékonysá-
gának biztosítása érdekében minden kiválasztott tele-
pülésen legalább 10 fő kiválasztására került sor.

A lekérdezést 2003 őszén kérdezési módszerekben 
jártas kérdezőbiztosok végezték, akik az egészségfel-
mérésekre vonatkozó kiegészítő képzésen is részt vettek.

Telepszerű körülmények között élők
egészségfelmérése

A romák egy részének rossz lakáskörülményei, 
gyakran a városok vagy községek szélein elhelyezkedő 
és az átlagosnál rosszabb ellátottságú telepszerű laká-
sai viszonylag egyszerűvé teszi azon területek azonosí-
tását, ahol a romák nagy számban élnek. Ez a vizsgálat 
élt ezzel a lehetőséggel. 2001 és 2003 között részletes 
környezeti felmérés készült abban a három megyében 
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat-
már-Bereg), ahol a legmagasabb a roma népesség ará-
nya. A felmérés azonosította a telepeket (ahol szinte 
kizárólag romák éltek), és rögzítette a telepeken élők 
számát [16]. Bár a roma népesség létszámának pontos 
meghatározása több szempontból is bizonytalan, becs-
lések alapján a romák kb. 6–10%-a él telepszerű körül-
mények között [16, 17].

A környezeti felmérésben azonosított, legalább négy 
házból álló telepek és azok térképes megjelenítése ké-
pezte a jelen egészségfelmérés alapját. Összesen meg-
közelítőleg 62 000 fő él ezeken a telepeken a három 
megyében (a megyék össznépessége: 1 877 243 fő). 
A felmérés során a tervezett mintaszámot 1000 főben 
határoztuk meg, akik  e telepszerű körülmények között 
élnek, és 18 évesek vagy annál idősebbek.

Kétlépcsős mintavételi eljárást alkalmaztunk, mely-
nek során a 3 megye azon településeit, ahol telepek 
találhatók, véletlenszerűen választottuk ki. Ezt köve-
tően a háztartásokat a véletlen séta módszerével vá-
lasztottuk ki a telep térképe alapján [18]. A kérdező-
biztosok a háztartás valamennyi felnőtt (18 éves vagy 
idősebb) tagjával felvették a kérdőívet. A kérdezőbiz-
tosok mindannyian romák voltak, akik előzetes fel-
készítésen vettek részt az egészségfelmérés módszer-

tanával kapcsolatban. Az interjúk 2004 májusától au-
gusztusáig zajlottak. 

Kérdőív

A két egészségfelmérésben használt kérdőív majd-
nem teljes mértékben megegyezett, ami lehetővé tette 
a kapott eredmények közvetlen összehasonlítását [19].

Az itt bemutatott elemzés az általános egészségi álla-
potra, ezen belül a funkciócsökkenésre és vélt egész-
ségre; az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, az 
egészségmagatartásra (egészséggel kapcsolatos hiedel-
mek, vélemények, szokások, cselekvések stb.) és a gaz-
dasági-társadalmi jellemzőkre vonatkozó adatok alap-
ján történt.

A felmérés során lehetőség szerint nemzetközileg 
ajánlott kérdőíves eszközöket használtuk. A legtöbb 
kérdést a kérdezőbiztos szóban tette fel. Az érzékeny-
nek tekintett kérdésekre, mint az alkoholfogyasztás, 
a társas támogatottság, a diszkrimináció a résztvevők 
önkitöltős kérdőívben adtak választ.

A vélt egészség becslésére az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) által javasolt standard 5 fokozatú 
skála került alkalmazásra [20]. A jelen elemzésben a „jó” 
és „nagyon jó”, valamint a „rossz” és „nagyon rossz” 
kategóriákat összevontuk. A funkciócsökkenést az alábbi 
kérdésre adott válaszok alapján ítéltük meg: „Van-e 
olyan panasza, sérülése, betegsége, mely akadályozza, 
illetve korlátozza Önt szokásos tevékenységében, pél-
dául a munkában, vásárlásban, dolgai intézésében, spor-
tolásban, vagy a másokkal való kapcsolattartásban?”

A válaszadók által megadott testtömeg és testma-
gasság alapján számoltuk ki a testtömeg indexet (BMI) 
az alábbiak szerint: a testtömeg (kg) és a testmagasság 
(m) négyzetének hányadosa; BMI = kg/m2. 
Erre a WHO ajánlásának megfelelően a következő kate-
góriákat képeztük:

– túlzott soványság: < 18,5 kg/m2

– normál testsúly: 18,5 – 24, 99 kg/m2

– túlsúlyos:  25 – 29,99 kg/m2

– elhízott:  ≥ 30 kg/m2.

A dohányzási szokások, az alkoholfogyasztás és 
a társas támogatottság meghatározása több kérdésből 
álló blokkok segítségével történt. Az alkohol fogyasztás-
sal kapcsolatos kérdések a gyakoriságra, illetve a meny-
nyiségre vonatkoztak. A kategóriák meghatározása az 
alábbiak szerint történt: nagyivónak minősül az a nő, 
aki a kérdezést megelőző héten összesen több mint 7, 
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 Telepszerű körülmények között élők  Az általános populáció alsó jövedelmi 

kvartilisába tartozók 

Általános populáció 

 18-29 

éves 

30-44 

éves 

45-64 

éves 

 18-29 

éves 

30-44 

éves 

45-64 

éves 

18-29 

éves 

30-44 

éves 

45-64 

éves 

csak alapfokú végzettség(%) 73 (68; 77) 80 (75; 84) 87 (82; 91)  43 (36; 50) 44 (38; 50) 50 (45; 56) 16 (14; 19) 17 (15; 20) 29 (26; 32) 

aktív dolgozók (%) 17 (14; 21) 22 (18; 27) 11 (7; 16)  18 (12; 27) 40 (32; 49) 24 (19; 30) 62 (59; 65) 79 (76; 81) 53 (51; 56) 

átlagos havi ekvivalens 
jövedelem (euro/hó) 170 

(160; 180) 
161 

(153; 169) 
159 

(150; 168)
 143 

(138; 148) 
146 

(142; 151) 
150 

(146; 154)
332 

(316; 348) 
307 

(293; 321) 
300 

(290; 309) 

gazdasági helyzet minősítése 
nagyon jó(%) 
jó (%) 

 
20 (16; 24) 
40 (35; 45) 

 
18 (14; 23) 
43 (38; 49) 

 
26 (20; 32)
39 (33; 46)

  
8,7 (5,4; 14)
31 (25; 38) 

 
14 (10; 18)
34 (29; 40)

 
16 (13; 20)
36 (31; 40)

 
2,3 (1,5; 3,4)

13 (11; 16) 

 
4,2 (3,2; 5,4)

16 (14; 18) 

 
5,3 (4,3; 6,5) 

20 (18; 22) 

egyszobás lakásban élők (%) 11 (8; 14) 12 (9; 16) 15 (10; 20)  17 (13; 23) 15 (11; 21) 15 (12; 19) 8,7 (7,0; 11) 7,5 (5,9; 9,5) 6,4 (5,3; 7,9) 

szociális támogatottság 

hiánya (%) 
24 (20; 28) 27 (22; 32) 24 (19; 30)  16 (11; 22) 20 (15; 25) 23 (19; 28) 11 (9; 13) 15 (13;18) 14 (12; 15) 

Az értékek a becsült arányok (%) vagy a középértékek a populációban (95% MT)

I. táblázat
Az általános populáció és a telepszerű körülmények között élők társadalmi-gazdasági helyzetének

főbb jellemzői
(OLEF 2003; telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004)

vagy egy napon több mint 3, illetve az a férfi, aki heten-
te összesen több mint 14, vagy egy napon több mint 5 
egységnyi alkoholt fogyasztott. Egy egységnyi alkohol 
12 g tiszta szesznek felel meg. A mértékletes alkohol-
fogyasztás kategóriájába azok kerültek, akik a kérde-
zést megelőző héten fogyasztottak alkoholt, de nem 
a nagyivókra jellemző mennyiségben. Alkoholt alka-
lomszerűen fogyasztónak az minősült, aki az interjút 
megelőző héten nem, de azt megelőzően fogyasztottak 
alkoholt. Absztinensek azok, akik egyáltalán nem isz-
nak alkoholt [21, 22]. A dohányzás becslésére a WHO 
Európai Egészségfelmérések (EUROHIS) programjá-
ban ajánlott eszközt alkalmaztuk. A társas támogatott-
ság minősítésére az Angol Egészség és Életmód Fel-
mérésben kifejlesztett eszközt használtuk, amely 
hét, a társas támogatottság fizikai és érzelmi aspektu-
saira vonatkozó kérdésből áll. A válaszok alapján egy 
indikátort képeztünk, amely 3 kategória egyikébe tar-
tozhatott: a társas támogatottság súlyos hiánya, kisebb 
hiánya, teljes mértékben kielégítő támogatottság. Az 
elemzésben a társas támogatottság súlyos és kisebb 
hiányossága kategóriákat összevontuk [23].

Az adatok elemzése

Az elemzés során a két célcsoportra vonatkozóan be-
csültük a kulcsfontosságú változók prevalenciáját. Sú-
lyozást alkalmaztunk a mintába kerülés egyenlőtlen 

valószínűségének és a válaszhiánynak a korrekciója ér-
dekében, valamint utólagos rétegzést végeztünk kor, 
nem és településnagyság szerint az OLEF felmérésben. 
Az elemzés során a Stata 6.0 statisztikai program (Stata 
Corp, College Station, Tex) felmérés-elemző modulját 
használtuk a prevalencia becslések mintavételhez igazo-
dó 95%-os megbízhatósági tartományának (MT) meg-
határozására, a mintavételi eljárás figyelembe vételével.

A háztartások átlagos ekvivalens havi jövedelmét 
úgy határoztuk meg, hogy a háztartás átlagos havi tel-
jes bevételét osztottuk a háztartásban élők számának 
négyzetgyökével. A háztartásokat ezt követően kvarti-
lisekbe rétegeztük az átlagos havi jövedelem nagyságá-
nak függvényében (az értékek euróban kifejezve az 
alacsonyabbtól a magasabb kategóriáig: < 202, 203 – 
283, 284 – 377, > 377). A főbb változók prevalenciáira 
becslést végeztünk az általános populáció legalacso-
nyabb ekvivalens havi jövedelmi kategóriájába tarto-
zókra is. Valamennyi elemzést kor és nem szerint réte-
geztük. Az életkori kategóriák a következők voltak: 
18–29; 30–44 és 45–64 évesek.

EREDMÉNYEK

Az Országos Lakossági Egészségfelmérésben a ter-
vezett 7000 kérdőív felvételéből 5072 valósult meg. 
A kiválasztott válaszadók 15%-a nem volt elérhető az 
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adatfelvétel periódusában, 8%-a megtagadta a válasz-
adást, 4%-a egyéb ok miatt volt képtelen a válaszadás-
ra. Az elemzésbe a 65 évesnél fiatalabb 4121válaszadó 
adatai kerültek be.

A telepszerű körülmények között élők körében a meg- 
kísérelt 1000 lekérdezésből 969 teljesült, 12 fő megta-
gadta a részvételt, 19 interjú részleges volt (96,9 %-os 
válaszadási arány). Az elemzésbe azon 936 fő adatai 
kerültek be, akik 65 évnél fiatalabbak voltak.

Az előzetes feltételezésnek megfelelően a roma fel-
mérésben résztvevők körében alacsonyabb volt az is-
kolázottság, az aktív munkavállalók aránya, valamint 
sokkal alacsonyabb volt a havi jövedelem; rosszabbak 
voltak a lakáskörülményeik, és kifejezettebb volt a tár-
sas támogatottság hiánya az általános populációhoz 
viszonyítva (I. táblázat). A havi ekvivalens jövedelem a te- 
lepszerű körülmények között élő háztartásokban vala-
mivel magasabb volt, mint az általános populáció alsó 

jövedelmi szintjén élők esetében. A telepszerű körül-
mények között élők vélt egészsége sokkal roszszabb, 
mint az általános populációé. A telepeken élők közül 
lényegesen kevesebben minősítették jónak vagy 
nagyon jónak az egészségi állapotukat, ugyanakkor 
többen minősítették rossznak, vagy nagyon rossznak 
– a 30–44 évesek 18%-a (95%-os megbízhatósági tar-
tomány (MT) 14–23%), a 45–64 évesek 50%-a (95% 
MT  44–57%); az általános populációban ezek az érté-
kek a következők voltak: 8 % (95% MT 7–10%) és 25% 
(95% MT 23–27%). Az általános populáció legalacso-
nyabb jövedelmi kvartilisébe tartozók esetében ugyan-
ezen korcsoportokban a becsült értékek: 20% (95% 
MT 15–25%) és 40% (95% MT 35–45%). Hasonlókép-
pen,  a 30 éves és idősebb nők körében magasabbnak 
adódott a funkciócsökkenés prevalenciája a telepszerű 
körülmények között élők között, mégpedig a súlyos 
funkciócsökkenés nagyon magas gyakorisága miatt 

II. táblázat
A felmérést megelőző 12 hónapban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások

gyakorisága az általános populáció és a telepszerű körülmények között élők körében
 (OLEF 2003; telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004)

ű

Nő 

ő

ő ő

ő ő

Férfi 

Az értékek becsült arányok (%) vagy középértékek a populációban (95% MT)
*Az általános populáció és a telepszerű körülmények között élők becsült értékei (95% MT) nem fedik egymást

eredeti közlemények
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(1. ábra). Az eredmény hasonló volt az általános popu-
láció legalacsonyabb jövedelmi kategóriájába tartozók 
körében is. 

A férfiak esetében a telepszerű körülmények között 
élők és az általános populáció között gyakorlatilag nem 
volt különbség a funkciócsökkenés gyakoriságát ille-

1. ábra
A funkciócsökkenés gyakorisága az általános populáció és a telepszerű körülmények között élő

férfiak és nők körében (OLEF 2003; telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004).
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III. táblázat
Az egészséget meghatározó tényezők prevalenciája (%)  az általános populációban

és a telepszerű körülmények között élők körében
(OLEF 2003; telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004)

III áb á a  Az egészséget meghatározó tényezők prevalenciája (%)  az általános populációban és a telepszerű körülmények között élők körében 

(OLEF 2003;telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004) 

 Telepszerű körülmények között élők  Az általános populáció alsó jövedelmi 
szintjén élők 

 Általános populáció 

 
N  

18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

 18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

 18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

   
soha 
dohányzásról leszokott 
rendszeresen dohányzik † 
erősen dohányzik ‡ 

 
40 (34; 47) 

9,2 (5,9; 14)
26 (20; 32) 
25 (20; 32) 

 
22 (17; 29) 
12 (7,6; 18) 
17 (12; 23) 
49 (42; 57)* 

 
32 (24; 41)* 
13 (7,6; 20) 
12 (6,9; 19) 
44 (35; 54)* 

  
43 (34; 52) 

6,6 (3,3; 13)
26 (19; 34) 
25 (18; 32) 

 
36 (28; 45) 
8,1 (4,7; 14)

31 (24; 40) 
25 (18; 32)* 

 
55 (48; 61)* 
13 (9,1; 19) 
19 (14; 24) 
14 (9,7; 19)* 

  
53 (49; 57) 
12 (9,2; 15) 
24 (21; 27) 
12 (9,5; 15) 

 
47 (42; 51) 
12 (9,4; 14) 
24 (21; 28) 
18 (15; 21) 

 
56 (53; 59) 
16 (14; 19) 
19 (17; 22) 
8,5 (7,0; 10) 

  f  
absztinens 
ritkán fogyaszt 
mérsékletesen fogyaszt 
nagyivó 

 
83 (77; 88) 
14 (10; 20) 

1,5 (0,5; 4,5)
1,0 (0,2; 3,9)

 
82 (76; 88)* 
13 (8,3; 19)* 

3,1 (1,3; 7,3)
1,9 (0,6; 5,7)

 
91 (84; 95)* 

7,3 (3,7; 14)
0,9 (0,1; 6,2)
0,9 (0,1; 6,2)

  
81 (73; 88) 
17 (11; 26) 
1,6 (0,4; 6,0)
0,0 

 
66 (58; 74)* 
28 (21; 36)* 
4,3 (2,0; 9,2)
1,4 (0,4; 5,4)

 
71 (65; 77)* 
19 (14; 25) 
6,4 (3,8; 11) 
3,3 (1,6; 6,9)

  
57 (53; 61) 
36 (32; 40) 
4,4 (2,8; 6,6)
2,7 (1,6; 4,5)

 
55 (51; 59) 
35 (31; 39) 
7,5 (5,6; 10)
2,2 (1,3; 3,8)

 
61 (57; 65) 
26 (23; 29) 
11 (8,8; 13) 
2,4 (1,6; 3,6) 

   i  
túlzottan sovány  
normál testsúlyú 
túlsúlyos 
elhízott 

 
10 (6,7; 15) 
71 (65; 77) 
14 (10; 20) 

4,1 (2,1; 8,0)

 
8,3 (4,8; 14)

52 (44; 60) 
28 (22; 36) 
11 (6,9; 17)* 

 
3,9 (1,5; 9,9)

41 (32; 51) 
34 (26; 44) 
21 (15; 30) 

  
12 (7,2; 20) 
64 (55; 72) 
16 (11; 24) 

7,5 (4,0; 14)

 
4,5 (2,0; 10)

49 (41; 57) 
25 (18; 33) 
21 (15; 29)* 

 
2,9 (1,3; 6,2)

33 (27; 39) 
37 (31; 44) 
27 (22; 34) 

  
13 (10; 16) 
68 (64; 71) 
14 (12; 17) 
5,4 (3,7; 7,7)

 
4,0 (2,7; 5,9)

57 (53; 61) 
25 (22; 29) 
14 (12; 17) 

 
2,5 (1,7; 3,7) 

35 (32; 38) 
38 (35; 41) 
25 (22; 28) 

III áb á a  Az egészséget meghatározó tényezők prevalenciája (%) az általános populációban és a telepszerű körülmények között élők körében 

(OLEF 2003;telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004) (folytatás) 

 

 Telepszerű körülmények között élők   Az általános populáció alsó jövedelmi 
szintjén élők  

 Általános populáció  

 
N  

18-29 
years 

30-44 
years 

45-64 
years 

 18-29 
years 

30-44 
years 

45-64 
years 

 18-29 
years 

30-44 
years 

45-64 
years 

   
növényi olaj használat 
zöldség/gyümölcs naponta  
zöldség/gyümölcs hetente  
zöldség/gyümölcs ritkábban; 
 mint hetente  
 

 
26 (21; 33)* 
32 (26; 39) 
49 (43; 56) 
18 (14; 24) 

 
30 (23; 37)* 
36 (29; 44)* 
45 (38; 53) 
19 (13; 25) 

 
28 (21; 37)* 
36 (27; 45)* 
42 (33; 51)* 
23 (16; 32)* 

  
54 (44; 63)* 
45 (37; 53) 
43 (35; 52) 
13 (7,6; 20) 

 
48 (39; 56)* 
55 (46; 63)* 
37 (29; 45) 
8,8 (5,3; 15)

 
48 (41; 54)* 
69 (62; 75)* 
21 (16; 27)* 
11 (7,1; 15)* 

  
70 (66; 73) 
55 (50; 59) 
40 (36; 44) 
5,0 (3,4; 7,3)

 
63 (59; 67) 
66 (63; 70) 
29 (26; 33) 
4,6 (3,2; 6,5)

 
61 (57; 64) 
77 (74; 79) 
18 (16; 21) 
5,0 (3,8; 6,6) 

F F             

   
soha 
dohányzásról leszokott 
rendszeresen dohányzik † 
erősen dohányzik ‡ 

 
31 (25; 38) 

5,1 (2,7; 9,2)
14 (9,6; 19)* 
50,3 (43; 57) 

 
20 (15; 28) 

5,6 (2,8; 11)
13 (8,1; 19) 
62 (53; 69) 

 
13 (7,6; 20) 
17 (11; 25) 
17 (11; 25) 
53 (44; 62)* 

  
17 (10; 27) 

5,8 (2,2; 14)
36 (25; 48)* 
42 (31; 53) 

 
27 (21; 35) 
11 (7,0 18) 
14 (8,6; 21) 
48 (39; 57) 

 
22 (17; 29) 
28 (21; 35) 
19 (14; 26) 
32 (25; 39)* 

  
41 (37; 44) 
8,2 (6,2; 11) 

28 (25; 32) 
23 (20; 27) 

 
38 (34; 42) 
17 (14; 20) 
15 (12; 19) 
30 (26; 35) 

 
29 (26; 32) 
32 (28; 35) 
15 (13; 18) 
24 (22; 28) 

 

III áb á a  Az egészséget meghatározó tényezők prevalenciája (%)  az általános populációban és a telepszerű körülmények között élők körében 

(OLEF 2003;telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004) 

 Telepszerű körülmények között élők  Az általános populáció alsó jövedelmi 
szintjén élők 

 Általános populáció 

 
N  

18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

 18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

 18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

   
soha 
dohányzásról leszokott 
rendszeresen dohányzik † 
erősen dohányzik ‡ 

 
40 (34; 47) 

9,2 (5,9; 14)
26 (20; 32) 
25 (20; 32) 

 
22 (17; 29) 
12 (7,6; 18) 
17 (12; 23) 
49 (42; 57)* 

 
32 (24; 41)* 
13 (7,6; 20) 
12 (6,9; 19) 
44 (35; 54)* 

  
43 (34; 52) 

6,6 (3,3; 13)
26 (19; 34) 
25 (18; 32) 

 
36 (28; 45) 
8,1 (4,7; 14)

31 (24; 40) 
25 (18; 32)* 

 
55 (48; 61)* 
13 (9,1; 19) 
19 (14; 24) 
14 (9,7; 19)* 

  
53 (49; 57) 
12 (9,2; 15) 
24 (21; 27) 
12 (9,5; 15) 

 
47 (42; 51) 
12 (9,4; 14) 
24 (21; 28) 
18 (15; 21) 

 
56 (53; 59) 
16 (14; 19) 
19 (17; 22) 
8,5 (7,0; 10) 

  f  
absztinens 
ritkán fogyaszt 
mérsékletesen fogyaszt 
nagyivó 

 
83 (77; 88) 
14 (10; 20) 

1,5 (0,5; 4,5)
1,0 (0,2; 3,9)

 
82 (76; 88)* 
13 (8,3; 19)* 

3,1 (1,3; 7,3)
1,9 (0,6; 5,7)

 
91 (84; 95)* 

7,3 (3,7; 14)
0,9 (0,1; 6,2)
0,9 (0,1; 6,2)

  
81 (73; 88) 
17 (11; 26) 
1,6 (0,4; 6,0)
0,0 

 
66 (58; 74)* 
28 (21; 36)* 
4,3 (2,0; 9,2)
1,4 (0,4; 5,4)

 
71 (65; 77)* 
19 (14; 25) 
6,4 (3,8; 11) 
3,3 (1,6; 6,9)

  
57 (53; 61) 
36 (32; 40) 
4,4 (2,8; 6,6)
2,7 (1,6; 4,5)

 
55 (51; 59) 
35 (31; 39) 
7,5 (5,6; 10)
2,2 (1,3; 3,8)

 
61 (57; 65) 
26 (23; 29) 
11 (8,8; 13) 
2,4 (1,6; 3,6) 

   i  
túlzottan sovány  
normál testsúlyú 
túlsúlyos 
elhízott 

 
10 (6,7; 15) 
71 (65; 77) 
14 (10; 20) 

4,1 (2,1; 8,0)

 
8,3 (4,8; 14)

52 (44; 60) 
28 (22; 36) 
11 (6,9; 17)* 

 
3,9 (1,5; 9,9)

41 (32; 51) 
34 (26; 44) 
21 (15; 30) 

  
12 (7,2; 20) 
64 (55; 72) 
16 (11; 24) 

7,5 (4,0; 14)

 
4,5 (2,0; 10)

49 (41; 57) 
25 (18; 33) 
21 (15; 29)* 

 
2,9 (1,3; 6,2)

33 (27; 39) 
37 (31; 44) 
27 (22; 34) 

  
13 (10; 16) 
68 (64; 71) 
14 (12; 17) 
5,4 (3,7; 7,7)

 
4,0 (2,7; 5,9)

57 (53; 61) 
25 (22; 29) 
14 (12; 17) 

 
2,5 (1,7; 3,7) 

35 (32; 38) 
38 (35; 41) 
25 (22; 28) 

III áb á a  Az egészséget meghatározó tényezők prevalenciája (%) az általános populációban és a telepszerű körülmények között élők körében 

(OLEF 2003;telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004) (folytatás) 

 

 Telepszerű körülmények között élők   Az általános populáció alsó jövedelmi 
szintjén élők  

 Általános populáció  

 
N  

18-29 
years 

30-44 
years 

45-64 
years 

 18-29 
years 

30-44 
years 

45-64 
years 

 18-29 
years 

30-44 
years 

45-64 
years 

   
növényi olaj használat 
zöldség/gyümölcs naponta  
zöldség/gyümölcs hetente  
zöldség/gyümölcs ritkábban; 
 mint hetente  
 

 
26 (21; 33)* 
32 (26; 39) 
49 (43; 56) 
18 (14; 24) 

 
30 (23; 37)* 
36 (29; 44)* 
45 (38; 53) 
19 (13; 25) 

 
28 (21; 37)* 
36 (27; 45)* 
42 (33; 51)* 
23 (16; 32)* 

  
54 (44; 63)* 
45 (37; 53) 
43 (35; 52) 
13 (7,6; 20) 

 
48 (39; 56)* 
55 (46; 63)* 
37 (29; 45) 
8,8 (5,3; 15)

 
48 (41; 54)* 
69 (62; 75)* 
21 (16; 27)* 
11 (7,1; 15)* 

  
70 (66; 73) 
55 (50; 59) 
40 (36; 44) 
5,0 (3,4; 7,3)

 
63 (59; 67) 
66 (63; 70) 
29 (26; 33) 
4,6 (3,2; 6,5)

 
61 (57; 64) 
77 (74; 79) 
18 (16; 21) 
5,0 (3,8; 6,6) 

F F             

   
soha 
dohányzásról leszokott 
rendszeresen dohányzik † 
erősen dohányzik ‡ 

 
31 (25; 38) 

5,1 (2,7; 9,2)
14 (9,6; 19)* 
50,3 (43; 57) 

 
20 (15; 28) 

5,6 (2,8; 11)
13 (8,1; 19) 
62 (53; 69) 

 
13 (7,6; 20) 
17 (11; 25) 
17 (11; 25) 
53 (44; 62)* 

  
17 (10; 27) 

5,8 (2,2; 14)
36 (25; 48)* 
42 (31; 53) 

 
27 (21; 35) 
11 (7,0 18) 
14 (8,6; 21) 
48 (39; 57) 

 
22 (17; 29) 
28 (21; 35) 
19 (14; 26) 
32 (25; 39)* 

  
41 (37; 44) 
8,2 (6,2; 11) 

28 (25; 32) 
23 (20; 27) 

 
38 (34; 42) 
17 (14; 20) 
15 (12; 19) 
30 (26; 35) 

 
29 (26; 32) 
32 (28; 35) 
15 (13; 18) 
24 (22; 28) 

 

III áb á a  Az egészséget meghatározó tényezők prevalenciája (%)  az általános populációban és a telepszerű körülmények között élők körében 

(OLEF 2003;telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése 2004) (folytatás) 

 Telepszerű körülmények között élők  Az általános populáció alsó jövedelmi 
szintjén élők 

 Általános populáció 

 
F F  

18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

 18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

 18-29 
éves 

30-44 
éves 

45-64 
éves 

  f  
absztinens 
ritkán fogyaszt 
mérsékletesen fogyaszt 
nagyivó 

 
44 (37; 51) 
16 (11; 22)* 
24 (19; 31) 
16 (12; 22) 

 
45 (37; 53) 
14 (9,3; 21) 
26 (19; 33) 
16 (11; 23) 

 
59 (50; 68)* 
12 (7,1; 20) 
16 (10; 24) 
13 (7,8; 21) 

  
40 (29; 52) 
33 (24; 45)* 
15 (8,3; 26) 
12 (6,1; 22) 

 
29 (21; 38) 
27 (19; 35) 
22 (15; 31) 
23 (16; 31) 

 
30 (23; 37)* 
19 (13; 26) 
30 (24; 37) 
22 (17; 29) 

  
30 (26; 33) 
36 (32; 40) 
23 (20; 26) 
12 (9,2; 15) 

 
25 (21; 29) 
26 (22; 30) 
31 (27; 35) 
18 (15; 22) 

 
23 (20; 27) 
17 (14; 20) 
39 (35; 42) 
21 (18; 25) 

   i  
túlzottan sovány  
normál testsúlyú 
túlsúlyos 
elhízott  

 
0,5 (0,1; 3,7)

58 (51; 65) 
37 (30; 44) 

4,8 (2,5; 9,0)

 
2,9 (1,1; 7,6)

39 (31; 47) 
40 (32; 48) 
18 (13; 26) 

 
1,0 (0,1; 6,5)

41 (32; 51) 
36 (28; 46) 
22 (15; 31) 

  
0,0 

60 (49; 71) 
28 (18; 39) 
12 (5,8; 24) 

 
0,7 (0,1; 4,9)

40 (33; 49) 
39 (31; 47) 
21 (14; 29) 

 
1,7 (0,8; 3,5)

48 (43; 53) 
34 (29; 39) 
17 (13; 21) 

  
1,9 (1,0; 3,6)

62 (58; 66) 
26 (23; 30) 
9,8 (7,5; 13) 

 
0,4 (0,1; 1,4)

38 (34; 42) 
43 (39; 48) 
19 (15; 23) 

 
1,3 (0,8; 2,4) 

31 (28; 35) 
44 (40; 48) 
24 (21; 27) 

 
növényi olaj használat 
zöldség/gyümölcs naponta  
zöldség/gyümölcs hetente  
zöldség/gyümölcs ritkábban; 
 mint hetente  

 
21 (16; 27)* 
28 (22; 35) 
44 (38; 51) 
27 (22; 34)* 

 

 
28 (21; 36) 
31 (24; 39) 
45 (37; 53) 
24 (18; 32) 

 
22 (16; 31)* 
37 (28; 46) 
31 (23; 40) 
32 (24; 41)* 

  
50 (38; 62)* 
40 (29; 53) 
49 (37; 61) 
10 (5,3; 20)* 

 
41 (33; 50) 
44 (36; 53) 
41 (33; 50) 
15 (9,3; 22) 

 
37 (30; 44)* 
53 (45; 61) 
31 (25; 39) 
16 (11; 22)* 

  
61 (56; 66) 
42 (38; 46) 
50 (46; 54) 
8,2 (6,2; 11) 

 

 
62 (58; 66) 
49 (45; 54) 
42 (38; 46) 
8,7 (6,3; 12)

 
59 (56; 61) 
60 (56; 63) 
34 (30; 37) 
6,6 (5,1; 8,7) 

Az értékek becsült arányok (%) vagy középértékek a populációban (95% MT) 

*Az általános populáció alsó jövedelmi szintjén élők és a telepszerű körülmények között élők becsült értékei (95% MT) nem fedik egymást 
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Az értékek becsült arányok (%) vagy középértékek a populációban (95% MT)
* Az általános populáció alsó jövedelmi szintjén élők és a telepszerű körülmények között élők becsült értékei (95% MT) nem fedik egymást
† rendszeresen, vagy naponta, de kevesebbet, mint 20 cigaretta naponta 
‡ több, mint 20 cigaretta naponta

tően; ugyanakkor a 30 éves és idősebb férfiak súlyos 
funkciócsökkenésének gyakorisága a telepeken élők és 
az általános populáció legalsó jövedelmi csoportjába 
tartozók körében volt a legmagasabb. 

A telepeken élők kisebb valószínűséggel vették igény-
be az egészségügyi szolgáltatásokat az általános popu-
lációhoz képest (II. táblázat). A különbség különösen 

kifejezettnek bizonyult a kérdezést megelőző 12 hóna-
pon belül igénybevett járóbeteg szakellátást és fogá-
szati ellátást illetően. Nem találtunk szignifikáns el-
térést a megelőző 12 hónapban a fekvőbeteg szakellá-
tás igénybevételének arányával kapcsolatban. A 45–64 
éves telepi nőknek azonban mindössze 25%-a vett részt 
az elmúlt 2 évben mammográfiás vizsgálaton, annak 
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ellenére, hogy Magyarországon általános szűrővizsgá-
lat létezik. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele 
a telepszerű körülmények között élők és az általános 
populáció legalacsonyabb jövedelmi kategóriájába tar-
tozók között hasonlóan alakult. 

Az egészségügyi ellátás igénybevétele során tapasz-
talt diszkriminációról számolt be a telepszerű körül-
mények között élők 35%-a (95% MT 33–37%), az álta-
lános populáció 4,4%-a (95% MT 3,7–5,1%). Az álta-
lános populáció legalacsonyabb jövedelmi kvartilisébe 
tartozók esetében ez a gyakoriság 6,7% (95% MT 5–
9%) volt. A telepszerű körülmények között élők által 
észlelt diszkrimináció a megkérdezettek 69%-a (95% 
MT 62–75%) szerint az etnikai hovatartozásukkal 
vagy bőrszínükkel volt kapcsolatba hozható; míg  18 % 
(95% MT 13–24%) a szociális helyzetének tulajdoní-
totta azt. Ezen okok gyakorisága az általános populá-
cióban 6% (95% MT 3,3–11%), valamint 5% (95% MT 
0,7–9,1%) volt.

Nagy különbség volt megfigyelhető a telepi és az 
általános populáció közt atekintetben, hogy milyen 
arányban gondolták, hogy „sokat” és „nagyon sokat” 
tehetnek a saját egészségükért. Az általános populá-
cióban a 18–29, 30–44 és 45–64 éves korcsoportok-
ban ezek aránya 88 % (95% MT 86–90%), 80% (95% 
MT 77–82%), és 66% (95% MT 64–69%) volt; a telep-
szerű körülmények között élőknél a három korcso-
portban 68% (95% MT 64–73%), 53% (95% MT 48–
59%), és 39% (95% MT 33–46%); míg az általános 
populáció legalacsonyabb jövedelmi kategóriájába tar-
tozóknál életkori csoportonként 73% (95% MT 66–
79 %), 66% (95% MT 60–72%), illetve 53% (95% MT 
48–58%). 

A napi 20 szálnál többet dohányzók prevalenciája 
2–5-ször magasabb volt a telepeken élők körében, mint 
az általános populációban (III. táblázat). A dohányzás 
prevalenciája lényegesen magasabb volt a 30 évnél 
idősebb, telepszerű körülmények között élők körében, 
mint az általános populáció legalacsonyabb jövedelmi 
csoportjába tartozók közt. A telepeken élők fiatalabb 
életkorban kezdtek el dohányozni, átlagosan 16,1 éve-
sen (95% MT 15,8–16,3),  szemben az általános populá-
ciónál talált 18,3 éves életkorral (95% MT 18,1–18,6).

Nem volt megfigyelhető jelentős különbség a nagy-
ivók és a mértékletes alkoholfogyasztás prevalenciája 
vonatkozásában a telepi és az általános populáció közt, 
bár ennek mintázata az életkorral változott: a nagyivás 
gyakorisága valamelyest magasabb volt a 18–29 éves tele-
peken élő férfiaknál, míg a 30 évesnél idősebb telepiek 

esetén alacsonyabb volt az általános populáció hason-
ló korcsoportjaihoz viszonyítva (III. táblázat). A tele-
peken élő férfiak körében az absztinensek aránya vala-
mennyi korcsoportban magasabb volt, össze-hasonlítva 
az általános populációval.

A testtömeg nagyjából hasonló eloszlást mutatott 
a két vizsgált populációban, kivéve azt, hogy az elhízás 
gyakorisága a telepeken élő nők körében valamennyi 
korcsoportban kismértékben alacsonyabb volt. Igen 
határozott eltérést találtunk a populációk táplálkozási 
szokásait illetően. Az általános populációban, de még 
annak legalsó jövedelmi csoportjában is lényegesen 
magasabb volt a növényi olaj használata  főzéshez, 
és a friss zöldség és gyümölcs napi fogyasztásának gyakori-
sága, mint a telepeken élők körében.

MEGBESZÉLÉS

Bármely próbálkozás esetében, amely a közép-euró-
pai roma lakosság egészségi állapotának meghatározá-
sára irányul, felmerül a bevezetésben már említett 
alap-vető probléma: milyen definíció alapján történjen a vizs- 
gálat alanyainak kiválasztása. Ez a nehézség azonban 
nem jelenthet mentséget arra, hogy ne próbáljuk meg 
a romák egészségterheit számszerűen is jellemezni. 

A romák egészségproblémáinak feltárása sürgető 
feladat, mivel a régióban élő romák helyzetének javítá-
sa prioritást kapott. Ezt példázza az a figyelem, ame-
lyet a romák helyzetének szenteltek a Magyarország 
EU-csatlakozásához vezető tárgyalások során; a Roma 
Befogadás Évtizede (Decade of Roma Inclusion) elne-
vezésű kezdeményezés, amelyhez csatlakozott a Világ-
bank, az Európai Unió, a Nyílt Társadalom Intézete 
(Open Society Institute), és számos roma civil szerve-
zet; valamint egyéb, ez utóbbihoz kapcsolódó kezde-
ményezések olyan szervezetek által, mint például az 
ENSZ Fejlesztési Programja (UN Development Prog-
ramme). A romák egészségének javítására Magyaror-
szágon is vannak speciális programok. A roma integ-
rációt segítő legutóbbi kormányrendelet számos fel-
adatot határozott meg a roma lakosság életminőségé-
nek javítására, mint pl. a telepek felszámolása vagy reha-
bilitációja. Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi 
Program pénzügyi keretet biztosított a roma lakosság 
szociális és egészségproblémáinak kutatására, vala-
mint olyan képzési programokra, amelyek az egészség-
ügyi és szociális ágazat dolgozóinak e kisebbséggel 
kapcsolatos attitűdjeit javítják. Ezen kívül sok civil 
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szervezet dolgozik roma közösségekkel, legtöbbjük az 
egészségnevelésre összpontosítva.

Bár történtek már felmérések a romák egészségére 
és életkörülményeire vonatkozóan – ezek közül a leg-
jelentősebb az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Prog-
ramja által elvégzett felmérés sorozat [24] – az általunk 
végzett egészségfelmérés az első, amelynek egyértel-
műen az volt a célja, hogy összehasonlítsa a romáknak 
és a többségi társadalom tagjainak egészségi állapotát 
.Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának fel-
mérése elsősorban az életkörülményeket, a hiedelme-
ket és attitűdöket vizsgálta, de csak kevés olyat, ami köz-
vetlen kapcsolatban áll az egészségi állapottal. 

Az általunk végzett felmérésnek volt egy nyilvánva-
ló korlátja: nem volt reprezentatív a hazai romák egé-
szére. A mintába nem kerülhettek be azok a romák, 
akik különböző mértékben asszimilálódtak a többségi 
társadalomba. Ezt a korlátot egyébként is igen nehéz 
lenne átlépni,  mivel sokan nem akarják etnikai hova-
tartozásukat romaként meghatározni. Ennek követ-
kezményeként a jelen egészségfelmérés a roma népes-
ség leghátrányosabb (telepszerű körülmények között 
élő) csoportjáról gyűjtött adatokat. Ugyanakkor az 
egészségpolitika számára e csoport szükségleteinek meg-
értése a legfontosabb. Azt is fontos megjegyezni, hogy 
az Országos Lakossági Egészségfelmérés mintájába be-
kerülhettek roma származású emberek, akiket ugyan-
akkor az etnikai önmeghatározás problémái miatt 
lehetetlen lett volna kizárni az elemzésből. Így lehetsé-
ges, hogy az ő bevonásuk valamelyest csökkenti a két 
populáció közötti valós eltérések nagyságát. 

Az elemzés további korlátját jelentette, hogy a telep-
szerű körülmények között élők kormegoszlása fiata-
labb volt, mint az OLEF-mintáé, így annak érdekében, 
hogy elkerüljük az életkor zavaró hatását, szükséges 
lett volna az életkor szerinti rétegzés szűk korcsopor-
tok alkalmazásával. A telepszerű körülmények között 
élők egészségfelmérésének viszonylag kis mintaszáma 
ezt nem tette lehetővé, de nagyon valószínűtlen, hogy 
a korral kapcsolatos maradék zavaró hatás  az általunk 
használt életkori csoportokban lényegesen befolyásol-
ta volna a kapott eredményeket. Az egészségfelméré-
sek mintájába ugyan bekerültek a 64 évesnél időseb-
bek is, mivel azonban a telepszerű körülmények között 
élők esetében létszámuk igen alacsony volt, az elem-
zésből kizártuk őket. Végezetül, mint általában az 
önbevalláson alapuló felmérések esetében, az alkohol-
fogyasztásra vonatkozó adatokat fenntartással kell 
kezelni. 

A telepszerű körülmények között élők egészségfel-
mérésének volt néhány fontos erőssége is. A válasz-
adók magas aránya – amely annak köszönhető, hogy 
roma kérdezőbiztosokat alkalmaztunk, és a kisebbségi 
vezetők a felmérés valamennyi szakaszában részt vet-
tek – valamint az alkalmazott mintaválasztási módszer 
alapján állítható, hogy a kapott eredmények reprezen-
tatívak azokra, akik telepszerű körülmények közt él-
nek. Ugyanazon kérdőív használata mindkét felmé-
résben biztosította az összehasonlíthatóságot; a kérdő-
ívek tesztelése során a két csoport tagjai nem értel-
mezték eltérően a kérdéseket.

Az összehasonlító elemzés megmutatta, hogy a te- 
lepszerű körülmények között élők egészsége sokkal 
rosszabb, mint az általános populációé. Az egészségi 
állapot megítélése a telepeken élő 45–64 évesek köré-
ben rosszabb volt, mint az általános populáció legalsó 
jövedelmi kvartilisába tartozók körében. A telepeken 
élők életmódja nem segíti a jövőbeni egészséget, amint 
azt a dohányzás prevalenciája és a zöldség-gyümölcs-
fogyasztás alacsony gyakorisága mutatta, még az álta-
lános populáció legalsó jövedelmi kvartilisébe tarto-
zókkal összehasonlítva is. A telepeken élők a jelentős 
betegségterheken túl korlátokkal néznek szembe az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor is, külö-
nösen a megelőző és a járóbeteg szakellátás tekinte-
tében. Az eredmények összhangban állnak kvalitatív 
vizsgálatok eredményeivel, amelyek számos bizonyí-
tékkal igazolták az egészségügyi ellátáshoz való hozzá-
férés akadályozottságát, részben azért, mert roma tele-
peken kisebb valószínűséggel érhetők el alapvető szol-
gáltatások, és ha léteznek is, nehéz munkaerőt biztosí-
tani hozzájuk. További fontos tényező az egészségügyi 
szolgáltatások igénybevétele során a romák által 
tapasztalt diszkrimináció magas gyakorisága, amely 
szintén egybevág kvalitatív tanulmányok  és média-
riportok tapasztalataival.

A jelen tanulmány alapvető leírást nyújtott arról, 
hogy mennyiben tér el a telepszerű körülmények 
között élő romák és a többségi társadalom egészsége. 
Ez azonban csak kezdeti lépés a két populáció lénye-
ges egészségi egyenlőtlenségeinek megértéséhez. A to- 
vábbi elemzés meghaladja e tanulmány kereteit, de a te- 
lepeken élők és az általános populáció hasonló társa-
dalmi-gazdasági rétegébe tartozók egészségi állapotá-
nak, egészségmagatartásának, valamint az egészség-
ügyi szolgáltatások igénybevételének összevetése azo-
nosított olyan speciális hátrányokat és diszkrimináci-
ót, amely a telepeken élőkre jellemző. 
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Idetartozik annak a környezet-egészségügyi felmé-
résnek néhány megállapítása, amely azonosította a jelen 
felmérésben résztvevők lakóhelyeként szolgáló telepe-
ket. Ezekre a telepekre jellemzőek az illegális szemét-
lerakók, a csatornázás, gázvezeték és szilárd burkolatú 
utak hiánya. Néhol nincs vezetékes ivóvíz és elektro-
mos áram. Sok telepet mély fekvésű helyre építettek, 
ahol esőzések után pangó vizek alakulnak ki. Ezek a tele-
pi körülmények egészségkockázatot jelentenek az ott 
lakók számára [16].

Összefoglalva megállapítható, hogy tanulmányunk 
erős kvantitatív bizonyítékokkal szolgált a telepszerű 
körülmények között élő romák rossz egészségi állapo-
tára vonatkozóan, és rávilágít megfelelő multiszektori-
ális beavatkozások megtervezésének szükségességére, 
amely segíthet az ott élőknek megélni a lehető legjobb 
egészséget. Azon túlmenően, hogy a telepszerű körül-
mények között élők rossz egészségi állapotának társa-
dalmi-gazdasági helyzetükből fakadó gyökereit kezel-
ni kell, szükség van speciális népegészségügyi beavat-
kozásokra is, így egészségnevelési és egészségfejleszté-
si programokra. Folytatni kellene – az Egészséges Nem-
zetért Népegészségügyi Program által is ajánlott – 
roma származású közösségi egészségügyi munkások 
képzését; az ő bevonásuk növelheti a népegészségügyi 
programok eredményességét a telepszerű körülmé-
nyek között élők körében.

A kutatás a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 
(NKFP-1/B/0013/2002), a Környezetvédelmi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium (KvH 96/167/2000), valamint 
az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT 331/2006) 
támogatásával valósult meg.
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utak hiánya. Néhol nincs vezetékes ivóvíz és elektro-
mos áram. Sok telepet mély fekvésű helyre építettek, 
ahol esőzések után pangó vizek alakulnak ki. Ezek a tele-
pi körülmények egészségkockázatot jelentenek az ott 
lakók számára [16].

Összefoglalva megállapítható, hogy tanulmányunk 
erős kvantitatív bizonyítékokkal szolgált a telepszerű 
körülmények között élő romák rossz egészségi állapo-
tára vonatkozóan, és rávilágít megfelelő multiszektori-
ális beavatkozások megtervezésének szükségességére, 
amely segíthet az ott élőknek megélni a lehető legjobb 
egészséget. Azon túlmenően, hogy a telepszerű körül-
mények között élők rossz egészségi állapotának társa-
dalmi-gazdasági helyzetükből fakadó gyökereit kezel-
ni kell, szükség van speciális népegészségügyi beavat-
kozásokra is, így egészségnevelési és egészségfejleszté-
si programokra. Folytatni kellene – az Egészséges Nem-
zetért Népegészségügyi Program által is ajánlott – 
roma származású közösségi egészségügyi munkások 
képzését; az ő bevonásuk növelheti a népegészségügyi 
programok eredményességét a telepszerű körülmé-
nyek között élők körében.

A kutatás a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 
(NKFP-1/B/0013/2002), a Környezetvédelmi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium (KvH 96/167/2000), valamint 
az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT 331/2006) 
támogatásával valósult meg.
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A hazai foglalkozás-egészségügy hatalmas fejlődé-
sen ment át az elmúlt 100 évben, ha csak ennek a le-
nyomatait a 100 év óta működő Népegészségügyi című 
szakmai folyóiratban megjelent közlemények alapján 
vizsgáljuk. Számos közlemény szerzője igyekezett több-
nyire hiteles képet adni a társadalmi fejlődés, az iparo-
sodás, az új technológiák hozta munkakörnyezeti koc-
kázatokról. Önmagukban az adott korhoz illeszkedő gon-
dolatok, szakmai tapasztalatok és orvos-szakmai kihí-
vások megosztása is rendkívül tanúságos történeti és 
orvos-szakmai kontextusban, azonban a XXI. század 
összetett foglalkozás-egészségügyi kihívásainak elem-
zésében Dr Ungváry György Népegészségügy hasáb-
jain megjelent átfogó tanulmánya köti leginkább össze 
a múltat a jelennel és a még inkább vízionált jövővel 
[1].

A korábban sokféle elnevezéssel illetett foglalkozás- 
egészségügy és annak számos tárgya egyre komplexebb 
kérdéseket ölel fel, amire a fejlett társadalmak hozta ki-
hívások, pl. ökológiai hatások, infokommunikációs tech-
nológiák fejlődése, az egészségügy diagnosztikai mo-
dalitásainak szélesedése, a munka világának átalakulá-
sa egyaránt hatottak. A munkavállalók egészségének meg-
óvása, a környezetben rejlő egészségi kockázatok csök-
kentése a változó környezetben nem egyszerű feladat, 
sokszor szembe találkozva azzal a komoly kötelesség-
gel, hogy a munkáltató érdekiet is fel kell ismertetni az 
egészséges munkaerő produktivitását illetően. Ma már 
tudjuk, hogy a kiegyensúlyozott, lelkileg és testileg is 
fitt munkaerő komoly gazdasági potenciál és érték, ami-
re oda kell figyelni minden társadalomban. Az aktív 
korú népesség a lakosság alapvetően széles korosztá-
lyát érinti az ILO (International Labour Office) ajánlá-
sai alapján. Az aktív korú népességet a 15–74 éves kor-
osztály reprezentálja, amire kiterjedhet a foglalkozás- 
egészségügy figyelme, jól lehet ezt lehet szűkebb kor-
osztályokban is értelmezni. Ebből az következik, hogy 
a hazai társadalomban is széles csoportot érint a jog-
szabály alapján azon foglalkozás-egészségügyi kötele-
zettség, ami az egészségkárosító kockázatok felderíté-
sére, értékelésére, és az alkalmassági vizsgálatokon va-
ló részvételre terjed ki. Ugyanakkor ez az egészségügyi 
ellátó szegmens intenzívebben képes lehetne a kereső-

képes korosztályok körében a primer, szekunder és ter-
cier prevenciós tevékenységekre is, jól lehet ennek fel-
tételei a gyakorlatban csak korlátozottan valósulnak meg. 
Az elérhető források szerint ma Magyarországon kö-
zel 2,5–3 millió keresőképes munkavállaló számára kö-
telező a foglalkozás egészségügy, ami egy jelentős tár-
sadalmi szegmens elérését hordozza magában. Ungvá-
ry György cikke kiemelten rámutat a halálos kimene-
telű, foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések, 
a munkahelyi stresszhez kapcsolódó egészségkárosodá-
sok, az idősödő munkavállalók részarányának megnö-
vekedéséből eredő kockázatok jelentőségére. Felhívja 
a figyelmet az új technológiákhoz (pl. nanotechnoló-
gia) kapcsolódó egészségkárosító expozíciók fontossá-
gára is.

Az előrelátó gondolatok között megjelenik az is, hogy 
a klasszikus ipari termelő munkahelyek (kék-galléros 
munka) száma jelentősen csökkent, és a helyüket rész-
ben átvette a technológiai változásából adódóan a ma-
gasabb kvalifikáltságot is nem egyszer igénylő roboti-
zált, digitalizált munkakörnyezet. Ez természetesen meg-
változtatta a foglalkozási megbetegedések profilját is. 
A globalizálódó munkahelyek hatására a közösségben 
terjedő fertőző megbetegedések nagyobb számával le-
het találkozni. Ennek különös jelentőséget ad a koro-
navírus-járvány, ami az egész világra, minden társada-
lomra és minden foglalkozási csoportra hatással van 
nem csekély mértékben. A változó hatások között em-
líti a pszichológiai stresszorok gyakoriságának növe-
kedését. A jelenség felerősödése nem csak klasszikus 
pszichoszomatikus betegségek nagyobb számában re-
alizálható, hanem pl. a koncentráció hiánya direkt mun-
kabaleseteket is előidézhet. Az utóbbi időben egyre több 
Európai Uniós program is igyekszik segíteni eben a kér-
désben, részben a munkáltatók jó gyakorlatokkal való 
megismertetésében, részben új gyakorlatok kialakítá-
sában. A leginkább érzékelhető kihívást a születéskor 
várható átlagos élettartam növekedéséből adódóan az 
idősödő, ám de egyre hosszabb ideig aktív korú lakos-
ság létszámának növekedésében és a közöttük akár a nyug- 
díj után is munkát vállalók megjelenésében látja. A fej-
lett társadalmak demográfiai mutatóiból következik az 
is, hogy a társadalom eltartásához az idős, több króni-
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kus betegséggel küzdő korosztályoknak is szerepet kell 
vállalni. (Ez a jelenség az egészségügyben a már most 
is érzékelhető szakemberhiány miatt szintén igaz.) Az 
idősebb aktív korosztály egészségi állapota ugyanak-
kor több törődést és odafigyelést igényel rendszersze-
rűen is, a foglalkozás-egészségügyet újabb megnöve-
kedett feladat elé állítja az orvostechnológiai fejlődés 
mellett is. A szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy ez-
zel párhuzamosan bizonyos fokig változtatni szüksé-
ges az idősebb munkavállalók által ellátható tevékeny-
ségeket, hisz a szervei funkciók csökkenése okán mun-
kaképességi indexük is csökkenhet. Ennek szofisztikált 
elemzése és követése foglalkozás-orvostani feladat is kell, 
hogy legyen a munkavállaló egészségi állapotának függ-
vényében. A szerző véleménye szerint egyre nagyobb 
feladat jut a foglalkozás-egészségügynek abban, hogy 
a primer prevenció eszközeivel reagáljon számos elő-
térbe kerülő foglalkozási megbetegedésre és erősíteni 
szükséges a szekunder prevenciót is.

A jövőbe mutató megoldások között szerepel a mun-
kavédelem szerkezetének és funkciójának újragondo-
lása, a munkavédelem hiányosságainak megszűnteté-
se, közte kiemelten említi a valós adatközlést és az ar-
ra épülő elemzéseket.

A foglalkozás-egészségügy új perspektívái a társada-
lom egészségének megőrzésében komoly lehetőséget je-
lentenek.
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Összefoglalás: A pénzügyi és gazdasági világválságot megelőző évek jelentős gazdasági és társadalmi 
fejlődése, illetve az egészségügyet érintő demográfiai, gazdasági, technikai-technológiai és ökológiai sokk-
hullámok a munka világában az új kihívások sorát hozták magukkal. Mindez a munkavállalók egészségká-
rosító és biztonságát veszélyeztető kockázatainak számát és a kockázatok megoszlását megváltoztatta, de 
a munkahelyi környezet változatlanul 1-3 nagyságrenddel veszélyesebb valamennyi más részkörnyezetnél. 
A szerző elemzi az új, illetve az újonnan megjelenő jelentős kockázatokkal együtt járó új kihívásokat; ezek 
közül részletesebben foglalkozik a növekvő kockázatot jelentő halálos kimenetelű foglalkozási eredetű 
daganatos megbetegedésekkel, a munkahelyi stresszhez kapcsolódó egészségkárosodások, az idősödő 
munkavállalók részarányának megnövekedéséből eredő kockázatok jelentőségével, illetve az új technoló-
giákhoz (pl. nanotechnológia) kapcsolódó egészségkárosító expozíciókkal. Arra következtet, hogy a 21. 
század új kihívásainak eredményes kezelése érdekében egyrészt korszerűsíteni kell a munkahelyi primer 
prevenciót, másrészt, különös tekintettel az idősödő munkavállalók részarányának növekedésére, továbbá 
a munkavállalóknak a lakossági szűrővizsgálaton való kis arányú részvételére, a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat szélesebb körű bevonásával bővíteni szükséges a munkavédelem szekunder prevenciós (szűrési) 
feladatait. Végül az átfogó közegészségügyi biztonság megvalósítása érdekében a szerző javasolja a mun-
kavédelem szerkezetének és funkciójának áttekintését, a munkavédelem inszufficienciájának (pl. foglalko-
zási megbetegedések, munkabalesetek hiányos bejelentése) megszűntetését.  
Kulcsszavak: fizikai és társadalmi munkakörnyezet változásai, demográfiai, gazdasági, technikai-technoló-
giai, ökológiai sokkhullámok, idősödő munkavállalók, új kihívások kezelése

Summary: In the world of work a number of new challenges were induced by the considerable economic 
and societal development preceding the world crisis and by the demographic, economic, technical-tech-
nological and ecological shock-waves affecting the health sector. All these have changed the number and 
pattern of the health and safety risks for the employees, but the work environment still continues to be 1-3 
times more dangerous than any other part of the environment. The new and newly emerging challenges 
with considerable risks are analysed; among these the fatal occupational tumours posing increasing risks, 
the health effects due to workplace stress, the importance of risks arising from the increased proportion of 
elderly employees and the health affecting exposures related the new technologies (e.g. Nanotechnology) 
are discussed in detail. It is concluded, that efficient handling of the new challenges of the 21st century 
requires the modernisation of primary prevention at the workplace, furthermore, taking into account the 
increased proportion of the elderly in the workforce, as well as, that only a fraction of the employees attend 
the population screenings, the secondary prevention (screening) tasks of occupational health and safety 
need to be expanded, with wider involvement of occupational health services.
For the achievement of comprehensive public health safety the author recommends to overview the struc-
ture and function of occupational health and safety and to phase out its insufficiencies (e.g. deficient 
reporting of occupational diseases and accidents).
Keywords: changes of the physical and societal work environment, demographical, economical, technical-
technological, ecological shock-waves, ageing workforce, management of new challenges
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A munkahelyi környezet veszélyessége valamennyi 
részkörnyezet veszélyességét 1–3 nagyságrenddel halad-
ja meg [1]. Ezt igazolja egyebek közt a munkabalese-
tek és a foglalkozási megbetegedések gyakorisága. Az 
ezredfordulót megelőző években a világon évente 120 
millióra becsülték a munkabalesetek számát, amelyek 
közül mintegy 200 000 halálos kimenetelű volt. Vagy-
is: a világon naponta 600–800 ember veszítette életét 
munkahelyén, ami 2–3 óriás utasszállító repülőgép 
katasztrófája halálos áldozatainak száma [2].  Az utób-
bi évek munkahigiénés és foglalkozás-orvostani ku-
tatásainak, vizsgálatainak eredményei arra derítettek 
fényt, hogy a foglalkozással (vagyis a fizikai és társa-
dalmi munkakörnyezettel, valamint a munkavégzés-
sel) összefüggő és a foglalkozás által meghatározott 
megbetegedések száma a világon ~160 millió, s ezek 
közül 2,0–2,3 millió  halálos kimenetelű. Ezek túlnyo-
mó többsége Európában daganatos, vérkeringési és 
neuropszichiátriai megbetegedés [3]. 

A helyzet az Európai Unió (továbbiakban: EU) tag-
államaiban sem megnyugtató; noha a 2000–2004 kö-
zötti időszakban az EU-15 tagállamaiban a halálos 
kimenetelű munkahelyi balesetek száma 17%-kal, a há- 

romnapos vagy annál hosszabb keresőképtelenséggel 
járó balesetek száma 20%-kal, a foglalkozási megbete-
gedéseké 10–20%-kal csökkent, az EU 2007–2012 kö- 
zötti évekre kidolgozott munkavédelmi stratégiája 
a 27 tagállam számára kiemelt prioritásként fogalmaz-
ta meg mind a munkabalesetek, mind a foglalkozási meg-
betegedések  esetszámainak 25%-os csökkentését [4].

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedé-
sek Magyarországon is jelentős problémát okoznak (1. 
és 2. ábra). A hazai probléma azonban az EU-15 orszá-
gaihoz képest összetettebb. A látszólag kedvezőbb ha- 
zai kép ugyanis nem felel meg a valóságnak. Részben 
a bejelentési fegyelem alacsony színvonala, részben 
a bejelentésben érintettek ellenérdekeltsége vagy ér- 
dektelensége, részben a munkavédelmi törvény alól 
(is) kibújó feketegazdaság miatt, mind a bejelentett 
munkabalesetek, mind a bejelentett foglalkozási meg-
betegedések száma jelentősen marad el az előforduló 
események valós számától.

Magyarország az EU stratégiai célkitűzéseinek kizá-
rólag akkor tud megfelelni, ha a munkabalesetek és 
a foglalkozási megbetegedések bejelentését a valóság-
hoz közelítve intézkedik e két esemény gyakoriságá-
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1. ábra

A munkabalesetek gyakorisága Magyarországon 2002 és 2008 között.
A kedvező kép jelentős mértékben a nem kielégítő bejelentési fegyelem rovására írható 
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nak csökkentéséről. A foglalkozási megbetegedések 
bejelentésében a munkavállalók érdekeltségét az Alkot-
mány Bíróság (továbbiakban: AB) 2007. évi intézkedé-
se részben megoldotta; az AB döntése értelmében a ko- 
rábbi 35 foglalkozási megbetegedéssel szemben vala-
mennyi foglalkozási megbetegedés kártalanításra jogo-
sít. Továbbra sincs azonban megoldva a munkáltatók 
és az orvosok érdekeltsége a bejelentésben; ennek a prob- 
lémának a kezelésére alkalmasnak ígérkező harmadik, 
ún. balesetbiztosítási rendszer bevezetésére annak el- 
lenére nem került sor, hogy egy 2001. évi Országgyű-
lési határozat ezt elrendelte [7]. 

A feketegazdaság elleni küzdelem az elmúlt évek-
ben eredményesebb lett (3. ábra), de ennek méretei 
változatlanul jelentősek [6].

Mind a foglalkozási megbetegedések, mind a mun-
kabalesetek feltárására és visszaszorítására további in-
tézkedésekre van szükség. Kiemelt figyelmet érdemel 
e tekintetben az építőipar, a bányászat, az egészségügy 
és a mezőgazdaság. Az építőiparban fordul elő a leg-
több halálos kimenetelű munkabaleset; változatlanul 
jelentős a be- és leesési veszély, a beomlás veszélye, a vé- 
dőeszközök használatának, illetve biztosítása elmara-
dásának veszélye [6]. Noha a bányászat szerkezetének 

átalakulása (a mélyszíni bányák számának jelentős 
csökkenése) a bányabalesetek (munkabalesetek) szá-
mának nagyarányú csökkenésével járt együtt (4. ábra), 
a foglalkozási megbetegedések aránya ebben az ipar-
ágban még mindig jelentős [8]. Az egészségügyben a kór- 
ház-rekonstrukciók előrehaladásával a munkakörül-
mények javultak. Egyes intézményekben azonban a mun- 
kabiztonsági helyzet kis mértékben ugyan, de romlott 
(pl. mentőszolgálat, betegszállítás). Munkavédelmi 
szempontból kiemelést érdemel, hogy kevés az azono-
sított kockázat és keveset tudunk arról, hogy mi a hely- 
zet a sebészeti műtőkkel, a fertőző osztályokkal, a kór-
bonctani-kórszövettani laboratóriumokkal, a sterili-
záló és fertőtlenítő tevékenységgel, a fekvőbeteg osztá-
lyokon az egyenlőtlen teher-emelésekkel, az onko-terá-
piás munkával, az oltások felvételével stb. Minden-
esetre a 100 000 főre standardizált foglalkozási megbe-
tegedések magas arányszáma, a kis balesetek (pl. 
tűszúrások) regisztrálatlansága, a kórházakon belüli 
gyakori fertőzések (pl. calici vírus-, influenza fertőzé-
sek) jelzik  az egészségügy kedvezőtlen munkavédel-
mét [5, 6]. A mezőgazdaság területén szélsőséges kü- 
lönbségekkel lehet találkozni: a lovas fogattól kezdve 
a legmodernebb GPS vezérlésű traktorig megtalálhatók 
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2. ábra

A bejelentett és nyilvántartott foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek évenkénti
gyakorisága 1995 és 2008 között (a kedvező kép nem valós)
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a különböző színvonalú munkaeszközök. Az egyes 
gazdálkodó szervezetek általában csak támogatások 
megszerzésével tudnak fejlesztéseket megvalósítani, 
ezért nagyon sok függ a munkáltatók pályázati készsé-
gétől. Nagy különbségek alakultak ki a nagyüzemek 
és a kistermelők között. Az ágazatban a munkaerő 

iskolázottsága, hozzáértése alacsonyabb az elvártnál; 
a mezőgazdaságban dolgozók létszámához képest sok 
a munkabaleset, ezen belül a súlyos baleset is. Hason-
lóan jelentős a 100 000 főre standardizált foglalkozási 
megbetegedések arányszáma [5, 6]. Megjegyzés: a szer-
vezett munkavégzés ellenőrzése során kialakult ked-
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3. ábra

A feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók felderítése 2002 és 2007 között. Az érintettek számának
2004 utáni jelentős növekedése a hatékonyabbá váló munkaügyi felügyeleti munka eredménye
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4. ábra

A bányászati balesetek gyakorisága Magyarországon 2002 és 2008 között. Bányabalesetek esetszámának 
monoton csökkenése szoros korrelációban van a bezárt mélyszíni bányák számával és a javuló bányászati 
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vezőtlen kép aligha tükrözi a magyarországi mezőgaz-
daságban dolgozók munkavédelmi helyzetét. Úgy 
tű-nik a családjukat foglalkoztató, kis földterületen 
gazdálkodók munkavédelme nemcsak a hatóság, 
hanem a dolgozók számára is ismeretlen; ezeknek az 
embereknek a napi munkaidejük 9–12 óra, hétvégi 
szabadnapjuk nincs, többségük évekig, vagy soha nem 
volt szabadságon. A mezőgazdasági munkát korábban 
jellemző jelentős szezonális (tavasz, nyár, ősz, vs tél) 
megterhelés különbségei elmosódtak; az állattartás 
vagy tenyésztés, a vágóállatok (sertés, szarvasmarha) 
„háztáji” tartása télen, szombaton, vasárnap és ünnep-
napokon is jelentős megterheléssel, munkaidő ráfor-
dítással jár; az önkizsákmányolás sok esetben extrém 
méretű [9].

A foglalkozási megbetegedések átfogó elemzése a már 
említett, nem kívánatos művi gyakoriság csökkenés 
mellett jelentős, valós változásokra is felhívja a figyel-
met.

A munka világát érintő társadalmi és gazdasági vál-
tozások, továbbá a szakterületen végzett eredményes 
kutatások jelentősen módosítják nemcsak a foglalko-
zási megbetegedések gyakoriságát, hanem azok meg-
oszlását is. A mennyiségi és megoszlási átalakulás 
szemléltetésére emeljük ki az alábbiakat.

A munka világát érintő gazdasági átalakulások 
hatása

A kékgalléros munkahelyek visszaszorulása. A gaz-
daság változása együtt járt az ún. kékgalléros, műhely-
szerű munkahelyek számának jelentős csökkenésével. 
Ennek eredményeként a régen ismert ún. klasszikus 
foglalkozási megbetegedések (pneumoconiosisok, pl. 
silicosis, asbestosis; nehéz fémmérgezések, pl. ólom-
mérgezés, higanymérgezés; zoonosisok, pl. anthrax, 
brucellosis) gyakorisága jelentősen csökkent. Ezzel 
párhuzamosan a társadalmi, gazdasági, technikai vál-
tozások, a közlekedés felgyorsulása, korábban nem 
ismert (pl. SARS, madárinfluenza, H1N1 vírusfertőzé-
sek, endokrin diszruptorok okozta, nanotechnológia, 
biotechnológia alkalmazásához kapcsolódó betegsé-
gek) vagy ritkábban előforduló foglalkozási eredetű 
megbetegedések gyakoriságát megnövelték [10].
 
A munka világát érintő társadalmi változások hatása

Pszichológiai stresszorok gyakoriságának növeke-
dése. Az EU-15 tagállamainak 2002-2006 évekre meg-

hirdetett munkavédelmi stratégiája felhívta a figyelmet 
arra, hogy a munkavállalók 18%-a szenved munkahe-
lyi stressztől vagy annak következményeitől. A mun-
kahelyi stressz ma ugyanabban a körben a munkavál-
lalók 28%-át (40 millió ember) érinti [11, 12]. Az 
„agyondolgozás”, a munkahelyi stressz miatti szívro-
ham, stroke okozta foglalkozási eredetű hirtelen halál 
Japánban külön megnevezést is kapott: a „karoshi” 
ebben az országban évente több mint 1 000 ember éle-
tét követeli [13, 14]. Az Amerikai Egyesült Államok-
ban (továbbiakban: USA), az Egyesült Királyságban 
(továbbiakban: UK), Finnországban, Németországban 
és Lengyelországban a lelki egészségi problémák gya-
koriságának megnövekedése – különösen a depresszió 
incidenciája – riasztó. A felnőtt lakosság 20%-a szenved 
mentális egészségkárosodásban. Finnországban a mun-
kaerőnek mintegy 50%-át sújtja valamilyen stresszel 
összefüggő kóros tünet, megbetegedés (pl. alvászava-
rok, szorongás, depresszió). Az USA-ban a dolgozók 
40%-a nyilatkozik úgy, hogy munkája nagyon vagy 
extrém mértékben stresszhatású. Németországban a kor- 
engedményes nyugdíjasok 7%-áért a munkahelyi 
stresszt tartják felelősnek [15]. Az UK-ban mintegy 
félmillió ember érzi úgy, hogy munkahelyi stressz-ben 
szenved; emellett 5 millióan érzik munkahelyüket/
munkájukat nagymértékben stressz-hatásúnak [16]. 
Magyarországon a felnőtt lakosság mentális kondíció-
járól nyerhető kép ugyancsak aggasztó; a krónikus 
depresszió prevalenciája meghaladja a 10%-ot [17]. 
A 15–74 évesek 27%-ának az általános lelkiállapota 
kifejezetten kedvezőtlennek mondható; a foglalkozta-
tottak között a klinikai kezelést igénylő betegek aránya 
5,9% [18].
A tömeges egészségkárosodás értelemszerűen jelentős 
anyagi veszteséggel jár együtt. Az EU-15 országaiban 
mentálhigiénés tevékenységre fordítják a bruttó nem-
zeti jövedelem 3–4%-át [15]. Covay már 1999-ben úgy 
becsülte, hogy a stresszel kapcsolatos munkaidő vesz-
teségek elérhetik az összmunkaidő kiesés 75%-át is 
[19]. Az USA évenként 30–44 milliárd dollárt költ a dep- 
resszióra és következményeire, beleértve az évenkénti 
200 millió munkanap veszteséget [20]. Az UK veszte-
sége évente 3,7 milliárd font és 6,5 millió munkanap 
kiesés [15]. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(továbbiakban: ILO) becslései szerint a munkahelyi 
stressz költsége az egyes országok bruttó nemzeti jö- 
vedelmének a 10%-át is eléri. Mindez az egyes vállal-
kozásokban, üzemekben, intézményekben a gyako-
ribb hiányzásokban, nagyarányú fluktuációban, a csök-
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kenő termelékenységben, az ügyfelek és a fogyasztók 
panaszainak növekvő számában nyilvánul meg. Ezek-
hez kapcsolódnak a stressz rossz kezeléséből (növekvő 
dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás) adódó 
súlyos egészségkárosodások [15, 20]. A tömeges egész-
ségkárosodások és az óriási anyagi kár az oka annak, 
hogy a stresszt korunk pestisének, korunk pandémiá-
jának is hívják [21]. Gro Harlem Brundtland, az Egész-
ségügyi Világszervezet korábbi vezérigazgatója meg- 
ítélése szerint 2020-ra a depresszió lesz a világon a má- 
sodik leggyakoribb tartós munkaképesség csökkenést 
okozó megbetegedés [22].

Munkaegészségügyi kutatások hatása a foglalkozási 
megbetegedések gyakoriságára

A foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések 
gyakoriságának növekedése. Az egyre nagyobb szá-
mú és színvonalasabb kutatások egyre több daganat-
keltő ágensre és rákrizikós iparágra, munkakörre 
derítenek fényt. Az utóbbi években az Egészségügyi 
Világszervezet Lyonban működő Rákkutató Ügy-
nöksége (továbbiakban: IARC) elemzései hívták fel 
a figyelmet arra, hogy a több műszakos munkarend, 
az éjszakai munkavégzés önmagában is rákkeltő ha- 
tású, és a napi ritmus megzavarásával járó több 
műszakos munkavégzést az emberben valószínűleg 
karcinogének (2A) csoportjába sorolta. Az IARC 
további munkaköröket (pl. festő-mázolókat az 1-s, 
tűzoltókat a 2B-s) is rákkeltő hatásúnak minősít [23]. 
A hazai kutatások derítettek fényt az etilén-oxid 
emlőrákot okozó [24–27], illetve az etilén-oxid és 
a rtg sugár hatásai között kialakuló potencírozott inter- 
akció emlőrák gyakoriságot megnövelő hatására [28].

Kutatásetikai vétségek és a foglalkozási eredetű 
daganatos megbetegedések gyakorisága. A foglalko-
zási eredetű daganatos megbetegedések „gyakoriság 
növekedésé”-nek másik forrása mögött sajátságos tu-
dományetikai vétség húzódik meg. 2007-ben olyan, az 
ipar rosszul értelmezett érdekeihez kapcsolódó titkos 
ipari kötődésekre derült fény, amelyek eredményeként 
a foglalkozási eredetű rákos megbetegedések számát 
szándékosan alábecsülték. Nyilvánosságra került, hogy 
a környezet- és munkaegészségüggyel foglalkozó több 
egyetemi, illetve más kutatóhelyek vezető professzo-
rai, kutatói, jelentős támogatást kapnak/kaptak az ipar-
tól (pl. dohányipartól) kutatási célra és/vagy szakértői 
díjazásként anélkül, hogy erről munkáltatóik, vagy 
munkájukat nyilvánosságra hozóik (pl. folyóiratok 

szerkesztőbizottságai, egyetemi honlapok) tudomással 
bírtak volna. Konkrét svédországi, UK- és USA-beli 
problémákat írtak le, amely esetekben az ipari kocká-
zati források szándékos alulbecslésének aggálya merült 
fel a függetlennek nem tekinthető szakértői vélemé-
nyekkel kapcsolatban. Sajnálatos, hogy a nemzetközi 
irodalomban évtizedeken át elfogadott Doll és Peto-fé-
le becslés – miszerint a foglalkozási eredetű daganatos 
halálozás az összes daganatos halálozásnak mindössze 
4%-áért felelős – ugyancsak egyike lehet a szándékos 
alábecsléseknek [29].

Mindezek együttesen azt jelentik, hogy ma már bi-
zonyítottnak tekinthető, hogy az összes halálos kime-
netelű daganatos megbetegedés 10%-áért felelős a fog-
lalkozás, a munkahely. Ez Magyarországon ~3000 em-
beri élet évente. Vagyis a probléma népegészségügyi 
jelentőségű. A jelentős számú halálos kimenetelű fog-
lalkozási eredetű daganatos megbetegedéseknek csak 
töredéke (évente maximum 10–50 eset) kerül bejelen-
tésre. A bejelentés hiányossága (a már említett okokon 
túl) elsősorban a diagnosztikai nehézségekben, illetve 
az orvosi ismeretek hiányos alkalmazásában gyökere-
zik. A foglalkozási eredetű szolid tumorok hosszú 
látencia periódusa (átlagosan 25 év) azzal jár együtt, 
hogy a daganat manifesztációja a betegen már nem 
a rákkeltő expozíciós munkahelyen, vagy csak az 
öregségi nyugdíj korhatár utáni életkorban következik 
be. A daganatos megbetegedések foglalkozási erede-
tét, aminek megállapítása egyébként is számos nehéz-
ségbe ütközik (pl. a nagyszámú rákkeltők ismeretének 
szükségessége, az expozíció és a klinikai diagnózis il- 
lesztése, a syncarcinogenesis értékelése), a klinikai diag- 
nózist felállító orvos tapasztalatunk szerint Magyaror-
szágon fel sem veti.

A foglalkozás hatása arányának jelentősége a nem 
halálos és halálos kimenetelű megbetegedések gyako-
riságára. A foglalkozási megbetegedések, illetve a fog-
lalkozás által meghatározott halálos kimenetű megbe-
tegedések valós gyakoriságáról szerzett ismereteinket 
forradalmasítják azok az eredmények, amelyeket az 
ILO és a Helsinki Munkaegészségügyi Intézet kutatói 
közöltek [3]. A foglalkozási eredetű morbiditás és 
mortalitás meghatározására kidolgozott koncepciójuk 
kiindulási alapját az képezte, hogy miután a foglalko-
zási megbetegedés nem kizárólagosan orvos-szakmai 
diagnózis, hanem (országonként különböző) jogi, köz-
igazgatás és biztosítási előírások függvénye is, a re-
gisztrált foglalkozási megbetegedések gyakorisága nem 
tükrözi a valós helyzetet. Emellett figyelembe vették 
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azt a tényt is, hogy a foglalkozással összefüggő megbe-
tegedések száma nagyságrendekkel is meghaladhatja 
a foglalkozási megbetegedések számát/gyakoriságát; 
ezért nem tartották elfogadhatónak, hogy a foglalko-
zással összefüggő megbetegedések következményeit 
napjaink gyakorlata szerint az elszenvedő dolgozók 
balszerencséjének számlájára írják.
Kidolgozott eljárásukkal meghatároztak egy arányszá-
mot (ún. attributable fraction), amely jelzi, hogy 
milyen mértékben felelős a nem halálos, vagy a halá-
los kimenetelű megbetegedésekért a foglalkozás (ezen 
belül a munkaköri megterhelés és/vagy expozíció). Az 
attributable fraction a foglalkozás mellett az egyes 
kontinensek különböző régiói társadalmi és fizikai 
munkakörnyezetének, lakossága és munkavállalói nem 
és életkor szerinti megoszlásának, valamint a térségek 
megbetegedés-gyakoriságának függvényében változik. 
Az arányszám egy meghatározott értéket elérve a nem 
halálos, illetve halálos megbetegedések arányát/gya-
koriságát a foglalkozás által meghatározottnak tekint-
ve számszerűsíti az ún. work-retated morbidity-t, ill. 
a work-related mortality-t. A volt szocialista országok 
esetében jelenleg pl. a fertőző betegségben a foglalko-
zás által meghatározott elhaltak száma számításaik 
szerint évente 2 856 fő, a foglalkozás által meghatáro-
zott rosszindulatú daganatban elhunytak száma 61 273 
[3]. Ez utóbbi adat Magyarország vonatkozásában 
(becsléssel) ~6 100 fő évente. Ez a daganatos összmor-
talitás ~20%-a, vagyis kétszerese a legújabban valószí-
nűsített halálos kimenetelű foglalkozási eredetű daga-
natos megbetegedések gyakoriságának. 

Ez a becslési eljárás népegészségügyi kérdéseket is 
felvet. Nevezetesen: amint már említettük, az évente 
a foglalkozás által meghatározott megbetegedésben el- 
hunytak száma nem 200 000 [2], hanem 2,0–2,3 millió 
[3]. Ez a korábbinál 10–12-szeresen nagyobb érték 
egyrészt azt jelenti, hogy napi bontásban 5 000–6 000 
munkás veszíti el életét világszerte; másrészt azt is 
jelenti, hogy foglalkozási daganatban évente 634 984, 
foglalkozási eredetű szív-érrendszeri megbetegedés-
ben 449 343 ember hal meg [3]. Más szóval: a foglalko-
zás által meghatározott halálozások elsősorban a halá-
lozási statisztikákat vezető két megbetegedés köré-ből 
kerülnek ki. Joggal merül fel a népegészségügyi prog-
ramok revideálásának szükségessége, hogy a munka 
világa résztvevőinek célzott és a jelenleginél hatéko-
nyabb illetve átfogóbb primer és szekunder (szűrési) 
prevenciót kell biztosítani. 

A munka világát, a foglalkozási megbetegedések 
gyakoriságát, megoszlását módosító kombinált 
hatások – civilizációs sokkhullámok

Miközben a foglalkoztatás (és vele meglehetősen 
szoros korrelációban a munkanélküliség, a munkanél-
küliség okozta egészségkárosodás-gyakoriság növeke-
dés) problémája gyorsulva nő [30], az egészségügynek 
(benne a munkaegészségügynek) korunk egészség-
ügyét érintő négy, egymással összefüggő sokkhullám-
mal is szembe kell néznie; nevezetesen a demográfiai, 
a gazdasági, a technikai-technológiai és az ökológiai 
sokkhullámmal [31]. 

– A demográfiai sokkhullám legszembetűnőbb 
jelensége az idősödő lakosság, az idősödő embe-
rek arányának a társadalmon belüli növekedése. 
Ennek jelentősége evidens: az idősödő népesség 
sokasodásával (akiknek betegségei gyakorisága és 
súlyossága megnő [32]) egyre nagyobb lesz a rosz-
szabbodó életminőségű, betegségekkel sújtott 
populáció, amely az öregségi nyugdíjkorhatár 
szükségszerű kitolódása miatt egyre inkább meg-
jelenik a munka világában [33,34].

– A gazdasági sokkhatást az egészségügyben rész-
ben ugyancsak a demográfiai sokkhullám okozza, 
minthogy a nagyobb betegség gyakorisággal súj-
tott idősödő emberek növekvő csoportja jelentős 
többlet gyógykezelési költséget idéz elő. Az erre 
szükségszerűen növekvő ráfordítás (illetve ennek 
hiánya) egyre nagyobb lyukat fúr a szociális 
hálón. 

– A technikai-technológiai sokkhullám növeli a köz- 
lekedés poklát, a zaj- és az elektromos szmogter-
helést, megnöveli a balesetek gyakoriságát. De 
a foglalkozás-egészségügy szempontjából a tech-
nikai-technológiai sokkhullám pozitív oldala is 
jelentős. Ilyenek a mentési eszközök fejlődése, 
a technikai robotok beállítása a legnehezebb műté- 
tek sikere érdekében, a beteg testbe beépített éle-
tet meghosszabbító pacemakerek, mikropatikák, 
vér-értékmérők, orvosi protézisek és riasztóbe-
rendezések, a gondozásban használt video-beren-
dezések stb. Mindkét következmény jelentős 
anyagi terhek mellett azt is jelenti, hogy megnő 
a problémákkal küzdő, munkára csak korrekciók-
kal képes emberek száma, ami tovább növeli a 
munkaköri alkalmasság megítélése, a munkaké-
pesség megtartása, valamint az orvosi és foglal-
koztatási  rehabilitáció jelentőségét.
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– Új feladatokkal jár együtt az ökológiai sokkhul-
lám is: a klímaváltozás, a hőhullámok, a városok 
hőszigetei, a nyílt tér megnöveli a munkavégzés 
kockázatait és többletfeladatokkal (egyebek közt 
a munkaképesség megőrzését megalapozó tenni-
valók megítéléséhez szükséges további orvosi, 
orvos-pszichológiai vizsgálatokkal) jár együtt 
[35–37]. Aligha lehet kétséges, hogy az újabb és 
újabb kihívások a foglalkozás-egészségügy első-
sorban primer prevenciós (ún. elsődleges megelő-
zési) feladatai mellett egyre inkább megkövetelik 
a szekunder prevenciós (az ún. szűrési) feladatok 
beépítését tevékenységei közé.

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY ÚJ KIHÍVÁSAINAK 
KEZELÉSE

Az elemzett, vagy a dolgozat terjedelmének korlátai 
miatt legfeljebb felsorolt vagy fel sem sorolt, de jelen-
tős kihívások kezelésének tételes bemutatása lenne 
célszerű. Helyszűke miatt azt a megoldást választjuk, 
hogy a legjelentősebb, ún. speciális kezelést igénylő 
kihívások (idősödés, munkahelyi stressz, új technoló-
giák «pl. nanotechnológia» újszerű kockázatai stb.) 
közül egyet részletesebben, kettőt utalásszerűen muta-
tunk be, illetve bemutatjuk annak a prevenciós mód-

szertani csokornak a vázlatát, amelyet a 21. század első 
egy-két évtizedében rendszerszerűen javaslunk alkal-
mazni. 

Speciális kezelést igénylő munkaegészségügyi 
kihívások

A munka világa résztvevői idősödésének kérdése. 
A demográfiai és a gazdasági sokk-hullámok kezelése 
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az idősödő 
munkavállalókra. Magyarországon ez annál is inkább 
fontos, mert hazánk népessége az EU-15 tagállamai-
nál is gyorsabban és jelentősebben öregszik (5. ábra) 
[32, 34].

A megfelelő életminőség biztosítása az idősödők 
részére a társadalom kiemelt feladata. A feladat meg-
oldásának előfeltétele olyan egészségi állapot és olyan 
foglalkoztathatósági lehetőség megteremtése, amely 
az idősödő munkavállalók munkaképességét tovább, 
de legalábbis az egyre későbbi életkorban megjelölt 
öregségi nyugdíjkorhatárig biztosítja. Ez azért is fon-
tos, mert ezzel összefüggésben lehet az idősek önellá-
tási képességének lehetőségét életük végéig megterem-
teni. Hogyan valósítható meg mindez?

Az idősödés fiziológiai, biológiai változásai, az idő-
södéshez kapcsolódó patológiai változások, megbete-
gedések bármely szervrendszerre, bármely szervre ki-
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5. ábra

Az öregedés folyamata Magyarországon. Az öregedési index már 2002-ben meghaladta
az EU-15-ök öregedési indexét
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terjedhetnek és elsősorban stochasztikus jellegűek; 
megjelenésük, de helyreállításuk és kezelésük is nagy-
mértékben individuális [33, 34]. Megjegyzés: az idő-
södés nem jár kötelezően együtt megbetegedéssel.

Mindebből számos következtetés vonható le a mun-
kaképességgel kapcsolatosan, amelyek közül az alábbi 
hármat emeljük ki:

1. Az egyének funkciós tartalékához kötött képes-
ségek – így a munkaképesség is – az életkor elő-
rehaladásával a funkciós tartalék fogyatkozása 
miatt csökkennek; a munkaképesség változás 
megjelenésének időpontja, mértéke azonban 
előttünk ismeretlen.

2. A változások az idő (életkor) előrehaladásával 
progrediálnak, csökkentik a funkciós tartalékot, 
rontják az életminőséget.

3. Az idősödés előrehaladásával a funkciós tarta-
lék-kapacitás az aktuális külső megterheléseket 
(pl. munkahelyi megterhelések) jelentő ténye-
zőktől függően is csökken (az életminőség ezál-
tal is romlik).

Annak érdekében tehát, hogy az idősödő embere-
ket (foglalkoztatottakat) megtartsuk a munka világá-
ban, részben pontos képet kell nyernünk munkaké-
pességükről, részben munkaképességüket aktuális mun-
kavégzésüknek megfelelő szinten kell tartani. A mun-
kaképességet az ún. munkaképességi index (Work 
Ability Index, továbbiakban: WAI) meghatározásával 
jellemezzük. A magyar gyakorlatba bevezetendő WAI 
a dolgozó önértékelésén alapuló becslés, amely célsze-
rűen kiegészül a foglalkozás-egészségügyi szakorvosi 
vizsgálatok eredményeivel [34, 38–40]. A feladat meg-
oldhatósága felértékeli a munkaköri alkalmassági 
vizsgálatokat, illetve a kockázatértékeléseket, amelyektől 
elvárhatjuk, hogy egyrészt az optimálishoz közeli igény-
bevételt meg tudjuk határozni, másrészt pedig a mun-
ka adaptálásával az optimálishoz közeli igénybevételt 
biztosíthassunk.

A WAI alkalmas annak megítélésére, hogy a dolgo-
zó milyen hatékonysággal képes ellátni munkáját és 
lehetőséget kínál arra, hogy a foglalkozás-egészségügy 
a dolgozóval együttműködve egyedi tervet készítsen a 
foglalkoztatott munkaképességének megőrzésére, fej-
lesztésére. A tervnek a munkaadó támogatásával tör-
ténő realizálása biztosíthatja a munkaképesség megőr-
zésére irányuló tevékenység szellemi és gazdasági fel-
tételeit. Azt, hogy ez a terv elfogadható szinten meg-
valósult-e, klinikai és pszichológiai vizsgálatokkal és 
természetesen a munkavégzés eredményességének figye-

lembevételével kontrollálhatjuk. Eredményes megva-
lósulása esetén a terv jelentős haszna/hozadéka a dol-
gozó harmadik (öregségi nyugdíj időpontjától 84. élet-
évéig), sőt negyedik életkori generációs periódusában 
(85 éves, illetve ezt követő életkora után) is az elfogad-
ható életminőség, illetve az önellátási képesség bizto-
sítása. A feladat megoldása munkaegészségügyi tevé-
kenységünk kiemelt prioritását kell, hogy képezze 
[34].

A WAI becslésének alkalmazhatóságáról jó impresz-
sziót ad a következő vizsgálati sor eredménye. Tobia és 
mtsai valamivel több, mint 400 dolgozót vizsgáltak 
a vegyiparban, az energiaiparban, az egészségügyben 
és a közigazgatásban. Szignifikáns korrelációt találtak 
a WAI csökkenése és az életkor előrehaladása között 
(6. ábra); vagyis bizonyították, hogy a munkaképesség 
az életkorral csökken. Az elemzés arra is rámutatott, 
hogy a WAI értéke kifejezettebben azokat a munkakö-
röket ellátók körében csökken, akiknek mind a pszi-
chés, mind a fizikai megterhelése, erőfeszítése nagyobb 
a szokásosnál. Különösen figyelemre méltó, hogy noha 
az egészségügyben a fiatal dolgozók WAI értéke a leg-
nagyobb volt, az életkor előrehaladásával ez rohamo-
san csökkent, és a legidősebb vizsgált populáció tagjai 
között ebben a foglalkozási csoportban volt a WAI 
értéke a legkisebb [41]. Minthogy a munkaképesség 
csökkenése és a három műszakos munka, az éjszakai 
műszak, a jelentős fizikai és/vagy pszichés megterhelés 
között sok más tevékenység során is szoros korrelációt 
állapítottak meg [33, 34, 39–41], az egészségügy ké-
szenlétet igénylő, számos munkakörében a folyamatos 
és jelentős fizikai munkát megkövetelő, három műsza-
kos tevékenységek „elfogyasztják” a dolgozók funk-
ció-rezervét, az idősödés felgyorsul, és szembetűnővé 
válik.

Az idősödő munkavállalók munkaköri orvosi alkal-
masságának megítélése során a számos probléma mel-
lett mindig figyelembe kell venni: az idősödés (amint 
már említettük) nem jár obligát módon együtt megbe-
tegedéssel. Az egészséges idősödő vagy idős ember 
életkorával együtt járó funkció-változásait, kialakult 
„hibáit” felismeri, intenzívebb munkára kényszeríti 
második jelzőrendszerét, fogalmai, ítéletei körülhatá-
rolódnak, világosodnak, tisztulnak, erősebb logika, 
átfogóbb, érzelmektől mentesebb nagyvonalú szemlé-
lete alakul ki, eredeti szakmai ismeretei kikristályo-
sodnak. Tanácsadói tevékenységük preferálása jelen-
tős szakmai és gazdasági haszonnal jár együtt [33, 
34]. 
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A munkahelyi stressz prevenciójának kérdése. 
A probléma jelentőségének hazai felismerése össze-
kapcsolódott a magyarországi magatartástudományi 
kutatásokkal [42]. A probléma hazai megoldására 
sikeresnek ígérkező, elsősorban orvosi/pszichológiai 
surveillance kiépítések és szekunder prevenciós rend-
szerek születtek [43–47]. A munkahelyi stressz haté-
kony primer prevenciója azonban egyelőre várat ma-
gára [47, 48].

A nanotechnológia okozta egészségkárosító kocká-
zatok kezelése. A nanotechnológia alkalmazása során 
a munkatérbe jutó nanorészecskék belélegezve – mére-
tük, kémiai összetételük és oldékonyságuk függvény-
ében – a tüdőből más szervekbe (pl. szív, agy lép, máj) 
is eljutnak. A nanorészecskék ezekben a szervekben 
kóros folyamatokat indukálhatnak (a tüdőben pl. oxi-
datív stressz által előidézett gyulladást, a szív-érrend-
szerben gyulladást, arrhythmiát, thrombogenezist 
idézhetnek elő) [49]. A nanotechnológia alkalmazása 
során keletkezett expozíció hatásainak megítélésére és 
a szükséges prevenció kidolgozására további kocká-
zatelemzéseket és epidemiológiai vizsgálatokat kell 
végezni.

Korszerűsített és bővített módszertani rendszer 
kiépítése és alkalmazása valamennyi munkaegész-
ségügyi kihívás kezelésére – a munkahelyi preven-
ció fejlesztése

A harmadik évezred fordulóját megelőző és követő 
évek röviden összegzett kihívásai olyan megoldásokat 
indokolnak, amelyeket a munkaegészségügy jelenlegi 
szerkezete, intézményrendszere és működése optimá-
lis szinten nem tud biztosítani.

a) Ezért egyrészt szükséges a primer prevenció tar-
talmának tudományosan megalapozott részletekkel 
való bővítése. A jelenlegi kollektív (műszaki), szerve-
zési, egyéni védőeszközös és orvosi prevenciós rend-
szert ki kell egészíteni azokkal a módszerekkel, ame-
lyek az utóbbi évek eredményei. Meghatározó fontos-
ságú, hogy a primer prevenció említett klasszikus esz-
közei mellé épüljenek be a rendszeresen végzett kvan-
titatív és kvalitatív kockázatelemzés során megismert 
új módszerek. Kiemelt fontosságú, hogy a széleskörű, 
tudományosan megalapozott ismeretanyagon alapuló 
korszerű jogi aktusok (REACH, GHS stb.) újonnan 
előírt elméleti és gyakorlati megoldásai, fogalmai (pl. 
kémiai biztonsági értékelés, expozíciós forgatóköny-
vek, DNEC-, PNEC-értékek), csakúgy mint a szakte-

45 50 55 60 65

K: kiváló, N: nagyon jó, Kö: közepes, A: alacsony szintű
Forrás: Tobia és mtsai [41]

6. ábra
Különböző nemzetgazdasági ágazatokban, szolgáltatásokban dolgozók munkaképességi indexének

(WAI) életkor szerinti változása
Az erős igénybevétellel együtt járó egészségügyben a WAI az életkor előrehaladásával nagyobb
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rület új tudományos és gyakorlati eredményei (WAI, 
munkakapacitás meghatározás, attributable fraction 
stb.) szintén épüljenek be a munkaegészségügyi intéz-
ményrendszer (szolgálatok, felügyeletek) napi munká-
jába. Fontos, hogy ragaszkodjunk a munkavédelem-
hez szükséges anyagi, gazdasági feltételek rendelke-
zésre állásához és követeljük meg mind a primer pre-
venciót biztosító intézményrendszer munkatársainak 
(munkahigiénikusok, foglalkozás-egészségügyi orvo-
sok, munkabiztonsági szakemberek, munkavédelmi 
felügyelők), mind a munkáltatók és a munkavállalók 
munkavédelem-tudatos és jogkövető magatartását. 

b) Másrészt szükséges a szekunder prevenciós fel-
adatok munkaegészségügyön belüli bővítése, elsősor-
ban a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok tevékeny-
ségének kiterjesztésével. Az elmúlt évtized világossá 
tette, hogy a jelenlegi népegészségügyi programok 
szűrési rendszere inszufficiens. A csaknem tízéves em-
lő-, méhnyak-, és colorectalis rákszűrések, 30, 30, ill. 
alig 5%-os eredménye elégtelen. A szűrési rendszer 
ilyen hosszú alkalmazási idő melletti eredménytelen-
sége már szisztémás hibára utal. Arra vonatkozóan 
pedig, hogy az átszűrés a munkavállalók hány százalé-
kát fedi le, egyáltalán nincsenek ismereteink. Figye-
lemmel arra, hogy a mindenkori társadalmat a min-
denkori gazdálkodó egységek (az ezeket működtető 
munkáltatók és munkavállalók) munkája tartja el, 
a munkavállalók sorsszerű megbetegedéseiktől szű-
réssel is történő védelme kiemelt fontosságú. Figye-
lemmel arra, hogy a munkavállalók növekvő idősödő 
csoportja miatt a munkavállalókat érő nem fertőző 
(vérkeringési, daganatos) megbetegedések gyakorisá-
ga növekszik, és figyelemmel arra, hogy a munkaké-
pesség megtartása a klinikai státusz ismerete nélkül 
nem lehetséges, egyetértve a szakterületen működő 
tudományos társaság és szakmai kollégium, valamint 
az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavédelmi bi- 
zottsága véleményével úgy gondolom, hogy a munka 
világa résztvevőinek szekunder prevenciójában a fog-
lalkozás-egészségügyi szolgálatnak kell a vezető szere-
pet játszania. A kötelező munkaköri alkalmassági 
vizsgálatokhoz kötött szűrővizsgálatok (pl. hypertonia 
szűrés, diabetes szűrés, szájüregi- és bőrrák szűrés) 
elvégzése, illetve a más szakterületek által végzett szű-
rések (pl. emlő-, méhnyak-, colorectalis rákok) szer-
vezése és teljesülésének regisztrálása a munka világá-
ban végrehajtandó szűréseknek gyakorlatilag 100%-os 
eredményét hozhatja, amit a jelenlegi szűrési rendszer 
meg sem közelít [50].

c) Harmadrészt indokolt a foglalkoztatási rehabili-
táció – ami a foglalkozás-egészségügyi szolgálat fel-
adata – beépítése a rendszerbe. Ennek a tevékenység-
nek a mennyisége az idősödő munkavállalók arányá-
nak megnövekedésével részben jelentős többletmun-
kával jár együtt, részben pedig igényli az idősödők 
speciális rehabilitációs igényeinek kielégítését.

d) Negyedrészt nyilvánvaló – amint arra már utal-
tunk – hogy a megnövekvő jelentőségű  egészségmeg-
őrzés és egészségfejlesztés módszerei is a rendszer 
részét képezik. A foglalkozás-egészségügyi orvos fel-
adata a tanácsadás (ergonómiai kérdések, a munka 
adaptálása a munkavállalóhoz stb.), szakmai progra-
mok (mozgásprogramok, diéta összeállítás) kidolgo-
zása. Fontos feladata a szolgálat orvosának az érvelés 
és lobbizás annak érdekében, hogy a programok vég-
rehajtásának anyagi feltételeit a munkahelyen a mun-
káltató biztosítsa. Ez jó összefüggésbe hozható azzal 
a törvényi szabályozással, hogy a munkahelyen az egész-
ségért és biztonságért a munkáltató felelős. 

PARADIGMAVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE
A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYBEN

Arra következtetünk, hogy egy előzetes hatástanul-
mányra alapozott olyan munkaegészségügyi paradig-
maváltásra van szükség, amely eredményeként egy-
másra épülve egy új szerkezetű, tudományosan meg-
alapozott ismeretbővítéssel korszerűsített primer pre-
venciós, illetve egy széleskörű szekunder prevenciós 
rendszer működik a munka világában. Csakis egy 
ilyen paradigmaváltással működésbe hozott munka-
védelem képes a 21. század tömegesen megjelenő új 
kihívásainak, kockázatainak kezelését megoldani, csa-
kis egy ilyen munkavédelem képes a munka világa 
résztvevőinek egészségét és biztonságát garantálni és 
csakis egy ilyen munkavédelem képes a munkaválla-
lók között a népegészségügyi programokat megvalósí-
tani. Ezért a munkavédelemben a paradigmaváltás 
gyakorlatának részletes kidolgozása és bevezetése 
indokolt. 

Dolgozatunkban elsősorban a munka világának 
azokkal a kérdéseivel foglalkoztunk, amelyek a 20. 
század utolsó, a 21. század első éveiben váltak megha-
tározóvá a dolgozó emberek egészsége és biztonsága 
szempontjából. Helyszűke miatt nem tértünk ki olyan 
kutatási eredmények, illetve új technológiák bevezeté-
se munkaegészségügyi jelentőségének elemzésére, mint 
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a bio- vagy géntechnológia. Hasonló okból nem fog-
lalkoztunk azoknak a korszerű, tudományosan meg-
alapozott jogi aktusoknak (REACH-, GHS-, biocid-
rendeletek) a munka világára várhatóan kifejtett hatá-
saival, amelyek az egyre mélyebb és átfogóbb ismere-
tek felhasználásával bizonyára javítják majd a munka-
vállalók és a lakosság egészségét és biztonságát. Ugyan-
csak eltekintettünk az olyan problémák elemzésétől, 
mint pl. a munkavédelem, az élelmiszerbiztonság, a kör- 
nyezetvédelem integrációjával indokolt, a közegészség-
ügyből kiszakított munkaegészségügy, élelmiszerké-
mia, immissziós mérőrendszer kérdései. Ezeknek a szak- 
területeknek a hiánya a már kiépített magyarországi 
közegészségügyi biztonsági rendszer jelentős erodálá-
sát okozta. És nem foglalkoztunk ehelyütt a magyar 
közegészségügy elméleti, gyakorlati egységét biztosító, 
a Fodor József központi észleldéje, a Johan Béla Orszá-
gos Közegészségügyi Intézete, az ÁNTSZ törvény 
(Kertai Pál) Országos Népegészségügyi Központja 
nyomdokain, jelentős PHARE támogatással kiépített, 
Fodor József nevét viselő Országos Közegészségügyi 
Központ szétforgácsolásával sem. Ez utóbbi döntés 
veszteségeként jegyezhető szakmai és anyagi károk 
közül a következőket emeljük ki: 1) a REACH elvárá-
sai szerint felépített, a hazai kémiai biztonság szakmai 
bázisát képező korszerű toxikológiai egység felszámo-
lása; 2) a környezet-, a munkaegészségügy, a kémiai- 
és az élelmiszerbiztonság számára meghatározó jelen-
tőségű, EU támogatással kialakított kémiai egység 
szétdarabolása, működésképtelenné tétele; 3) a kémiai 
terror események elhárításában alapvető fontosságú 
gyorsreagálási egység megszűntetése; 4) a foglalkozási 
megbetegedések kezelésére életre hívott, hat évtizeden 
át működő fekvőbeteg osztály működésének felfüg-
gesztése, továbbá 5) a foglalkozási megbetegedések 
járóbeteg szakrendeléseitől az OEP finanszírozás meg-
vonása.

Úgy gondolom azonban, hogy a globális fejlődés 
eredményeinek, munkavédelmi kihívásainak kezelése 
mellett a hazai munkavédelem optimális szerkezeté-
nek és működésének érdekében ezekkel a kérdésekkel 
is foglalkozni kell.  A kérdések megválaszolása, a fel-
merülő problémák megoldása sürgős, aligha várhatja 
meg a magyar közegészségügyi biztonságra és a ma-
gyarországi munkavédelmi helyzetre is jelentős hatás-
sal bíró pénzügyi és gazdasági világválság által előidé-
zett recesszió végét. Egyetértve az International Com-
mittee of Occupational Health 2008. december 31-én 
leköszönő elnökével, Rantanen professzorral, úgy vél-

jük, hogy a munkaegészségügyi tevékenységre a recesz-
szió idején is szükség van, hogy a megfelelően fejlődő 
munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy a hatékony 
szociális védelmi programok, szolgáltatások részeként 
éppúgy alapja a jövő fellendülésének, mint a gazdaság 
fellendítését szolgáló közgazdasági intézkedések. Érte-
lemszerű ugyanis, hogy ezek a szociális és egészség-
ügyi tevékenységek nemcsak mérséklik a válság hatá-
sait, hanem elősegítik a munkavállalók mobilizálható-
ságát, amely a gazdasági fellendülés meghatározó pil-
lére [51].
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A népegészségügy hazai történetében, a mai állapo-
tokat megalapozó változást a tisztiorvosi rendszer új-
raalapítása (1991. évi XI. törvény az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról) és a népegészség-
ügy újradefiniálása (A népegészségügy magyarországi 
definíciója. Népegészségügyi Tudományos Társaság és 
TEMPUS Consortium for a New Public Health in Hun-
gary Konszenzus Konferencia, 1992) jelezte. Ezek nem 
csak a kor követelményeinek és a hazai szükségletek-
nek megfelelő népegészségügyi intézmények kialakítá-
sával kapcsolatos feladatokat jelölték ki, de az új kép-
zési igényeket is. A felvázolt népegészségügyi tevékeny-
ség sok területet ölel fel. Csak emlékeztetőül ezek [1]:
1. Monitoring működtetése (populációs szintű egész-

ség-problémák azonosítása és rangsorolása, ezen 
belül az egészségügyi szolgáltatások hatékonysá-
gának, elérhetőségének és minőségének értékelé-
se), illetve a problémák okainak feltárását elvégző 
és beavatkozási pontokat azonosító célzott vizsgá-
latok rendszerének működtetése.

2. A feltárt problémákról és beavatkozási lehetősé-
gektől szóló széleskörű tájékoztatás, képzés révén 
az érintettek helyzetbe hozása, és a cselekvőképes-
ségüket biztosító együttműködési formák kialakí-
tásának támogatása, illetve tervek és szakpolitikák 
kidolgozása, amiknek része a szabályozási rend-
szerek megváltoztatásának kezdeményezése.

3. A feladatok hatékony ellátása érdekében a vizsgá-
lati eszközök fejlesztését és minél kiterjedtebb al-
kalmazását biztosító alap- és alkalmazott-kutatási 
rendszer fenntartása.
Természetesen, ezekhez olyan felsőfokú képzésre van 

szükség, ami alkalmas ennek a három szolgáltatásnak 
az intézményeit működtető szakembergárda fenntar-
tására. De, hosszú távú képzési stratégiát nem sikerült 
kialakítani tisztiorvosi rendszeren belül (nem függet-
lenül attól, hogy hosszútávon működő népegészségügyi 
stratégiát sem). A képzési rendszer fejlesztése a nem-
zetközi minták adaptálását végző egyetemekre hárult. 
A 90-es években még nagy tudományos-oktatási poten-
ciállal rendelkező országos népegészségügyi intézetek 
és az országos tisztifőorvosok egyre kisebb szerepet ját-
szottak a képzések szervezésével kapcsolatban. A tisz-

tifőorvosi rendszer vezetői nem írták le a képzési igé-
nyeket a képzőhelyek felé, és nem értékelték a meglevő 
képzések megfelelőségét. Az egyetemi intézetek veze-
tői által írt közlemények révén, a Népegészségügy fo-
lyóirat számolt be a fejlesztések eredményeiről.
1. A Népegészségügyben közölték, hogy 1993-ban el-

fogadták (a TEMPUS Joint European Project De-
velopment of Medical Education for a new Public 
Health in Hungary projekt részeként) a medikus 
képzés tematikájának nemzetközi standardhoz iga-
zítását, és deklarálták, hogy a képzést a szükség-
lethez kell igazítani [2].

2. A szakorvosképzés is megújult. Egységes szakvizs-
ga váltotta fel 2002-től a közegészségtan-járványtan, 
társadalomorvostan és közegészségügyi-járványta-
ni laboratóriumi szakvizsgákra alapozott rendszert. 
Az új megelőző orvostan és népegészségtan szak-
orvosi rendszer az UEMS (Union Europeenne des 
Medecins Specialistes; European Union of Medi-
cal Specialists) által definiált Public Health Medi-
cine-t adaptálta.

3. Az egyetemeken folyó népegészségügyi szakirányú 
szakképzések átalakításáról beszámoló közlemény-
ben arról lehetett olvasni 1999-ben, hogy a meg-
szerzett szaktudást széles körben (ÁNTSZ-ekben; 
egészségügyi főhatóságnál; regionális egészségügyi 
tanácsokban; önkormányzatokban; egészségbizto-
sítási-, környezetvédelmi-, egészségügyi- és foglal-
kozás-egészségügyi intézményekben; egészségipar-
ban; az akadémiai szférában és civil szervezetek-
nél) lehetett hasznosítani [3].

4. A fejlesztés utolsó eleme a közegészségügyi főisko-
lai képzés bolognai rendszerű átalakítása volt. Elin-
dultak az alap (BSc), mester (MSc) és doktori (PhD) 
programok a népegészségügy területén [4]. Ezzel 
lezárult Magyarországon az európai rendszer kiala-
kítása a felsőfokú népegészségügyi képzések terén.
A képzési rendszer kiépítésével párhuzamosan azon-

ban nem történt meg a népegészségügyi gyakorlat mo-
dernizálása. A kiképzett szekértők csak részben kama-
toztathatták tudásukat. Sőt, a megszerezhető szaktudást 
leértékelték az alábbi folyamatok:

Sándor János
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1. Az 1991-ben elinduló tisztiorvosi szolgálatban (ahol 
a vezetési modellnek megfelelően tisztifőorvos csak 
orvos lehetett) nem feltétlenül kellett szakvizsga 
a vezető pozíciók betöltéséhez. Ez később folyta-
tódott a népegészségügyi programok vezetőinek 
és résztvevőinek népegészségügyi szakértelemhez 
nem kötött kinevezési gyakorlatában; és befejező-
dött a területi tisztiorvosi rendszer szakmai veze-
tésének (a jobbára jogi végzettségű) kormányhi-
vatali vezetők kezébe adásával.

2. A népegészségügyi problémák feltárásához és ke-
zeléséhez szükséges szakszerű munkára nem lehe-
tett jól felkészíteni a szakembereket, mert a nem-
zetközi gyakorlatnak megfelelő monitoring és in-
tervenciós programok hazai környezetben inkább 
kivételként voltak csak jelen. Az ilyen programok-
hoz szükséges szakismeretek elméleti oktatása egy 
ideig mehetett az egyetemek falai között. De, ha 
a szakértelemre nincs szükség a gyakorlatban, ak-
kor ez a képzés kiürüléséhez vezet.

3. Nem kerültek jogszabályokban elismerésre a mo-
dern népegészségügyi munkához szükséges, az új 
képzések által felépített, korábban hiányzó kompe-
tenciák (sem a szakorvosok sem a mesterképzés-
ben végzettek esetében). Sőt egyre kevesebb terü-
leten írták elő a hazai jogszabályok döntések, be-
avatkozások előfeltételeként a felsőfokú népegész-
ségügyi szakértelmet.

4. Nem sikerült megoldani azokat a képzésfejleszté-
si feladatokat, amik a multidiszciplináris problé-
makezelést megalapozhatták volna. A folyamatos 
kudarcok az egészség közoktatási megjelenítésé-
ben, vagy az önkormányzatok egészségtervezésé-
ben jól szemléltetik ezt a problémát.

5. A legnagyobb alkalmazó intézmény, az ÁNTSZ fo-
lyamatos átszervezése során végrehajtott draszti-
kus kapacitásleépítés, egyfelől, a képzési igény meny-
nyiségi korlátját, és ezen keresztül a képzésben részt-
vevő intézmények jelentőségvesztését idézte elő. 
Másfelől, a népegészségügyi feladatok ellátásában 
részt vevő intézmények átalakítása során nem ke-
rült soha kritikusan értékelésre az intézményrend-
szer problémakezelő képessége. Pedig a perzisztens 
népegészségügyi problémák jelezték az inszuffici-
enciát. Ahol az alapellátásba nem integrálják a pre-
ventív szolgáltatásokat, ahol az egészségfejlesztési 
intézményeket ki lehet vezetni az államilag garan-
tált közszolgáltatók közül, ahol a népegészségügyi 
szűrések elégtelensége nem jelent magas prioritá-

sú problémát, ahol a bizonyítékon alapuló terve-
zés és ezt szolgáló monitoring kialakítása figyelmen 
kívül hagyható, ahol az egészséghatás-vizsgálatok 
alkalmazása nem természetes, ott a népegészség-
ügyi képzőhelyeken megszerezhető tudásra való-
jában nincs is szükség.
A közlemény 2012-ben még úgy értékelhette a hely-

zetet, hogy „A romló teljesítmény hátterében egyértel-
műen azonosítható a népegészségügyi szolgáltatások szín-
vonalának esése, mely az ellátórendszer kimeneti és pre-
venciós mutatóiban tükröződik. Nem pusztán a felső- 
oktatási intézmények által a közelmúltban kibocsátott 
és a jelenleg képzésben lévő népegészségügyi szakem-
berekre van szükség a népegészségügyi rendszer mi-
nőségi működtetéséhez, de a képzettek számának nö-
velésére is.” [4]. Azóta a népegészségügy intézményi bá-
zisa tovább zsugorodott, amit követett, a medikus és 
a PhD képzést leszámítva, a népegészségügyi képzések-
ben résztvevők számának a csökkenése is. Az alapkép-
zések (BSc), a mesterképzések (MSc) és a szakorvoskép-
zés már nem a 90-es években vizionált rendszer számára 
képeznek. Nem valósult meg a korábbi – szakorvosokra 
épülő – vezetési modell továbbfejlesztése sem, a mester-
képzések felől érkező szakemberek vezetővé válásával.

A képzési rendszer, egyelőre csak a kapacitásokat érin-
tő, visszafejlődése nem önmagában baj, hanem azért, 
mert jelentős számú és jól felkészített szakember kelle-
ne a népegészségügyi feladatok ellátásához. Hiányuk-
ban nem, vagy a nemzetközi szakmai standardoktól (he-
lyenként lényegesen) elmaradó módon működhetnek 
csak a népegészségügyi intézmények és programok. Ezek 
nélkül nem lehet jól kezelni a népegészségügyi problé-
mákat. A magyar lakosság kritikusan rossz egészségi 
állapota alapján pedig biztosan nem jól kezeljük a né-
pegészségügyi (képzéseket is érintő) problémáinkat.
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Összefoglalás: Nemcsak hazai, de nemzetközi értékelések is jelzik a magyar népegészségügyi szolgáltatá-
sok egyre romló színvonalát, melynek hátterében súlyos szervezési és átszervezési anomáliak, a népegész-
ségügy dedikált finanszírozásának hiánya áll.  Jelenleg a népegészségügyi szakemberek képzése hazánk-
ban európai szellemben és minőségben zajlik, mely a népegészségügyi feladatok ellátásához felkészült 
szakembergárdát biztosíthatna egyértelmű igény és politikai támogatottság esetén.
Kulcsszavak: felsőoktatás, népegészségügyi alap- és mesterképzés, bolognai folyamat, doktori (PhD) kép-
zés, humán erőforrás, népegészségügyi szolgáltatások

Summary: The decreasing performance of the Hungarian public health services is well reflected both in 
national and international publications. In the background of this setback, severe organizational and reor-
ganizational anomalies, the lack of dedicated financing can be identified. The training of public health 
professionals in Hungary is in harmony with the European standards and competencies, so there would be 
no shortage in human resources if the need to improve the health status of the human population is rec-
ognized and public health services are supported at governmental level.
Keywords: higher education, BSc and MSc training in public health, Bologna process,  doctorial (PhD) train-
ing, human resources, public health services

A népegészségügyi képzés és szakember-
ellátottság helyzete Magyarországon

Public health training and provision of 
professionals in Hungary

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
4028 Debrecen, Kassai út 26. – Tel./Fax: (52) 417 267 – E-mail: adany.roza@sph.unideb.hu

A hazai népegészségügyi képzés és szakember-ellá-
tottság helyzetét a II. világháborút követő időszakban 
(egészen az 1990-es politikai változásokig) a szovjet 
minta döntő mértékben határozta meg [1]. Az alapve-
tően hatósági feladatokat ellátó Közegészségügyi és Jár-
ványügyi Állomások (KÖJÁL) rendszere elsősorban a kör- 
nyezeti higiéne biztosítására és a járványügyi felada-
tok ellátására igényelt szakembereket, s ezt az igényt 
a Szovjetunió higiénikus orvosképzést folytató egyete-
mein végzett szakemberek, a közegészségügyi-járvány-
ügyi szakképesítéssel rendelkező orvosok és a közegész-
ségügyi és járványügyi felügyelők gyakorlatilag mara-
déktalanul kielégítették. Az 1990-es évek első felében 
tetőző epidemiológiai és demográfiai válság (mely le-
egyszerűsítve a nem-fertőző betegségek okozta halálo-
zások nemzetközi összevetésben rendkívül kedvezőt-
len alakulásával és a következményes népességfogyás-
sal jellemezhető) ráirányította a figyelmet a hazai nép-
egészségügyi szolgáltatások elégtelen voltára, a nem-

fertőző betegségek megelőzésére speciálisan felkészült 
szakemberek hiányára is [2].

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉS 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK BEVEZETŐ SZAKASZA

A népegészségügyi szolgáltatások bővítését az 1991. 
évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálatról egyértelműen irányozta elő, s a nem 
sokkal később világbanki hitel igénybevételével elin-
dított „Egészségügyi Szolgáltatások és Menedzsment” 
program a humán erőforrás fejlesztését is igyekezett az 
ÁNTSZ struktúrához rendelt funkciókhoz igazítani. 
Az 1996-ban elindított „Népegészségügyi Iskola” al-
program az akkori Debreceni Orvostudományi Egye-
tem keretei között, de országos oktatói bázisra támasz-
kodva posztgraduális népegészségügyi képzés formá-
jában szakirányú továbbképzési szakok (népegészség-
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ügyi, környezet-egészségügyi, epidemiológiai, egész-
ségfejlesztési, egészségügyi minőségbiztosítási és mi-
nőségfejlesztési, később kórház-higiéne és infekció-
kontroll) létesítésével és indításával próbálta a szak-
ember szükséglet kielégítését biztosítani.

A TELJES VERTIKUMÚ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA HAZÁNKBAN

A „Népegészségügyi Iskola” alprogram elindításakor 
is egyértelmű volt, hogy a posztgraduális szakirányú 
továbbképzési szakok működtetése a népegészségügyi 
képzés és szolgáltatások reformjához nem elegendő, de 
szükség van a graduális képzés és posztgraduális szin-
ten a szakorvosképzés átalakítására is, s a születőben 
lévő doktori képzés keretei között létre kell hozni a nép-
egészségügyi szakemberek tudományos képzését szol-
gáló programokat [3].

Graduális népegészségügyi képzés a felsőoktatás 
tradicionális rendszerében 

A graduális képzés egyetlen formáját egészen 2004-
ig a közegészségügyi járványügyi felügyelők nappali 
és levelező tagozaton folytatott képzése jelentette ha-
zánkban, mely főiskolai szintű képzésként a mai Sem-
melweis Egyetem Főiskolai (ma Egészségtudományi) 
Karán folyt, s a fentebb vázolt elvárásoknak megfelelő-
en a klasszikus közegészségügyi (kiemelten a járvány-
ügyi) feladatok ellátására készített fel. Mint a főiskolai 
képzések általában ez egy zárt képzési formát jelentett, 
nem volt mód a szakterületen egyetemi szintű végzett-
ség megszerzésére. A népegészségügyi felügyelő egye-
temi szintű alapképzés – létesítést követően – a 2004/ 
2005-ös tanévben indulhatott el hazánkban a Debre-
ceni Egyetemen. Célja már deklaráltan olyan szakem-
berek képzése volt, akik a népegészségügy tudomá-
nyos alapjait és módszertanát elsajátítva nem pusztán 
a klasszikus közegészségügyi-járványügyi hatósági te-
vékenységre alkalmasak, de képesek:

a) a lakosság egészségi állapotát befolyásoló ténye-
zők azonosítására, azok súlyának jellemzésére, 
a lakosság egészségi állapotának monitorozá-
sára, 

b) a lakosság egészség-problémáinak feltárására és 
rangsorolására, 

c) a szükségletek és lehetőségek korrekt elemzését 
követően célzott egészségfejlesztési és betegség-

megelőzési programok és szolgáltatások terve-
zésére, lebonyolítására és azok hatékonyságának 
értékelésére, szükség esetén módosítására, azaz 
a népegészségügyi ciklus működtetésére [4].

A képzés képzési és kimeneti követelményeit rögzí-
tő Kormányrendelet [5] módot adott arra is, hogy a ko-
rábban közegészségügyi-járványügyi felügyelő főisko-
lai szintű alapképzettséget szerzett szakemberek kiegé-
szítő képzés keretében népegészségügyi felügyelő egye-
temi szintű diplomát szerezzenek, s ezzel megnyílja-
nak számukra mindazok a továbbképzési lehetőségek, 
melyek egyetemi diplomához kötöttek.

A népegészségügyi képzés átalakulása a „bolognai 
folyamat” keretében

A felsőoktatási képzési struktúra egységesítését cél-
zó, s ezáltal az európai képzőhelyek közötti mobilitást, 
s a különböző szakterületeken folyó képzés konverti-
bilitását is támogató reformfolyamat  a bolognai dek-
laráció [6] kibocsátásával vette kezdetét. A deklaráci-
ót, melyet az európai oktatási miniszterek (ill. megbí-
zottjaik) jegyeztek, hazánk is aláírta, s ennek szellemé-
ben a hazai felsőoktatás átalakítását, azaz a többciklu-
sú lineáris képzési szerkezet bevezetését Kormányren-
deletben szabályozta [7]. 

A többciklusú képzés alapképzés, mesterképzés és 
doktori képzés formájában valósul meg a népegészség-
ügyi szakemberképzés területén is. Bár a magyar fel-
sőoktatási intézmények közül csak a Debreceni Egye-
tem rendelkezik akkreditált Népegészségügyi Karral, 
a népegészségügyi szakemberképzés lehetőségei – jel-
lemzően Egészségtudományi Karokon – más egyete-
meken (Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egye-
tem) is adottak. A Szegedi Tudományegyetem lehető-
ségei e téren jelenleg még korlátozottak. 

A) alapképzés
 
A népegészségügyi alapképzés napjainkban a nyolc 

féléves egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 
népegészségügyi ellenőr szakirányán folyik. Ugyan-
ezen alapszak másik szakiránya a védőképzést bizto-
sítja. Az alapszak első három szemeszterében a képzés 
a két szakirányon azonos, csak az 4. szemesztertől kü-
lönül el a két szakirány kurrikuluma. A népegészség-
ügyi ellenőr szakképzettség megszerzéséhez 240 kre-
dit gyűjtendő, a közös képzési szakaszban, a szakirány 
specifikus képzési programjában, a szabadon választ-
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ható tantárgyak keretében, valamint az előírt gyakor-
latok teljesítése és a szakdolgozat megvédése során. 
A képzést szabályozó Kormányrendelet mellékletében 
a képzési és kimeneti követelmények, s az ezek teljesí-
tésével megszerzett kompetenciák egyértelműen rög-
zítettek. Bár a képzés tartalma és formája eurokonform-
nak tekinthető, elnevezése nem csekély „konvertibili-
tási” problémát jelent. Világszerte a népegészségügyi 
alapképzés „BSc in Public Health” elnevezés alatt fut, a 
hazai Kormányrendeletben megadott angol elnevezést 
(Health Care and Disease Prevention) a nagyvilág fel-
sőoktatási rendszerében „nem érti senki (s nem is akar-
ja megtanulni)”.

Népegészségügyi ellenőr képzés hazánkban három 
Egyetemen (Debreceni Egyetem – Népegészségügyi Kar, 
Pécsi Tudományegyetem – Egészségtudományi Kar, Sem-
melweis Egyetem – Egészségtudományi Kar) folyik; az 
eddig kibocsátott végzettek számát az I. táblázat mu-
tatja be. Az alapképzettség megszerzését követően a ta-
nulmányok számos mesterképzés keretében folytatha-
tók (1. ábra).

B) mesterképzés

A népegészségügyi ellenőrök számára a népegész-
ségügyi mesterszak jelenti a tanulmányok folytatására 
a legevidensebb lehetőséget. A népegészségügyi mes-
terszak ma a Debreceni Egyetemen négy (népegész-
ségügyi felügyelő, epidemiológia, környezet- és foglal-
kozás-egészségügyi, egészségfejlesztés), a Pécsi Tudo-
mányegyetemen három (epidemiológia, környezet- és 

foglalkozás-egészségügyi, egészségfejlesztés) szakirányok-
kal működik. A népegészségügyi ellenőrök – a védő-
nőkhöz és a korábbi képzési struktúrában oklevelet 
szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelőkhöz ha-
sonlóan – a népegészségügyi mesterképzésbe teljes kre-
dit elismerés mellett léphetnek be. A mesterfokozat 
megszerzése három féléves képzésben minimálisan 90 
kredit teljesítésével lehetséges. Ez a mesterszak egyike 
a magyar felsőoktatás legszélesebb bemenetű mester-
szakainak (2. ábra), hisz elfogadva a népegészségügyi 
tevékenység multidiszciplináris megalapozottságát, 
s a munkaerő piac nagyfokú diverzitását, kiegészítő 
kreditek megszerzése esetén számos alapszakról van lehe-

1. ábra
A népegészségügyi ellenőr alapképzettségre teljes kreditérték beszámításával ráépíthető mesterszakok

egészségügyi szociális munka MSc

komplex rehabilitáció MSc

egészségpszichológia MSc 
(egészségfejlesztés szakirány)

népegészségügyi MSc

táplálkozástudományi MSc

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc

Egészségügyi gondozás Egészségügyi gondozás 
és prevenció alapszakés prevenció alapszak

népegészségügyi ellenőrnépegészségügyi ellenőr
szakirányaszakiránya

Népegészségügyi 
ellenőr 2009 2010 2011 2012

DEOEC NK 32 39 28

PTE-ETK 10 21 9

SE-ETK 31 47 34

Népegészségügyi MSc 2009 2010 2011 2012

DE OEC NK 6 36 12 23

PTE-ETK 11

I. táblázat 
Az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzés 
népegészségügyi ellenőr szakirányán és a népegész-
ségügyi mesterképzés keretében szakképzettséget 
szerzettek száma hazánkban a képzést folytató egy-

etemek szerinti bontásban 2009–2012 között
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tőség a népegészségügyi mesterszak elvégzésére. A mes-
terszak első szemeszterében a képzés egységes, a má-
sodik és harmadik szemeszterek a népegészségügy 
nagy szubdiszciplinái (epidemiológia, egészségfejlesz-
tés, környezet- és foglalkozás-egészségügy) területén 
végzendő magas szintű tevékenységre, ill. emelt szintű 
kompetenciákat igénylő hatósági tevékenységre (né-
pegészségügyi felügyelő) készítenek fel.

Az elmúlt években, az európai és észak-amerikai 
felsőoktatás gyakorlatára alapozva, olyan mestersza-
kok is létesítésre kerültek, melyek a népegészségügyi 
tevékenység speciális területeire képeznek szakembe-
reket. Ezek jellemzően egészségtudományi mestersza-
kok (komplex rehabilitáció, egészségpszichológia, egész-
ségügyi menedzsment), de a népegészségügyi ellen-
őrök teljes kredit elismerés mellett léphetnek be a tár-
sadalomtudományi területen akkreditált egészségpo-
litika, tervezés és finanszírozás mesterszakra is. Komp-
lex rehabilitáció és egészségpszichológia mesterszakok 
a Debreceni Egyetemen fogadnak hallgatókat, egész-

ségügyi menedzsment mesterszak a Semmelweis Egye-
temen és a Pécsi Tudományegyetemen, míg egészség-
politika mesterszak a Debreceni Egyetemen és az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetemen működik.

C) doktori (PhD) képzés

A mesterfokozattal rendelkező népegészségügyi szak-
emberek számára elvben az ország valamennyi dokto-
ri iskolája nyitott, ami természetesen nem jelenti, hogy 
ez a gyakorlatban is működőképes lenne. Megfelelő 
képzettség szükséges ahhoz, hogy egy mesterfokozat-
tal rendelkező hallgató érdemi tudományos tevékeny-
ségre legyen képes adott kutatási területen. Ezért ter-
mészetesen az egészségtudomány, azon belül is a nép-
egészségügyi kutatási témákat (is) kínáló doktori kép-
zések jelentenek tényleges kínálatot a népegészségügyi 
mesterek számára. Ilyen doktori iskolák az orvos- és 
egészségtudományi képzést (is) folytató felsőoktatási 
intézményekben működnek:

szociális munka

történelem
védőnő

kémia magyar

andragógia

biológia
közeközegészségügyi-

járványügyi felügyelő

sportszervező

igazgatásszervező

fizika

orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai 

analitikusegészségügyi gondozás 
és prevenció

ápolás és 
betegellátás

néprajz

pedagógia
természetismeret

rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

alkalmazott 
közgazdaságtan

szociálpedagógia

szociológia
egészségügyi szervező

gazdaságelemzés
pszichológia

népegészségügyi

2. ábra
A népegészségügyi mesterszak bemenetei, melyekből teljes (zöld vonal) 

vagy részleges kreditelismeréssel (sárga vonal) lehet a képzésbe lépni 

Forrás: DE OEC Oktatási Igazgatóság
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a) A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Dok-
tori Iskolája két alprogrammal működik: meg-
előző orvostan és népegészségtan, valamint az 
anyagcsere betegségek megelőzése és kontroll-
ja területén hirdet meg kurzusokat és témákat. 
A népegészségügyi kutatások területén ez a leg-
tisztább profilú doktori iskola, kifejezetten a nép-
egészségügyi kutatások iránt érdeklődőket vár-
ja [8].

b) A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 
Doktori Iskolája alprogramjai szintjén ugyan 
nagyfokú diverzitást mutat, de keretében egy-
értelműen népegészségügyi kutatási témakiírá-
sok nagy számban találhatók [9].

c) A Semmelweis Egyetem „Mentális egészségtu-
dományok” Doktori Iskolát működtet, de a „Pa-
tológiai tudományok” Doktori Iskola keretében

     „Nép- és közegészségtudományok”, valamint
     „Egészségtudományok” alprogramok is találha-

tók [10].
d) A Szegedi Tudományegyetem Interdiszcipliná-

ris Doktori Iskolájának egyik alprogramja a Pre-
ventív medicina képzési program, melyek ke-
retében az Általános Orvostudományi Kar Né-
pegészségtani Intézete is hirdet meg képzési 
programokat [11].

D) Megelőző orvostan és népegészségtan szakor-
vosi szakképzés

A szakorvosi szakképzés modern tartalmának ki-
alakítása nem illeszkedik a bolognai folyamatba; a szak-
területen folyó szakorvosképzés aggasztó helyzetéről a 
szakorvos, szak-fogorvos, szakgyógyszerész és szak-
pszichológus képzést szabályozó új rendelet megjele-
nését követően számolunk be.

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HUMÁN ERŐFORRÁS 
HELYZETE HAZÁNKBAN

A népegészségügyi humán erőforrás helyzetének jel-
lemzése napjainkban szinte megoldhatatlan feladat. 
A magyar népegészségügyi szolgáltatások részben a fe-
ladatokra allokált források szűkössége, részben a poli-
tikai elkötelezettség hiánya miatt az ÁNTSZ fénykorá-
ban is jelentős hiányosságokat mutattak. Az elmúlt év-
tized az ÁNTSZ egyre jelentősebb funkcióvesztésével 
(előbb a munkaegészségügyi, majd az élelmiszer- és 

élelmezés-egészségügyi felügyeleti jog elvesztésével) 
volt jellemezhető, amit a költségvetés drasztikus re-
dukciója és a humán erőforrás alig követhető átrende-
ződése/redukciója (részben redisztribúció, részben kor-
kedvezményes nyugdíjazás, részben a szakterület el-
hagyása) kísért (II. táblázat). 2011 januárjával a ható-
sági funkciók jelentős része a kormányhivatalok nép-
egészségügyi szakigazgatási szerveinek (NSZSZ-ek) ha-
táskörébe került, az ÁNTSZ akkorára már erősen meg-
csappant humán erőforrásának további lényeges re-
dukciójához vezetve. Az a kérdés, hogy ez milyen mér-
tékben jelentette az I. funkciócsoportba sorolt népegész-
ségügyi szakemberek létszám redukcióját az NSZSZ-ek 
létszám adatainak hiányában nem válaszolható meg.

A rendelkezésre álló adatok szerint az ÁNTSZ-nek 2010-ben tény-
legesen összesen 4 049 alkalmazottja volt.
Ezen belül a regionális és kistérségi intézetekből 2 935 fő került a me- 
gyei kormányhivatalokba, melyből 2 500 fő került az NSZSZ-ek alkal-
mazásába, illetve a többiek a kormányhivatalok funkcionális osz-
tályaira.
Az OTH-ból további 41 fő a Nemzeti Államigazgatási Központba 
került át. Az ÁNTSZ szakdolgozói létszáma 2011-re 721 főre csök-
kent, ami azzal a valószínűtlen feltételezéssel is, hogy a NSZSZ-ek 
összes dolgozója népegészségügyi szakember, s így a népegészség-
ügyi ellátórendszerben 3 221 szakdolgozó van, lényegesen keve-
sebb, mint a 2005-re engedélyezett 4 199 szakdolgozói létszám.

Joggal feltételezhető a népegészségügyi humán erő-
forrás drasztikus csökkenése a magyar népegészség-
ügyi szolgáltatások rendszerében, s megalapozott a kér-
dés, hogy a ma már európai szinten működő magyar 
népegészségügyi szakemberképzés milyen feladatokra 
bocsát ki a területen magasan képzett szakembereket.

A 2004-ben az Európai Unió tagállamává vált Ma-
gyarországnak szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy 
gazdasági versenyképességét a humán erőforrás kriti-
kus egészségi állapota is jelentősen korlátozza, ami a nép- 
egészségügyi szolgáltatások tartalmi és minőségi fej-
lesztése nélkül nem javítható. A gazdasági válság kriti-
kus évei ezt a problémát még hangsúlyozottabban jele-
nítik meg.

A közelmúltban (2011 végén) zárult EU projekt 
(EAHC/2009/Health/05) „Reviewing Public Health 
Capacity in the EU” az Európai Unió 27 országában 
szisztematikusan tekintette át a népegészségügyi ka-
pacitás helyzetét. Az elemzés hat fő területre koncent-
rált: (1) szervezeti struktúra, (2) munkaerő – ezen be-
lül a humán erőforrás-helyzet, a képzés, a kompeten-
ciák és a szakmai szervezetek rendszere, (3) az együtt-
működések formái, (4) a népegészségügyi informáci-
ók generálásának rendszere, kiemelten a monitoring 
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és jelentési rendszerek, (5) a rendelkezésre álló anyagi 
források, (6) a vezetés és irányítás rendszere. A pro-
jektnek nem volt célja az egyes országok helyzetének 
összehasonlító elemzése, sokkal inkább az EU helyze-
tét jellemző sajátosságok bemutatására törekedett, en-
nek ellenére a jelentés tanulmányozása egy adott or-
szág sajátos problémáinak, hiányosságainak és erőssé-
geinek azonosítására is módot ad (3. ábra). Az adatok 
elemzése egyértelművé teszi, hogy Magyarország a né-
pegészségügyi szolgáltatások vonatkozásában kifogá-
solható teljesítményt nyújt [12]. Ez a projekt is alapul 
szolgált az Egészségügyi Világszervezet Európai Regi-
onális Irodája számára a „European Action Plan for 
Strengthening Public Health Capacities and Services” 
programjának [13] kidolgozásához, melyet 2012 szep-
temberében a 62. Regionális Bizottsági ülésen (a 
Health 2020 egészségpolitikai programmal együtt) ter-
jeszt elő.

A magyar népegészségügyi szolgáltatási rendszer 
átalakítása reflektálva a WHO Action Plan-re remél-
hetőleg már e közeljövőben olyan változásokat ered-

ményez, mely a legalapvetőbb hiányosságokat kezeli 
a szakterületen:
1. Mint arra már korábban felhívtuk a figyelmet [14] 

a magyar lakosság népegészségügyi mutatói (a nem-
fertőző betegségek okozta korai halálozás mérté-
ke, a rejtett morbiditás alakulása, a rokkantsággal 
keresőképtelenné vált lakossági hányad reprezen-
tációja, az egészségmagatartás jellegzetességei, a men-
tális zavarok populációs gyakorisága) egyértel-
műen jelzik, hogy hazánk is azon országok közé 
tartozik, melyek esetében az alapellátási rendszer 
átalakítása elodázhatatlan teendőként jelenik meg. 
Olyan alapellátási rendszerre van szükség, mely 
a tradicionális betegellátás mellett a szolgáltatá-
sok fókuszába az érintett közösség egészségének 
védelmét, fejlesztését, szükség esetén helyreállítá-
sát, a krónikus betegségekben szenvedők haté-
kony, az életminőség érdemi javulását eredmé-
nyező, folyamata és kimenetei szintjén jól kont-
rollálható minőségi (következésképp eredményes) 
gondozását helyezi. Az alapellátás szintjén elvá-

Időszak

Költségvetés (eFt) Engedélyezett létszám (fő) Tényleges létszám 
(fő)

ÁNTSZ NSZSZ ÁNTSZ NSZSZ „ÁNTSZ  
I. Funkció-csoport”

2003 30 858 800 - 7 768 -

2004 27 910 100 - 7 286 -

2005 28 648 100 - 6 172 -

2006 26 374 600 - 5 630 - 3 329

2007 22 079 000 - 4 203 - 2 794

2008 22 439 100 - 4 082 - 2 759

2009 21 110 900 - 4 012 - 2 765

2010 19 986 900 - 4 006 - 2 883

2011 8 056 500 11 372 600 1 147 2 500 721

II. táblázat
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és 

a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek (NSZSZ-ek) költségvetési, engedélyezett és tényleges 
(ezen belül a szakképesítéshez kötött I. funkciócsoport*) létszám adatai 2003–2011 között

* Az I. funkciócsoportba tartozó létszám: az intézmény szakmai profiljá(ai)hoz szorosan kötődő szakmai feladatokat (amit a statútum, a szervezeti és
   működési szabályzat határoz meg) ellátó létszám.
   Az intézmény első számú vezetője, helyettesei, az intézményi szakmai feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetői, az ahhoz tartozó érdemi
   (nem titkársági) feladatot ellátók a szakmai létszámba tartoznak.
   E csoport két alcsoportba bontandó:
      a) az intézmény szakmai profilját elsődlegesen kifejező létszám,
      b) az a) alattiakat szakmailag segítő munkát végző munkatársak (pl. asszisztensek).
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randó (rendeleti szinten részben már ma is elvárt) 
komplex kuratív és több szintű preventív szolgál-
tatások személyi feltételrendszere csak alapellátá-
si team felállításával és működtetésével biztosít-
ható. A háziorvos irányításával működő alapellá-
tási teamnek az orvoson és ápolón kívül szükség-
szerűen tagja a feladatra felkészült pszichológus 
és népegészségügyi szakember. A pszichológiai és 
népegészségügyi szolgáltatás biztosítására elkép-
zelhető a praxisok társulása, s e munkatársak ide-
jének és alkalmazásuk költségeinek megosztása. 
A Svájci Hozzájárulás által támogatott alapellátási 
modell-program remélhetőleg már ebben az év-

ben elindul az észak-magyarországi és észak-al-
földi régiókban, s az egészségügyi alapellátás pre-
venciós fókuszú áthangolásához felhasználható ered-
ményeket szolgáltat.

2. A népegészségügyi szolgáltatások és az egészség-
ügyi ellátás bizonyítékokon alapuló tervezéséhez 
nélkülözhetetlen a lakosság egészségi állapotának 
és az azt meghatározó egészségdeterminánsok vál-
tozásának követése, melyet csak egészség-moni-
toring rendszer felállításával és működtetésével 
biztosítható [15]. Az intervenciók tervezéséhez és 
hatékonyságának méréséhez e rendszer működte-
tése szintén nélkülözhetetlen. Annak érdekében, 
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Forrás: A projekt zárójelentése. Prof. Helmut Brand (University of Maastricht) szíves engedélyével

Zöld vonal: teljes mértékűnek és jól funkcionálónak tekinthető fejlettség
Piros vonal: az adott országot jellemző fejlettség 

3. ábra
A népegészségügyi kapacitások alakulása az EU egyes tagállamaiban  az EAHC/2009/Health/05 „Review-
ing Public Health Capacity in the EU” projekt adatai szerint a szervezeti struktúra (Organizational Struc-
tures), a munkaerő-helyzet (Workforce), az együttműködések formái (Partnerships), a népegészségügyi 
információk generálásának rendszere, kiemelten a monitoring és jelentési rendszerek (Knowledge, Devel-
opment), a rendelkezésre álló anyagi források (Financial Resources) és a vezetés és irányítás (Leadership 

and Governance) rendszere szerint.
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hogy számos európai és amerikai ország példájá-
ra ez a monitoring rendszer hazánkban is felállí-
tásra kerüljön, szakítani kell azzal a téves nézettel, 
mely az egészségügyi ellátás monitoringja és az 
egészségi állapot monitoringja közé egyenlőség-
jelet tesz.

3. Az egészségfejlesztési intézményhálózat felállítá-
sa és működtetése a lakosság egészségi állapotá-
nak javítása érdekében szintén kulcsfontosságú. 
Hazánkban az ezredfordulót követően nagy len-
dülettel és jó hatékonysággal elindult szekunder 
prevenciós (szűrési) szolgáltatások szintjén is je-
lentős visszaesés tapasztalható [16], a primer pre-
venciós szolgáltatások esetében pedig egyértelmű 
a hiányosság.

4. Néhány évvel ezelőtt az egészséghatás vizsgálatok 
intézményesítése érdekében hazánkban is reményt 
keltő lépések történtek [17, 18, 19], de a politikai 
jó szándék mára elapadni látszik.
A fenti, a teljesség igénye nélkül felsorolt megoldásra 

váró népegészségügyi feladatok is egyértelműen jelzik, 
hogy a népegészségügyi szolgáltatások területén az el-
múlt évtizedben lezajlott drasztikus létszám redukció 
megoldatlan feladatokkal és kezeletlen problémákkal 
társul. A Health Consumer Powerhouse (Svédország) 
34 európai ország egészségügyi ellátórendszere teljesít-
ményének értékelését egységes szempontrendszer alap-
ján elvégezve Magyarországot 2012-ben a 28. helyen 
rangsorolta [20]. Túl azon, hogy önmagában a helye-
zés súlyos leminősítést jelent, a helyzet értelmezését 
tovább rontja, hogy ez a korábbi (2009-es) elemzés so-
rán elfoglalt 20. helyhez [21] viszonyítva is drasztikus 
visszaesést jelent. A romló teljesítmény hátterében egy-
értelműen azonosítható a népegészségügyi szolgáltatá-
sok színvonalának esése, mely az ellátórendszer kime-
neti és prevenciós mutatóiban tükröződik. Nem pusz-
tán a felsőoktatási intézmények által a közelmúltban 
kibocsátott és a jelenleg képzésben lévő népegészség-
ügyi szakemberekre van szükség a népegészségügyi rend-
szer minőségi működtetéséhez, de a képzettek számának 
növelésére is. A népegészségügyi diplomák napjaink-
ban világszerte felértékelődnek. Az Európai Unió egyik 
vezető egészségpolitikusa úgy fogalmazott, hogy egy 
ország egészség-kultúrájának fokmérője népegészség-
ügyi szolgáltatásainak színvonala. Muir Gray, az ox-
fordi egyetem tudástranszfer igazgatója, néhány éve 
megjelent cikkének címében is állítja, hogy a XXI. szá-
zad kultúrája a népegészségügy égisze alatt bontakoz-
hat ki [22].

Köszönetnyilvánítás

Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvosnak kö-
szönöm az ÁNTSZ létszámadatok rendelkezésemre bo-
csátását.

IRODALOM

  1. Ádány, R., Villerusa, A., Bislimovska, J., Kulzhanov, M.: Pub-
lic Health Education in Central and Eastern Europe, and 
Central Asia. Public Health Reviews, 33:105-133, 2011

  2. Józan, P.: Epidemiológiai válság Magyarországon a kilencvenes 
években I. Statisztikai Szemle, 1-2:5-20, 2004

  3. Ádány, R.: Az eurokonform, teljes vertikumú népegészségügyi 
szakemberképzés struktúrája és tartalma hazánkban. Nép-
egészségügy, 83:18-24, 2004

  4. Ádány, R.(szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan (2. 
kiadás). Medicina, Budapest (megjelenés alatt)

  5. 166/2003. (X.21.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatási 
alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 
36/1996. (III.5.) Korm. rendelet módosításáról

  6. The European Higher Education Area, Joint Declaration of the 
European Ministers of Education, Convened in Bologna on the 
19th of June 1999.

  7. 252/2004. (VIII.30.) Kormányrendelet a többciklusú lineáris 
felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól 
és az első képzési ciklus indításának feltételeiről

  8. http://nepegeszseg.hu/edi2.htm 
  9. http://doktoriiskola.etk.pte.hu/ 
10. http://phd.sote.hu/hu/phd_iskolak
11. http://www.phd.szote.u-szeged.hu/Interdiszciplinaris_DI.htm
12. http://www.inthealth.eu/app/download/5785018539/PH+Cap

acities+8.11.2011+Poznan+FINAL.pdf 
13. http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/

Health2020_policy.pdf
14. Ádány, R., Bugán, A., Bíró, K., Rurik, I.: Az alapellátás tartal-

mi, strukturális és finanszírozási átalakítása, mint a hazai 
népegészségügyi helyzet javításának eszköze. Népegészségügy, 
87:117-122, 2009 

15. Kovács, A., Döbrőssy, L., Nagy, A., Budai, A., Boncz, I.: Szer-
vezett szűrővizsgálatok hatékonyságának monitorozása.  Nép-
egészségügy, 89:293-306, 2011

16. Ádány, R., Boncz, I., Dózsa, Cs., Kozmann, Gy., Nagymajté-
nyi, L., Sándor, J., Tompa, A., Kovács, A.: Az egészség-moni-
toring rendszer fejlesztésének szükségessége és lehetősége 
Magyarországon. Népegészségügy, 87:284-290, 2009

17. Ádány, R., Makara, P.: Ajánlás az egészséghatás vizsgálatok 
akkreditációs feltételrendszerének (minőségi standardjainak) 
és eljárásrendjének kialakítására. Népegészségügy, 87:47-48, 
2009

18. Makara, P., Ohr, M., Taller, Á.: Az egészséghatás vizsgálatok 
sanyarú krónikája hazánkban (1998–2008). Népegészségügy, 
87:14-16, 2009

19. Girán, J., De Blasio, A.: Egészséghatás vizsgálat és a helyi dön-
téshozatal – egy egészségpolitikai kezdeményezés tapasztalatai. 
Népegészségügy, 87:34-39, 2009

20. http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.
pdf

21. http://www.healthpowerhouse.com/files/Report%20EHCI%20
2009%20091005%20final%20with%20cover.pdf

22. Gray, M.: Public health leadership: Creating the culture for the 
twenty-first century. J. Publ. Health, 7: 208-209, 2009



225

recenzió

népegészségügy / 98. évfolyam 1. szám (2021)

Országos Gerincgyógyászati Központ – 1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3. – Tel.: (30) 202 5317 – E-mail: annamaria.somhegyi@bhc.hu

A mindennapos testnevelés 2011-ben történt törvé-
nyi előírása az egyik fontos népegészségügyi beavatko-
zás rendszerszintű megvalósulását jelenti: ismert, amíg 
ez nem volt kötelező előírás minden tanuló részére, ad-
dig az iskolák cél-ellentétes megoldásokkal igyekeztek 
saját munkájukat egyszerűsíteni [1]. 2002–2010 közt az 
szerepelt a közoktatási törvényben, hogy minden isko-
lában kötelező megszervezni a mindennapos testmoz-
gást, ezért az iskolák meg is jelölték, hogy ez mikor és 
hol történik – azonban a tanulók ezen nem vettek részt, 
mivel a törvény azt már nem írta elő.

A megfelelő törvényi előíráshoz sok év kitartó nép- 
egészségügyi küzdelme volt szükséges, melyben jelen 
sorok szerzője részben mint civil harcos orvos, részben 
mint az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Prog-
ram (2001) és az Egészség Évtizede Nemzeti Népegész-
ségügyi Program (2003) írásában is résztvevő egészség-
ügyi minisztériumi munkatárs vett részt. A fő akadályt 
2001-ben az akkori oktatási minisztériumi vezetők vé-
leménye jelentette: szerintük az iskolák nem voltak ké-
pesek a mindennapos testnevelés megszervezésére. 
E véleményük megváltozását jelen sorok szerzője egy 
többtárcás pályázat kiírásának és megvalósításának el-
érésével tudta elősegíteni (ún. KOMA pályázat, 2001): 
a pályázó 710 iskola ténye meggyőzte a vezetőket ar-
ról, hogy ez nem szervezési, hanem finanszírozási prob-
léma (akkor még tanulónkénti normatíva alapján finan-
szírozták a közoktatást, ezért a több testnevelési óra több 
pénzt igényelt).

Mind a laikus, mind a szakmai közvéleményben so-
káig tartotta magát az a nézet, hogy hiba volt előírni 
a kötelező mindennapos testnevelést, mivel hiányoznak 
hozzá az infrastrukturális feltételek, magyarul: nincs hoz-
zá elég tornaterem. Ezzel szemben áll, hogy a gyere-
keknek valójában nem tornateremre, hanem mozgás-
ra van szükségük minden nap. A testnevelők módszer-
tani fejlődését segítő nagy TÁMOP projekt részeként  
a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elkészített egy 
olyan játék-gyűjteményt („Alternatív játékok”), mely-
ben 87 érdekes, a testnevelés céljait szolgáló, tornater-
men kívül alkalmazható játékot mutatnak be [1]. Ha 
egy testnevelő minden héten egyet játszik a gyerekek-
kel ezek közül, akkor két és fél tanéven át van minden 

hétre újabb játéka készen: a könyvet és a hozzá tartozó 
DVD-t minden iskola, sőt azok minden feladatellátó 
helye megkapta 2014 során, de megtalálhatók a MDSZ 
honlapján is [2].

Ezeken a játékokon kívül is van minden iskolában 
ötlet és lehetőség arra, hogy a tornatermen kívüli test-
nevelés órákat megoldják. Abban, hogy a választott meg-
oldások minél jobban szolgálják a mindennapos test-
nevelés népegészségügyi céljait, a népegészségügy sze-
replőinek segíteniük kell az iskolákat: pedagógusokat, 
gyerekeket, szülőket. Sok szempontból kiváló, ha az is-
kola ezen három szereplőjének közös gondolkodását 
tudjuk elérni: pl. a gyerekek bevonása fontos eszköze 
annak is, hogy őket érdekeltté tegyük a testnevelésben 
történő lelkes részvételben; vagy a szülők bevonása azt 
eredményezheti, hogy már nem külső kritikusként te-
kintenek a mindennapos testnevelésre, hanem saját „mű-
vüknek”, ügyüknek is érzik.

2014 során még másik 6 módszertani kiadványt és 
hozzá tartozó DVD-t kaptak meg az iskolák ill. összes 
feladatellátó helyük, s országszerte 8000 testnevelő vett 
részt módszertani megújulást segítő továbbképzésben 
– mindezt a fenti projekt keretében ingyenesen.

Másik jelentős kormányzati támogatású továbbkép-
zés volt a 2012-ben elindult Kölyökatlétika Program 
(KAP), melyben tanítókat képeztek ki az alsó tagoza-
tos tanulók számára élvezetes fejlesztő mozgásformák 
alkalmazására, s ehhez minden résztvevő iskola több-
százezer forint értékű komplett, szép színes és változa-
tosan használható eszköz-készletet is kapott. 2015-ben 
már 3000 tanítót képeztek ki, később ez a szám meg-
duplázódott. A kölyök-atlétikai eszközök a tornatermen 
kívüli testnevelés órákon is jól használhatók [3].

A mindennapos testnevelés infrastrukturális felté-
teleinek folyamatos javítása a fenti gondolatok és fej-
lesztések mellett is szükséges természetesen, s ezt 2014 
óta több kormányhatározat alapján valósítják meg: ed-
dig 46 tornaterem és 55 tanuszoda építése kezdődött 
meg, ill. fejeződött be.

A MDSZ projektjében elkészítették a tudományos ala-
pokon álló, korszerű fittségmérési módszert, a NETFIT-
et (Nemzeti Egységes Fittségmérés), melyet a közne-
velési törvény 2015 óta előír: a testnevelőknek évente 
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egyszer, tavasszal kell mérniük minden 5–12. évfolya-
mos tanulót, s ehhez minden iskola megkapta a mód-
szertani felkészítésen kívül az eszközöket is (többek közt 
digitális mérleget és OMRON BF511 bioimpedancia mé-
rő eszközt). A testnevelők a mért értékeket online rög-
zítik, s az eredményeket 2015 óta a MDSZ honlapján 
különböző bontásokban lehet megtekinteni (a tanulói 
egyéni eredményt azonban csak a saját tanár ill. a ta-
nuló és szülője láthatja). A honlapon 2016 óta közlik 
a korábbi eredményekkel történő összevetést is [4].

Részletek a NETFIT 2019. évi mérési eredményei-
ből a javítani-valókra összpontosítva:

1. Ingafutás teszt

A NETFIT mérés legkritikusabbnak ítélt tesztje az in-
gafutás teszt, mivel ez a keringési és légzőszervek telje-
sítményét méri. Ebben a tanulók 57,6%-a teljesített az 
egészség-zónában a 2015. évi méréskor, míg 2019-ben 
61,5%-uk (a lányok 7%-kal, a fiúk közel 2%-kal javul-
tak). A javulást már a 2016. évi mérés is mutatta, ekkor 
kiemelkedő volt a javulás azon lányok esetében, akik 
a fokozatos bevezetés során már részt vehettek a min-
dennapos testnevelésben. A javulás minden évben lát-
ható volt, bár a javulás mértéke a 2016. évi méréskor 
volt a legnagyobb. Azzal együtt, hogy az ingafutás teszt-
ben javulás mérhető, a talált értékek nem megnyugta-
tóak, hiszen a kutatási jelentés bemutatja, hogy min-
den évben jellemző: a tanulók teljesítménye az ingafu-
tásban az életkor előrehaladtával egyre rosszabb, s ez 
a lányokra fokozottan igaz. Ezért a testnevelőknek to-
vább kell törekedniük arra, hogy a tanulókat, köztük 
különösen is a közismerten „ellustuló” lányokat olyan 
feladatokkal vonják be a mindennapos testnevelésbe, 
melyeket kedvvel, odaadással végeznek.

2. Hátizmok ereje

A NETFIT mérés legrosszabb eredményt adó teszt-
je a hátizmok erejét mérő törzsemelés teszt: 2019-ben 
a tanulók 53,4%-a teljesített az egészség-zónában, 2015-
ben ez az érték 46,6% volt. Látható, hogy kevés javulás 
van ebben a tesztben, de ez még így is riasztóan gyen-
ge eredmény. Ez a teszt önmagában csak egy fénynya-
láb a gerinc egészségét szolgáló izmok vizsgálatához, hi-
szen ahhoz a testtartásért felelős összes izom egyensú-
lyi működésének vizsgálata lenne szükséges. Ez azon-
ban a testnevelőkre túl nagy terhet róna, helyettük ezt 
a vizsgálatot majdan az iskolai munkát segítő gyógy-

tornászoknak (ld. háziorvosi praxisközösség résztvevői: 
gyógytornász, dietetikus, pszichológus) kell végezniük, 
ahogyan azt a 1722/2018. /XII.18./ Kormányhatározat-
tal elfogadott Nemzeti Mozgásszervi Program is tartal-
mazza. Mindenesetre a NETFIT kutatási jelentés készí-
tői is megállapítják, hogy a gerinc és törzs izmainak fej-
lesztése továbbra is kiemelt feladata a testnevelésnek. 
Nem mindegy azonban, hogy az eddigieknél hatéko-
nyabb szakmai segítséget sikerül-e végre megadnunk 
a testnevelők részére.

3. Kézi szorítóerő

A kézi szorítóerő vizsgálatának módszerét a nemzet-
közi szakirodalomban közölt új eredményeknek meg-
felelően most megújították: az új módon végzett mé-
rés eredménye következtetni enged a csontsűrűségre 
és az általános izomerőre. Ezért a kézi szorítóerő ered-
ménye szintén jelentőséget nyert az egészségi állapot 
leírásában: aki ebben gyengén teljesít, annak nagyobb 
esélye van a csontsűrűség elégtelenségére. Ennek a tu-
dományos fejleménynek a tükrében riasztó, hogy a ta-
nulóknak csak 60,9%-a teljesített az egészség-zónában. 
A felnőttkori csontsűrűség a gyermek- és fiatalkorban 
alakul ki, mégpedig éppen a gravitáció ellenében na-
ponta végzett mozgás hatására. Vagyis a testnevelés-
nek e téren is jobban kell teljesítenie a jövőben.

4. Testösszetétel és tápláltság

A túlsúlyos és elhízott tanulók aránya a NETFIT mé-
rései szerint 2019-ben 27,7% volt, ami a korábbi évek-
hez képest némi romlást jelent (2015:25,0%; 2016: 25,8% 
2017:25,2%). Ez az ingafutás gyenge eredményeivel együtt 
a keringési és anyagcsere betegségek rizikótényezője, 
ezért a testnevelőknek fokozottan kell ügyelniük arra, 
hogy olyan módszerekkel dolgozzanak és olyan felada-
tokat adjanak a tanulóknak, amikkel az eddigieknél job-
ban tudják serkenteni őket a részvételre (különös figye-
lemmel az „ellustuló” lányokra).

A NETFIT felmérések eredményeiből levonható fő tanul-
ságok a mindennapos testnevelés egészségfejlesztési kri-
tériumoknak egyre jobban megfelelő működésére vonat-
kozóan

1. A keringési, az anyagcserebetegségek, és a cson-
tok mészhiányának megelőzésére a tanulók által 
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szívesen, örömmel végzett testnevelési feladatok, 
valamint módszerek alkalmazására van szükség, e té-
ren a testnevelőknek sokat kell még fejlődniük, de 
ebben segíthetik őket a népegészségügy szereplői 
is a gyerekek és szülők megfelelő bevonásának kö-
zös elérésével. 

2. A felnőttkori porckopásos gerincbetegségek megelő-
zésére speciális gyakorlatanyagok rendszeres és ha-
tékony alkalmazására van szükség a mindennapos 
testnevelésben, ebben a testnevelőket az alapellá-
tásban dolgozó gyógytornászoknak kell segíteniük.
A gyerekek és szülők bevonását segítheti egy online 

kérdőív, melynek kérdései éppen a mindennapi test-
nevelés egészségfejlesztési kritériumairól szólnak – az-
zal a céllal, hogy elgondolkodtassák a válaszolót [5, 6].

2020. februárjában a köznevelési és egészségügyi ál-
lamtitkár közös levelével együtt minden iskolaigazga-
tó megkapta a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (TIE) 
nyomonkövetésére szolgáló online kérdőívet, melyben 
a mindennapos testnevelés egészségfejlesztési kritéri-
umai is szerepeltek (a kérdőív eredményeinek elemzé-
se még folyamatban van) [7].
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Somhegyi Annamária

Összefoglalás: A mozgásszegény életmód okozta nem-fertőző krónikus betegségek jelentős, és növekvő 
egészség-veszteséget és korai halálozást eredményeznek, emiatt egyre sürgetőbb különösen a gyermekek 
és fiatalok körében az egészségfejlesztő testmozgás fokozása. Ennek leghatékonyabb módja a mindennapi 
iskolai testnevelés és sport, melyet az idevágó WHO ajánlások és EU dokumentumok is szorgalmaznak. 
A WHO „A táplálkozás, testmozgás és az egészség globális stratégiája” című dokumentumban a 49. §. így 
fogalmaz: „Az iskolákat arra ösztönzik, hogy naponta legyen testnevelés”. A magyar köznevelési törvény 
a mindennapi testnevelést kötelezővé tette hazánkban, s fokozatos bevezetése megkezdődött a 2012/13-
as tanévben. A várt egészséghatások érdekében a mindennapi testnevelésnek számos egészségfejlesztési 
kritériumnak kell megfelelnie. Ezek megvalósításának jelen helyzetét mutatja be a szerző, s a tapasztalható 
akadályokra, azok leküzdésére hívja fel a figyelmet.
Kulcsszavak: mindennapi testnevelés, köznevelési törvény, egészségfejlesztési kritériumok, tornatermen 
kívüli hatékony testnevelés

Summary: Physical inactivity has been identified as one of the leading risk factors for noncommunicable 
diseases, which are by far the leading cause of death in the world and their impact is steadily growing. 
Children are not immune to this burden, and effective interventions are urgently required. As DPAS 49.§ 
states: „Schools are encouraged to provide students with daily physical education.” In Hungary the new Act 
Nr. 190 of year 2011 on National Education prescribes daily physical education for all schools, and it’s grad-
ual implementation has started in the school-year 2012/13. To achieve expected health-gains, daily physi-
cal education has to fulfill several special health-promoting criteria. The state of implementation of these 
criteria is characterized in this paper with focus on difficulties to overcome.
Keywords: daily physical education, Act on National Education in Hungary, health promoting criteria, 
effective physical education outside the gymnasium
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A MINDENNAPI TESTNEVELÉS 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE

A fizikai inaktivitás korunk civilizált életmódját jel-
lemző egészségkockázati tényező, mely a nem fertőző 
krónikus betegségek és a korai halálozás egyik vezető 
rizikófaktora. Ezért a WHO évek óta számos dokumen-
tumban hívja fel az országok és a szakemberek figyel-
mét a fizikai inaktivitás csökkentésének szükségessé-
gére, és az Európai Bizottság is számos kiadványt ké-
szített a témában [1–10]. A Center for Disease Control 
and Prevention (CDC, USA) is hangsúlyosan foglal-

kozik a fizikai aktivitás növelésének kérdésével, azon 
belül külön az iskolai testnevelés óraszámainak vizs-
gálatával [11]. 

A különböző szintű hazai népegészségügyi progra-
mok, illetve a nem fertőző krónikus betegségek szak-
mai programjai is mind tartalmazzák és hangsúlyoz-
zák a fizikai inaktivitás csökkentésének szükségességét 
[12–16]. A gyermekkorban elkezdett napi fizikai akti-
vitás szükségessége tehát axiómának tekinthető. En-
nek a WHO által javasolt időtartama napi 60 perc, 
vagyis a 45 perces mindennapi testnevelési óra mellett 
egyéb aktivitás is szükséges.



A mindennapi testnevelést a zseniális Nobel-díjas tudósunk, Szent- 
Györgyi Albert már 1930-ban szorgalmazta [17]: „Úgy értesültem, 
hogy még mindig vannak iskolák, ahol napi öt órai tanítás folyik, 
ahol hetenként két tornaóra van, ahol tehát három naponta előre 
kell a gyermekeknek magukat kimozogniok. Hát tudnak az urak 
három napra előre enni vagy aludni? Ez ami itt folyik, az ellenke-
zik nemcsak a fiziológia és orvostudomány, de ellenkezik az embe-
ri józan ész legelemibb követelményeivel.” 

A mai gyermekek és fiatalok mozgásszegény, ülő élet-
módjának a modern infokommunikációs technikai esz-
közök kiterjedt használata miatti fokozódása egyre sür-
getőbbé teszi, hogy az egészségfejlesztés egyik legal-
kalmasabb helyszínén, az iskolában megadjuk gyer-
mekeinknek a mindennapi egészségfejlesztő testmoz-
gást. Ezért jelent a hazai orvosok, népegészségügyi 
szakemberek számára nagy örömöt, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény [18] végre 
kötelezően előírta a mindennapi testnevelést, s annak 
4 év alatt végbemenő fokozatos bevezetését [27.§.(11) 
és 97.§.(6)]. A törvény szerint a testnevelést végre test-
nevelő és testnevelés műveltségterületi képzésben ré-
szesült tanító tarthatja (ld. a törvény 3. melléklete). 
Nagy horderejű a köznevelési törvény 87. §-a, mely 
a közoktatásban 1985-ben megszűnt szakmai ellenőr-
zés újraépítését és működtetését tartalmazza.

A MINDENNAPI TESTNEVELÉS 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI KRITÉRIUMAI 

Ahhoz, hogy a hazánkban törvény által előírt min-
dennapi testnevelés elérhesse célját, a gyermekek jobb 
egészségét, arra is szükség van, hogy a testnevelők ed-
dig „szokásos” szemlélete megváltozzon és módszere-
ik az egészségfejlesztési szempontoknak egyre jobban 
megfeleljenek. Ezért jelen sorok szerzője számos olyan 
orvosi szakmai társasággal, mely a mindennapi test-
nevelés preventív hatásaiban érintett, közösen megfo-
galmazta a mindennapi testnevelés egészségfejlesztési 
kritériumait azzal a céllal, hogy a köznevelés irányítói 
érvényesítsék a tantárgygondozás (=szakmai segítés) 
és a tanfelügyelet (=szakmai ellenőrzés) mostani ki-
alakításakor. 

E kritériumok az alábbiak:
1. A mindennapos tanórai testnevelésben minden 

tanulónak részt kell vennie, vagyis az indoko-
latlan mulasztásokat, felmentéseket vissza kell 
szorítani. Ez egyrészt a szülők feladata, másrészt 
azon orvosoké, akik segítő szándékkal, de kellő 
sportorvosi tapasztalat hiányában, a tanuló ill. 

szülője kívánságára felmentést írnak. Fontos, hogy 
orvos kollegáink vegyék figyelembe a mai moz-
gásszegény életmód miatt szükségessé vált fel-
fogásbeli változást: pl. még a mozgásszervi be-
teg tanulóknak is minél több mozgásra van szük-
ségük, tehát általánosságban az ő felmentésük 
sem szükséges (természetesen egyedi esetek-
ben a szakorvos felelőssége és joga erről más 
döntést hozni).

2. Minden testnevelési órán meg kell történnie 
a kellő szív- és érrendszeri, valamint légzőszer-
vi terhelésnek (kipirulás, izzadás, lihegés a je-
le). Ezért a testnevelési órán olyan módon kell 
a tanulók mozgását szervezni, hogy az egymás-
ra várakozással, vagyis mozgás nélkül eltöltött 
idő a lehető legkevesebbre csökkenjen.

3. Minden testnevelési órán minden tanulóval 
gimnasztikát (tornát) is végezni kell, melynek 
része a biomechanikailag helyes testtartás ki-
alakítását és fenntartását szolgáló speciális tar-
tásjavító mozgásanyag, valamint a láb izmai-
nak erősítése és a helyes légzéstechnika kialakí-
tása is. (A speciális tartásjavító mozgásanyag 
nem változik az életkorral és egyik életkorban 
sem pótolható mással, legfeljebb kiegészíthető 
egyéb játékos vagy változatos gyakorlatokkal.) 
A testnevelés során figyelembe kell venni a ge-
rinc- és ízületvédelem szabályait.

4. Minden mozgás során kiemelten kell figyelni 
a gerinc és az ízületek életkori terhelhetőségére.

5. A testnevelési órákon relaxációt is végeztetni 
kell minden tanulóval (ennek módszere az 1–4 
évfolyamon különbözik a többi évfolyamon al-
kalmazandótól).

6. Mind a speciális tartásjavítás, mind a relaxáció 
az izomtudat, a testtudat kialakítását igényli, ami 
egyúttal a testnevelés általános testi-lelki egész-
séghatásait is felerősíti. Ezért a testnevelőknek 
az izomérzések tudatosítására, s ezeknek szó-
beli kifejeztetésére is nagy hangsúlyt kell he-
lyezniük.

7. A testnevelőknek át kell adniuk azt a tudást is, 
hogy a mozgás miként áll folyamatos kapcso-
latban az egészséges lelki működéssel és a tanu-
lási képességek fejlődésével. 

8. A mindennapos tanórai testnevelés részét ké-
pezheti a tánctanítás is, amennyiben ehhez a szük-
séges személyi feltételek megteremthetők. Szá-
mos, lelki egészséget elősegítő és kapcsolati min-
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tát nyújtó kitűnő hatása miatt az 1–4. osztály-
ban a néptánc, 5–12. évfolyamon a nép- ill. tár-
sastánc részesítendő előnyben az egyéb táncfaj-
tákkal szemben.

9. A mindennapos tanórai testnevelés részeként, 
az élményszerzés központba helyezésével, a moz-
gás megszerettetésével olyan sportok tanítása is 
szükséges, melyeket a tanulók akár egész éle-
tükben is könnyen folytathatnak (ún. életmód- 
sportok). Az iskolák a helyi adottságok és lehe-
tőségek figyelembe vételével választhatják ki ezen 
sportfajtákat. 

10. Minden testnevelési órának a fegyelmezett mun-
ka, valamint a játék örömét és sikerélményét 
kell nyújtania minden, még az átlagostól eltérő 
testi adottságú tanulónak is. Ehhez olyan peda-
gógiai-pszichológiai módszereket kell alkalmaz-
ni, melyek az osztály minden tanulója számára 
a neki megfelelő mozgás-feladatokat adják; va-
lamint olyan munka- és játékhelyzeteket kell 
teremteni, melyek minden tanuló részére az el-
végzett munka illetve játék sikerélményét és 
örömét nyújtják.

11. A testnevelés órán a testnevelőnek egyedülálló 
lehetősége van arra, hogy a tanulókkal saját él-
ményeik útján megértesse a testnevelés órán 
történtek hatását a szervezetükre, testük és lel-
kük egészséges fejlődésére, ezért a testnevelés 
órának az egészségtan (egészségfejlesztési isme-
retek) hatékony, azaz bensővé válást eredménye-
ző oktatását is elő kell segítenie. Ennek részeként 
kiemelten fontos a személyi higiéne, a testmoz-
gás utáni zuhanyozás vagy egyéb tisztálkodás és 
a folyadékpótlás gyakorlati alkalmazása.

12. A testnevelés értékelésének olyan módon kell 
történnie, hogy az a tanulókat a részvételre ser-
kentse, vagyis minden tanulót elsősorban a sa-
ját adottságai és eddig elért saját eredményei 
alapján kell értékelni. 

13. A mindennapos tanórai testnevelés szakmai 
minőségének biztosítását legjobban az segíti 
elő, ha a testnevelés órát testnevelő szaktanár 
vagy erre kiképzett tanító tartja. 

14. Fontos, hogy a tanulók megismerjék a magyar 
sport történetét, a kiváló sportemberek életútja 
motiválhatja a tanulókat az iskolán kívüli sport-
ág választásában.

15. A köznevelést fenntartó állam feladatai közé tar-
tozik a mindennapos tanórai testnevelés esetle-

gesen hiányzó tárgyi feltételeinek biztosítása. 
A kormányzat ezirányú törekvéseivel egyetér-
tünk. Mivel a tárgyi feltételek javítása csak fo-
kozatosan tud megtörténni, így előfordulhat, 
hogy az iskola tornaterem-ellátottsága jelenleg 
esetleg nem elegendő. Ilyen esetekben az iskola 
tantestülete és testnevelő pedagógusai saját kre-
ativitásukat segítségül híva közösen alakítsák 
ki az iskola helyzetében elfogadható megoldá-
sokat a mindennapi tanórai testnevelés kivite-
lezésére. A tökéletes helyszín hiányánál na-
gyobb baj a mindennapos testnevelési óra hiá-
nya.

A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési kritériu-
mait 2012-ben közösen megfogalmazó orvosi társaságok 
és a munkában résztvevő vezetőik a következők voltak: 
Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság

elnöke: Dr. Brunner Péter
főtitkár: Dr. Kaposvári Júlia

Magyar Gyermekorvosok Társasága
elnöke: Prof. Dr. Molnár Dénes

Magyar Arteriosclerosis Társaság
elnöke: Prof. Dr. Szollár Lajos

Magyar Kardiovaszkularis Rehabilitációs Társaság
elnöke: Prof. Dr. Veress Gábor, 
főtitkár: Dr. Simon Attila

Magyar Reumatológusok Egyesülete
elnöke: Prof. Dr. Poór Gyula

Magyar Ortopéd Társaság
elnöke: Dr. Kiss Jenő

Magyar Gerincgyógyászati Társaság
elnöke: Dr. Skaliczky Zoltán

Országos Alapellátási Intézet
főigazgató: Dr. Balogh Sándor

Csont és Ízület Évtizede
hazai koordinátora: Dr. Bálint Géza

Magyar Egészségügyi Társaság
elnöke: Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Eduvital Nonprofit Egészségnevelési Társaság
elnöke: Prof. Dr. Falus András

Orvostudományi egyetemeink
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A MINDENNAPI TESTNEVELÉS MŰKÖDÉSÉRE 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, 
DOKUMENTUMOK RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A Nemzeti alaptanterv (NAT) és a testnevelési ke-
rettanterv 2012. évi megújításakor a testnevelés egész-
ségfejlesztési szempontjai hangsúlyosan jelentek meg. 
A NAT és a kerettanterv részletes bemutatása megha-
ladja e közlemény kereteit, az érdeklődők azonban meg-
találják a dokumentumokat az Oktatásfejlesztő és Ku-
tató Intézet (OFI) honlapján [19, 20]. Jelen sorok szer-
zője a NAT-ban megjelölte a testnevelés egészségfej-
lesztési kritériumainak megfelelő szövegrészeket, e mun-
ka megtekinthető a www.gerinces.hu honlapon [21]. 
A testnevelés módszertani megújulását a Magyar Di-
áksport Szövetség (MDSZ) a TÁMOP-3.1.13.-12-2013- 
0001 kódjelű, „A testnevelés új stratégiájának és fizikai 
állapot mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes 
részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprog-
ramok szervezésében” című kiemelt projekt keretén 
belül segíti [22]. A projekt közérthető, mozaikszóvá 
sűríthető elnevezése: Testnevelés az Egészségfejlesz-
tésben Stratégiai Intézkedések, azaz „T.E.S.I”. E munka 
során a testnevelés egészségfejlesztési kritériumai igen 
jelentős központi szerepet töltenek be, amit az is fém-
jelez, hogy az abban dolgozó testnevelők szerzővel 
együtt munkatársak voltak a NAT megújításakor. Fen-
tiek alapján kijelenthető, hogy a mindennapi testneve-
lés működését előíró jogszabályok és dokumentumok 
elősegítik, jól körülbástyázzák az egészségfejlesztési 
kritériumok teljesítését, a testnevelők kellő szemlélet-
változását, módszereik fejlődését. 

A MINDENNAPI TESTNEVELÉS MEGFELELŐ 
MŰKÖDÉSÉT NEHEZÍTŐ TÉNYEZŐK

A fent leírt folyamatok megnyugtató alakulása és az 
eddig nyilvánosságra került szabályzók megfelelősége 
mellett azonban érzékelhetők olyan nehezítő ténye-
zők, melyek elhárítása mindenképpen szükséges lenne 
a mindennapi testneveléstől várt egészséghatások be-
következése érdekében. A nehezítő körülmények há-
rom csoportba sorolhatók: 
A) Szabályozási tényezők:
– A testnevelők állam által fizetett továbbképzései 

közül egyelőre hiányoznak azok a szakmai elemek, 
melyek még mindig újdonságnak számítanak (spe-
ciális tartásjavítás, relaxáció, néptánc-oktatás).

– A testnevelő-képzést meghatározó képzési kime-
neti követelmények közt egyelőre nem szerepel-
nek kötelező érvényt biztosító módon a fenti szak-
mai újdonságok, így nem biztosított, hogy min-
den leendő testnevelő ill. testnevelést tanító peda-
gógus megtanulja ezeket [23]. 

B) Tárgyi körülmények:
A mindennapi testnevelés megvalósulásának elmúlt 

egy évében kiderült, hogy a felmenő rendszerű beve-
zetés mellett is egyre jobban előtérbe kerül a tornate-
rem-ellátottság hiányossága: azokban az iskolákban, 
ahol korábban elegendő volt a meglévő tornaterem, 
most kevésnek bizonyulhat. Ez szükségessé teszi újabb 
tornatermek építését, ami szerepel is a kormányzati 
tervekben – főleg a 2014–2020-as tervezési időszak eu-
rópai uniós forrásaira alapozva. Ezen túl a kormányzat 
uszodák építésével is segíteni kívánja a mindennapi 
testnevelés helyszín-gondjait. Mindez jó és szükséges, 
azonban azt is látni kell: nem várható, hogy a közeljö-
vőben minden tanuló (osztály) minden nap tornate-
remben tarthassa testnevelési óráját. 

A mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárásokat, 
egészségfejlesztési kritériumokat tekintve ez nem is 
baj, mivel több olyan eleme van a hatékony testneve-
lésnek, melyhez nincs szükség tornateremre. Néhány 
javasolható megoldás a tornatermen kívüli hatékony 
testnevelésre:
– A mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárások 

közt 3 olyan fontos szakmai-módszertani „újdon-
ság” szerepel, melyre az eddigieknél nagyobb hang-
súlynak kellene kerülnie, és melyek tornaterem hi-
ányában is végezhetők: a speciális tartásjavítás és 
a stresszoldás végzéséhez egy tisztán tartott pado-
zatú terem elegendő, melyre polifóm matracot tesz-
nek minden tanuló részére. A néptáncot pedig he-
ti 1 testnevelés óra keretében végezhetik a tanu-
lók, s ehhez az iskola bármelyik tere alkalmas le-
het (erre a célra üresen tartott osztályterem, más 
osztálytermektől távolabb eső folyosó-rész, aula, 
ebédlő).

– A szabadban játszható népi sportjátékokhoz az is-
kola környezetében levő szabad, lehetőleg füves 
tér a legjobb. Így a tanulók nemcsak örömteli és 
a keringést jól megdolgoztató, érdekes mozgást 
végeznek, de még szabad levegőn is vannak, sőt 
a különleges játékszabályok hatására még a má-
sokkal törődést is megélik. Ha a jellemzően egy-
szerű fa-eszközöket maguk vagy szüleik készítik 
el, akkor a közösségi élmény még fokozódik.
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– Az iskola környezetében levő szabadtéri, lehető-
leg nem aszfaltozott-betonozott terepen nemcsak 
futni lehet, hanem viszonylag gyors ütemben gya-
logolni is, ami közben a gyerekek beszélgethetné-
nek is – ennek még közösségteremtő hatása is 
van. (A „nordic walking” is egy divatos gyaloglási 
forma.)

– Az iskola folyosóin, aulájában el lehet helyezni pl. 
pingpong-asztalt, evezőpadot, a falnál tornakor-
látot, stb. Így a gyerekek különböző adottságai 
miatt amúgy is szükséges különböző feladat-kije-
lölések is megoldhatóvá válnak. 

– A lépcsőt kihasználva is lehet torna-feladatokat 
adni: nemcsak lépcsőzni lehet (ez az ízületeknek 
kevésbé előnyös főleg túlsúlyos gyermekek ese-
tén), hanem a lépcső melletti korlátot is lehet 
használni tornaeszközként.

– Az erre alkalmas iskolákban iskola-kertet lehet mű-
velni: ez azokban az időszakokban, amikor a kert-
ben éppen tennivaló van, megfelelő testmozgást 
jelent úgy, hogy közben számos más, igen fontos 
nevelési célt is elér: az egészséges táplálkozáshoz 
szükséges helyi termelésre hívja fel a tanulók figyel-
mét (ezzel a szülőknek is példát adva), a munka 
becsületére nevel, a vidéki életforma és a termé-
szet megszerettetését segíti, de még biológiai is-
meretek gyakorlati megszerzését is lehetővé teszi.

– Nagyvárosi nagy iskolákban kényszerűségből az 
osztályteremben is lehet testnevelést tartani (ter-
mészetesen a kellő szellőztetésről gondoskodva): 
relaxálni a padra borulva is lehet, a padok közt 
felállva lehet átmozgató-lazító, tartást is javító és 
agyi vérkeringést is frissítő gyakorlatokat végezni, 
a padok körül lehet gyors-gyaloglást csinálni, a pa-
dokat-asztalokat összetolva lehet körben járva nép-
táncot tartani.

– Bármilyen jó vagy kevésbé jó helyszínen is lehet 
eredményes, hatékony testnevelés órát tartani, ha 
a testnevelő a lehetőségek szerinti módszerekre 
a tanulókat kíváncsivá teszi, motiválja őket. A he-
ti 5 óra mindenképpen nagyobb szerepet és hang-
súlyt ad a tanulók motiválásának. Talán éppen a ser-
dülő korosztályokban a tanulók saját ötleteinek 
is nagyobb teret lehetne engedni – ha a testneve-
lő kellően tudja irányítani az ötletek megszületé-
sét.
Mindenképpen szükséges lenne azonban, hogy az 

iskolák segítséget kapjanak a tornatermen kívüli lehe-
tőségeik kiaknázásában – amellett természetesen, hogy 

a kormányzat a tornatermek, sportpályák és uszodák 
építését szorgalmazza, támogatja.
C) Akadályok az iskolákban: 
– Újabban vált ismertté az iskolaegészségügy berke-

iben, hogy tornaterem-hiányra hivatkozva egyes 
iskolákban még csak be sem teszik az órarendbe 
a heti 5 testnevelési órát. Ez a törvénnyel ellenté-
tes, s ezt rendszeres ellenőrzéssel meg kellene előzni.

– Az is ismert, hogy egyes iskolákban erőltetett mó-
don szerzik be a sportigazolásokat (a köznevelési 
törvény 27.§ 11. bekezdése szerint heti 2 testneve-
lési óra kiváltható, ha a tanuló igazoltan sportol 
vagy néptáncol). Ezért szükséges lenne ellenőriz-
ni, nyomon követni, hogy az iskolák hogyan al-
kalmazzák a sportigazolásokat.

– Az iskolaegészségügy feladatai közül egyelőre hi-
ányzik az alkalmi testnevelési felmentések köve-
tése (jelenleg az éves felmentéseket regisztrálják), 
pedig erre az adatra mint indikátorra lenne szük-
ség: ez a testnevelés tanulók általi elfogadottságá-
nak, kedveltségének mutatója, vagyis a testneve-
lés megújulásának is fokmérője lehetne.
Az órarendi szerepeltetés és az erőltetett sportiga-

zolás rendezetlenül hagyása a mindennapi testnevelés 
megvalósításának hatékonyságát veszélyezteti, az al-
kalmi hiányzások nyomonkövetésének elmulasztása 
pedig egy hasznos mutató mellőzését jelenti. 

MEGBESZÉLÉS 

A fizikai aktivitás növelését hangsúlyozó WHO és 
EU dokumentumok a gyermekek és fiatalok vonatko-
zásában az iskolai testnevelés és sport által nyújtott 
mozgásprogram idejének és minőségének növelésé-
ben a legdirektebb, leghatékonyabb beavatkozási mód-
szert látják. Ezért a szakpolitikusoknak és kormányok-
nak a mindennapi testnevelés és sport iskolai alkalma-
zását javasolják és kifejtik azt is, hogy mit tartanak 
fontosnak a megfelelő minőségű testnevelés keretében 
[3,5,9]. Ezek az elvárások lényegében egyeznek a hazai 
egészségfejlesztési elvárásokkal, azzal a különbséggel, 
hogy mi jobban kibontottuk a részleteket. Kiemelen-
dő, hogy a nemzetközi dokumentumokban is hangsú-
lyozzák, hogy az iskolai testnevelésnek, sportnak min-
den tanuló szükségleteit figyelembe kell vennie és a ta-
nulók részére örömöt kell nyújtania. E két elvárás ná-
lunk is igen alapvető, hiszen éppen ezen a téren kell 
a testnevelőknek a legnagyobb szemlélet változáson 

eredeti közlemények
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átmenniük: ezentúl az ügyetlen, duci, gyenge gyere-
kekkel is törődniük kell, nem csak a tehetséges, ügyes 
tanulókkal, és a testnevelési órán alkalmazott módsze-
rek megfelelő differenciálása mellett még arra is ké-
pesnek kell lenniük, hogy minden gyermeknek siker- 
és örömélményt jelentsen a testnevelés. A nemzetközi 
dokumentumok azt is tartalmazzák, hogy a fittségmé-
rés nem szolgálhat osztályozás alapjául – ezzel a szem-
lélettel mi is egyetértünk és az MDSZ-ben most zajló 
fittségmérési megújulás is erre az alapelvre épül. Vagy-
is a tanuló fittségmérési eredménye a saját korábbi 
eredményéhez viszonyítva érdekes, így motivációt je-
lent és nem osztályozást. A szülők és az iskola környe-
zetében működő civilek bevonását a mindennapi test-
nevelés hatékony működésének javításába szintén tar-
talmazzák a nemzetközi ajánlások, és ezt szorgalmaz-
tuk és szorgalmazzuk mi is. A 2012/13-as tanévben szü-
lői fórumokat tartottunk az országban több helyen, 
ahol az epigenetika és a helyes táplálkozás mellett a min-
dennapi testnevelésben végzendő új, a gyerekek egész-
ségét jól szolgáló módszerekre hívtuk fel a szülők figyel-
mét. A tanév során 8 fórumra került sor, ezeket Mezei 
István, a cigány fociválogatott edzője szervezte cigá-
nyok-lakta településeken, s a megvalósításban a szerző 
mellett még az Eduvital és a Csont és Ízület Évtizede 
vett részt. A hatékonysághoz megfelelő média-megje-
lenés lett volna szükséges. A jövőben az Országos Tisz-
tiorvosi Hivatal egészségfejlesztő munkatársaival, va-
lamint az OEFI munkatársaival és az EFI-hálózattal 
tervezünk együttműködést, hogy a szülők bevonását, 
tájékoztatását hatékonyabbá tegyük.

A European Physical Education Association (EUPEA) 
2011-ben közzétett, az európai országok testnevelésé-
ről szóló elemzése bemutatja az országokban létező il-
letve a kívánatosnak tartott testnevelési óraszámokat. 
Ebből jól látszik, hogy 2011-ben még sehol nem volt 
Európában mindennapi testnevelés, de számos ország-
ban kívánatosnak tartották [24]. A testnevelési órák-
ról hiányzással külön foglalkozik az Eurydice Report 
2013-ban [10]. A riport az európai országokat hason-
lítja össze az iskolai testnevelés működését illetően: 
többek között az óraszámokat, a testnevelési tananya-
gokat, a hiányzásokat mutatja be. A hiányzással kap-
csolatban érdekes, hogy van olyan ország, ahol az ak-
tuálisan felmentett tanulónak is részt kell vennie a test-
nevelési órán, és ott írásbeli vagy más alternatív fela-
datot adnak neki. E megoldás előnye, hogy csökkenti 
a tanulók érdekeltségét az indokolatlan felmentések 
iránt. A riport a testnevelési tananyaggal foglalkozó 

részben kiemeli, hogy két országban, Magyarországon 
és Litvániában új elemeket is tartalmaz a testnevelés: 
a tartásjavítást és a helyes légzést. (A mondat nem fo-
galmaz elég pontosan, így nem derül ki belőle, hogy 
Litvániában is alkalmaznak-e tartásjavítást, vagy rájuk 
csak a helyes légzés tanítása vonatkozik.) 

KÖVETKEZTETÉSEK:

A mindennapi testnevelést akadályozó szabályozá-
si, tárgyi és iskolai hozzáállás-beli problémák rend-
szerszerű kezelése szükséges, mely a területet felügye-
lő EMMI feladata. Ezért az oktatásért is felelős minisz-
ter figyelmének felhívása szükséges. Az iskolák foko-
zott támogatása szükséges a mindennapi testnevelés 
kreatív, hatékony megoldására, és ehhez a szülők, a ta-
nulók és az iskolákat körülvevő civil társadalom bevo-
nását is elő kell segíteni. Mindebben tág tere nyílik 
a népegészségügyi szereplőknek a segítő közreműkö-
désre. 
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