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Előadások:
1. Farmakoepidemiológia módszertana és jelentősége: a  
népesség egészségi állapotát befolyásoló tényezők, 
epidemiológiai mutatók, mortalitás és morbiditás, várható 
átlagos élettartam.
2. Az egészség értéke, és az azt befolyásoló tényezők. A 
gyógyszer mint speciális árucikk: fogyasztói döntések, a 
megtakarítás, és az optimalizálás. Egészség károsító 
magatartások és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.
3. A kapcsolat mérése, PAR
4. Gyógyszeradatbázisok, kódrendszerek (ATC, BNO), data
mining
5. Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, PDD, DID, DOT)
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1. Farmakoepidemiológia módszertana és 
jelentősége: a  népesség egészségi állapotát 

befolyásoló tényezők, epidemiológiai mutatók, 
mortalitás és morbiditás, várható átlagos 

élettartam.
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

1. Farmakoepidemiológia módszertana és jelentősége: a  népesség 
egészségi állapotát befolyásoló tényezők, epidemiológiai mutatók, 
mortalitás és morbiditás, várható átlagos élettartam.
(Dr. Horváth László)
- Epidemiológiai mutatók

- Mortalitás és morbiditás

- Várható átlagos élettartam
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A zsírbevitel és az emlőrák kapcsolata

Prentice RL, Kakar F, Hursting S, Sheppard L, Klein R, Kushi LH. Aspects of the rationale for the Women's Health Trial. J Natl Cancer Inst. 1988 Aug 3;80(11):802-14. doi: 10.1093/jnci/80.11.802. PMID: 3292773.
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Epidemiológia

• A népesség szintjén tapasztalható jelenségeket vizsgáló tudomány.
• Epi (επι)- -on
• Demos (δημος) – nép
• Logos (λογος) – Tudomány
• Az egészséggel kapcsolatos jelenségeket és az előfordulásukat 

befolyásoló tényezők kapcsolatát vizsgálja.

Farmakoepidemiologia

• A gyógyszerek felhasználásnak és hatásának vizsgálata nagy létszámú  betegek 
körében.

• Meghatározza a (balance between benefit and) gyógyszerhasználatához 
kapcsolódó kockázatokat populáció-alapú adatbázisok segítségével.

• A farmakoepidemiológia olyan információt szolgáltat a gyógyszerbiztonság és 
hatásosság jobb megismeréséhez, amelyek még nem álltak rendelkezésre a 
premarketing vizsgálatok során.

• Big data
• Nagy kérdések
• A valóélet adatai

• Betegek, akiket általában nem vonják be a randomizált klinikai vizsgálatokba, vagyis akik másként 
viselkednek a valóéletben.
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Információ igény az RCT vizsgálatokon túl

ISPOR Real World Task Force Draft, July 25, 2006

RCT 
Randomizált
klinikai 
vizsgálat

Hatás és 
biztonságosság 
vizsgálata kis 
populáción korlátozó 
vizsgálati protokollal

A döntéshozóknak a valóéletből 
származó információkra van 
szükségük, hogy meghatározott 
költségvetési kereteken belül hozzon 
egészségügyi döntéseket a teljes 
populáció számára.

Betegek
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Valóéletbeli adatok

Minőségmérés

Struktúra

Kézzelfogható

Létesítmény
Személyzet

Folyamat

Cselekvések

Az irányelvek 
betartása

Az ellátás 
biztosítása

Kimenetel

Eredmények

Végpontok
Köztes kimenetel

SPO Modell
(Donabedian modell)
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A kimenetel típusai

ECHO Modell

Gazdasági
eredmény

Klinikai 
kimenetel

Humanisztikus 
végeredmény

ECHO modell: gazdasági eredmény

• Az intervenció hatása a költségekre
• Gazdasági vagy farmakoökonomiai elemzések értékelése

• Pl.. Költség-haszon, költség-hatásosság, költség-minimizáció, költség-
hasznosság, költségvetési hatás modell

• Példák:
• Költség per kezelés, költség per megelőzött asztma roham költség per 

ápolási nap, inkrementáls költséghatékonysági ráta (ICER)

• Költség típusok
• Közvetlen egészségügyi költségek: orvosi vizitek, kórházi kezelés, gyógyszerek
• Közvetlen nem-egészségügyi költségek: gondozóval kapcsolatos, szállítás
• Közvetett költségek: termelékenység, munka elvesztése
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ECHO modell: Klinikai kimenetel

• Intervenció hatására kialakult mérhető változás az egészségi 
állapotban

• Intermedier: Vérnyomás, se. glucose, LDL-cholesterol, HbA1c
• Kemény végpont: stroke, myocardialis infarctus, halál

• Kiértékelés a klinikai vizsgálatok / poszt-merketing jelentések használatával

• Példák:
• Betegség: A diabetes hatása a betegekre
• Intervenció: Statin szekundér prevencióra MI/stroke után
• Compliance: Bisphosphonate hatása a csonttörésekre
• Egészségügyi ellátás: A hipertónia együttműködésen alapuló gyógyszeres 

kezelése hatása a vérnyomás kontrollra

ECHO modell: Humanisztikus kimenetel

• Az intervenció hatása a beteg jelentette kimenetelre

• Értékelése betegeknek szóló kérdőívek és felmérések 
segítségével történik

• Pl.: Health related quality of life (HRQOL), Disease-Based Assessment 
Tool (e.g., ACR), Consumer Assessment of Health Plan Survey (CAHPS)

• Példák:
• Egészséggel kapcsolatos életminőség
• Beteg elégedettség
• Beteg preferencia



9

Egészségügyi 
szolgáltatás kutatás

Egészség-gazdaságtan
Kimenetel
kutatás

Farmako-
epidemiológia

Epidemiológia
Közgazdaságtan

Conceptualization by Harry Guess

Farmakoepidemiológia- multidiszciplináris tudomány

Farmakoepidemiológia

Epidemiológia

Orvostudomány

Közigazgatási adatok

Farmakológia

Biostatisztika

Számítástechnika
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Története

1906: Pure Food & Drug Act (Az ópioiok és alkoholok megfelelő szignálása) 
1938: Federal Food, Drug And Cosmetic Act (kötelező állatkísérletek)
1962 Kefauver-Harris Amendments
+ A hatásosság és biztonságosság bizonyítása

1960’-as évektől
Gyakori jelentések a mellékhatásokról, amelyek gyakran spontán mellékhatás 
jelentő rendszerekből származtak.

Epidemiológiai kutatás

1. Deskriptív (jóslás) 
•Diagnosis (megjósolja a betegség jelenlétét/hiányát) 
•Prognosis (megjósolja egy betegség/állapot előfordulását a jövőben) 

2. Okozati 
•Etiológia (betegség oka) 
•Therapiás (kezelés hatása) 
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Célja

• Paraméter becslése
• A sokaság egy bizonyos tulajdonságának felmérése pl.: H1N1 

előfordulása terhes nők körében.
• Asszociációk mérése
• Paraméter (környezeti ártalom; gyógyszer) és állapot (betegség, 

halál) közötti összefüggés keresése.
• Beavatkozás hatásának mérése

• Pl.: H1N1 ellni oltás csökkenti-e a mortalitást/morbiditást.

Módszertana

• Vitális statisztika analízise
• Megfigyelések

• Keresztmetszeti tanulmányok
• Prevalencia - a betegség gyakorisága a vizsgált populációban egy adott időpontban.
• Incidencia - az új betegek száma a veszélyeztetett populációban egy adott 

időintervallumban.
• Longitudinális
• Eset-kontroll

• Kísérletek
• Klinikai kísérletek
• Vakcinációs kísérletek
• Intervenciós kísérletek
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A farmakoepidemiológiát alkalmazzák

• A mellékhatások pontosabb meghatározását és összevetését a pre-marketing
fáziséval

• Korábbi vizsgálatok finomítása
• Azoknál a csoportoknál akiknél még nem vizsgálták (e.g. gyereke, öregek, 

terhesek)
• Azonos indikációjú gyógyszerek összehasonlítása
• Új hatások
• Drug utilization studies / population attributable risks
• Túladagolások
• Farmakoökonómia
• Farmakogenetika

A farmakoepidemiológia szorosan kapcsolódik a

• Farmacovigilanciához
• Gyógyszerészeti kimenetel kutatáshoz
• Farmakoökonómiához
• Egészségügyi technológiai értékeléshez
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Gyógyszerfelhasználás elemzés (DUR) és farmakoepidemiológia

DUR deszkriptiv és analitikai módszer
• a mennyiségi meghatározásra,
• megérteni és
• értékelni a

• gyógyszerfelírás,
• az expediálás és 
• a gyógyszerfogyasztás folyamatát

továbbá
• az intervenciók mérésére
• és e folyamatok minőségének javítása érdekében.
A gyógyszer-felhasználás mikroszintje: A gyógyszerfelírási szokás és a beteg

gyógyszerfogyasztásának megértése.
A gyógyszerfelhasználás makroszintje: Eszköz a nemzetek közötti 

gyógyszerfelhasználás összehasonlítására.

A gyógyszer-
felhasználást 
befolyásoló 
tényezők

A beteg és az ellátó 
jellegzetességei,
A betegség 
mintázata,
Marketing,
Szabályozások és
Költségvisszatérítés

A 
gyógyszerfelírása, 
expediálása és 
felhasználása

A gyógyszeres 
terápia 
kimenetele

Haszon és 
kockázat,
Mortalitás
Morbiditás
Hospitalizáció
életminőség

GYÓGYSZERFELHASZNÁLÁS ELEMZÉS

FARMAKOEPIDEMIOLÓGIA

Klinikai vizsgálatok Klinikai gyakorlatvs.
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Jane kocka

Brian L. Strom and Stephen E. Kimmel (ed.): Texbook of Pharmacoepidemiology. John Wiley & Sons, 2006. -ISBN-13 978-0-470-02924-4; pp.77.

Hét lépés a tudományos közleményig farmakoepidemiológiai
témakörben

1. Általános bevezetés 
2. Vizsgálati elrendezés/ a szakirodalom kritikus értékelése
3. A kimenetel és az expozíció osztályozása
4. Torzítás és zavaró együttváltozók
5. Szisztematikus áttekintés & Meta-analízis + Lab
6. Gyógyszer felhasználási adatok
7. 5.+6. = Járulékos népességi kockázat
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Farmakoepidemiolgia módszertana és 
jelentősége: a  népesség egészségi állapotát 

befolyásoló tényezők, epidemiológiai mutatók, 
mortalitás és morbiditás, várható átlagos 

élettartam.
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Incidenciának az új esetek (megbetegedések) előfordulását nevezzük 
egy meghatározott időtartamban, de sokszor valójában incidencia-
hányadost értünk alatta. Az incidencia-hányados azt fejezi ki, hogy a 
vizsgált populációból egy adott időszakban hányan voltak az újonnan 
megbetegedettek egy meghatározott populációs arányban kifejezve. 
Az arányosítási tényezőt minden esetben feltüntetik, és a 
leggyakrabban 100 000 főre vetítik, de találkozhatunk százalékos vagy 
egyéb arányosítással is.

Incidencia

Számítási példa:

Magyarországon 2013-ban a HIV-incidencia 2,4 volt százezer lakosra 
vetítve. 
Ezzel szemben például a daganatos betegségek incidenciája százezer 
lakosra vetítve csaknem elérte az ezret.

Az incidencia számítása
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Prevalencia

Prevalenciának (esetleg prevalencia-hányadosnak) nevezzük az adott 
jelleg előfordulási gyakoriságát (például egy adott betegségben 
szenvedők, vagy dohányzók aránya) egy adott időpontban, amelyet 
általában 1000 főre vetítve határoznak meg. A hányados nem 
tartalmazza sem a halállal, sem a már gyógyulással végződő eseteket 
és független attól, hogy az adott jelleg mióta áll fenn.

Prevalencia számítása

Számítási példa:

Magyarországon 2009-ben tízezer 19 éves vagy idősebb lakosból 
átlagosan 320,7 főt regisztráltak rosszindulatú daganattal.
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Teljes termékenységi arányszám

A teljes termékenységi arányszám (TFR, Total Fertility Rate) a szülőképes korú 
(15-49) nőkre számított hipotetikus gyermekszám, amelyet egy nő szülne 
élete folyamán, ha az adott évi gyakoriság egész élete folyamán 
állandósulna, egyszerűbben: a szülőképes korú női népességre jutó 
születések átlaga. A népesség középtávú fennmaradásához a rátának el kell 
érnie vagy megközelítenie a 2,1-es szintet, csak ebben az esetben biztosított 
a populációban a két szülő, az idő előtt elhalálozottak és a nem 
szaporodóképes egyének pótlása. 

A TFR változása

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes_term%C3%A9kenys%C3%A9gi_ar%C3%A1nysz%C3%A1m#/media/F%C3%A1jl:Hungary_TFR.png
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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TFR a Föld országaiban (2020)

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.

Korfa

A korösszetétel grafikus ábrázolásának kifejező és nagyon elterjedt 
formája az úgynevezett korfa. Nevét alakjáról kapta. 

Formái:
1. piramis alakú korfa: a növekedő népességek sajátossága, jellemzően 

a fejlődő országok tartoznak ide; 
2. harang alakú korfa: a stagnáló (öregedő) népesség sajátossága, 

amelyet az idősebb emberek számának viszonylagos emelkedése 
jellemez; 

3. urna vagy hagyma alakú korfa: a fogyó (csökkenő), alacsony 
gyermekszámú népesség jellemzője.
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Magyarország korfája 2016-ban (9 830 485 fő)

Forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.

Példák korfára

Egyiptom, 1990 Észtország, 2000

Forrás: Population of Egypt 1990 - PopulationPyramid.net
Hozzáférés: 2021.07.20.

Forrás: Population of Estonia 2000 - PopulationPyramid.net
Hozzáférés: 2021.07.20.
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Nemi arány (2020)

Forrás: Sex ratio total population 2020 - Sex ratio – Wikipedia
Hozzáférés: 2021.07.20.

Farmakoepidemiológia módszertana és 
jelentősége: a  népesség egészségi állapotát 

befolyásoló tényezők, epidemiológiai mutatók, 
mortalitás és morbiditás, várható átlagos 

élettartam.
Mortalitás és morbiditás
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Mortalitás

Egy adott populációban megfigyelhető halálozások gyakoriságára 
vonatkozó statisztika. A különböző társadalmi csoportokra számított 
halálozási mutatók szoros kapcsolatban állnak az adott népesség 
fejlettségével, életszínvonalával és egyenlőtlenségi viszonyaival. A 
haláloki osztályozás a morbiditási mutatószámok számításánál is 
alkalmazott kódrendszer alapján történik.

A halálozások abszolút száma nemenként Magyarországon 2000-2012 
között

Forrás: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 (ksh.hu)
Hozzáférés: 2021.07.20.
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Százezer 40-59 éves lakosra jutó standardizált halandósági arányszám 
nem és halálok szerint Magyarországon

Forrás: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 (ksh.hu)
Hozzáférés: 2021.07.20.

Százezer 80 éves és idősebb lakosra jutó standardizált halandóság 
arányszám nem és halálokok szerint Magyarországon

Forrás: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 (ksh.hu)
Hozzáférés: 2021.07.20.
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Halálozási arányszám 

(magyarul még a halálozási ráta kifejezés is használatos) alatt a 
legtöbbször a nyers halálozási arányszámot értjük. A hivatalos 
meghatározás szerint a nyers halálozási arányszám  a halálozások ezer 
lakosra jutó száma az év közepi népességre számítva. A mutató 
különösen érzékeny a teljes népesség korösszetételére. Ebből 
adódóan országok közötti összehasonlításra csak korlátozott 
mértékben alkalmas.

Magyarországon 2013-ban a 40–59 éves férfiak korspecifikus halálozási 
arányszáma ezer főre vetítve 9,1 volt.

Mortalitások

• Perinatális halálozás- 1,000 szülére
• Anyai halálozás –100,000 élve szülére adott időszakban.
• Anyai halálozási arány–1,000 reproduktive korban lévő nőre (15–

44/49).
• Csecsemőkori halálozás– 1 év alattiak /1,000 élve szülés.
• Gyermek halandóság : 5 alattiak/1,000 élve szülés.
• Kor-specifikus mortalitási ráta (ASMR) – /év per 1,000 lakos az adott 

korcsoportban
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Halálozási arányszám, 2000-2005-ös adatok alapján

Forrás: Death rate world map - Mortality rate – Wikipedia
Hozzáférés: 2021.07.20.

Morbiditás

A morbiditás fogalmát használjuk bármely egészségügyi problémát 
jelentő 

• megbetegedésnek, 
• sebesülésnek, 
• fogyatékosságnak 
• egy adott populációban megfigyelhető gyakoriságára vonatkozó statisztikák 

esetén. A morbiditási statisztikáknak kiemelt jelentősége van a 
népegészségügyi folyamatok ellenőrzése, a szükséges beavatkozási pontok 
kiválasztása és a megbetegedések lehetséges okainak meghatározása 
szempontjából.
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Farmakoepidemiológia módszertana és 
jelentősége: a  népesség egészségi állapotát 

befolyásoló tényezők, epidemiológiai mutatók, 
mortalitás és morbiditás, várható átlagos 

élettartam.

Várható átlagos élettartam
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Várható élettartam

A születéskor várható élettartam egy demográfiai adat. Az 
élveszületések halálozási életkorának átlaga (az 1 évnél fiatalabbak 
elhalálozását nem számítva).

A Földön: 68,13 év (a nőknél), 63,46 év (a férfiaknál) – nem számolva a 
kontinensek férfi-nő arányát.

Római Birodalomban (Kr.e. 27- Kr.u. 395): 20–30 év. Ha 10 évesen még 
élt, akkor +37,5 év, (=47,5 év).
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Forrás: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 (ksh.hu)
Hozzáférés: 2021.07.20.
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Forrás: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 (ksh.hu)
Hozzáférés: 2021.07.20.

A születéskor várható élettartam a Földön, 2006

Forrás: https://www.who.int/images/default-source/maps/global_lifeexpectancy_bothsexes_2016.png?sfvrsn=76ceb544_0
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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A születéskor várható élettartam változása férfiak és nők körében 
Magyarországon 1900 és 2009 között

Forrás: Hungary life expectancy - Születéskor várható élettartam – Wikipédia (wikipedia.org)
Hozzáférés: 2021.07.20.

A várható élettartam változása 
néhány afrikai országban

Forrás: File:Comparison subsaharan life expectancy.svg - Wikimedia Commons
Hozzáférés: 2021.07.20.



30

Nemi különbség a várható élettartamban

Forrás: Difference between Male and Female Life Expectancy By Country : MapPorn (reddit.com)
Hozzáférés: 2021.07.20.

A várható élettartam előrejelzése a különböző régiókban

Forrás: Life Expectancy At Birth By Region - Life expectancy – Wikipedia
Hozzáférés: 2021.07.20.
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[1] http://www.who.int, 2018.09.18.

[2] http://www.ksh.hu/statszemle_archive/, 2018.09.18.

[3] http://demografia.hu/hu/letoltes/fogalomtar/pdf/prevalencia.pdf, 2018.09.18.

[4] Brian L. Strom and Stephen E. Kimmel (ed.): Texbook of Pharmacoepidemiology. John 
Wiley & Sons, 2006. -ISBN-13 978-0-470-02924-4

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

2. Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
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2. Az egészség értéke, és az azt befolyásoló tényezők. A gyógyszer 
mint speciális árucikk: fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások és következményei. 
Minta nagyság, vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.
(Dr. Horváth László)
- Az egészség értéke, és az azt befolyásoló tényezők.

- A gyógyszer mint speciális árucikk

- Egészség károsító magatartások és következményei

- Minta nagyság

- Vizsgálatelrendezés

- Hiba

- Torzítás
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Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.
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A diabétesz prevalencia gyorsabban nő az alacsony és közepes jövedelmű
országokban 1980-2014 között

Forrás: View Image (ijncd.org)
Hozzáférés: 2021.07.20.

Obesitas aránya, 2016

Forrás: World Health Organization. Global Health Observatory (GHO) Data. 2016.
Hozzáférés: 2021.07.20.
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DTP3 átoltottság

Forrás: Map Gallery Search Results (who.int)
Hozzáférés: 2021.07.20.

Globális átoltottság

Forrás: GHO | By category | Immunization (who.int)
Hozzáférés: 2021.07.20.
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0 5,3002,650 Kil

Védőoltások/antigének száma a nemzeti védőoltási 
naptárban

Data Source: WHO/IVB Database, as at 29 September  2016

Map production: Immunization Vaccines and Biologicals, (IVB), World Health 
Organization

Date of slide: 29 September  2016

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any 
opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, 
territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted 
lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. 
 WHO 2016. All rights reserved

5 antigens (DTP, Measles and Polio)

6 antigens

7 antigens

8 antigens

9  antigens

Not applicable

Not available

2000

2015

≥10  antigens

Selected antigens are : 
Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Measles, Polio -
universal use 
Hepatitis B, 
Heamophilius Influenza type B, 
Pneumococcal conjugate
Rotavirus
Rubella

A gyermekbénulás felszámolása, 1988 - 2019

Forrás: Africa is on track to be declared polio-free | The Economist
Hozzáférés: 2021.07.20.
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0 2,100 4,2001,050 Kilometers

A kanyaró elleni első védőoltás átoltottsága 2015-ben

Source: WHO/UNICEF coverage estimates 2015 revision. July 2016. Map 
production: Immunization Vaccines and Biologicals, (IVB). World Health 
Organization. 194 WHO Member States.
Date of slide: 25 July 2016

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply 
the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization 
concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or 
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps 
represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © 
WHO 2016. All rights reserved

<50%  (4 countries  or 2%)

50-79%  (38 countries  or 20%)

80-89%  (33 countries  or 17%)

>=90%  (119 countries  or 61%)

Not available

Not applicable

MNT 2000 & 2020

Forrás: Progress towards global MNT elimination (who.int)
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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Hib vakcina bevezetése 1997 és 2015

29 ország vezette be

1997

190 országban vezették be

2015

1 ország részlegesen vezette be

2 ország részlegesen vezette be

Source: WHO/UNICEF coverage estimates 2015 revision, July 
2016.  194 WHO Member States. Map production: Immunization 
Vaccines and Biologicals, (IVB). World Health Organization
Date of slide: 29 July 2016

0 2,100 4,2001,050 Kilometers

Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.

A gyógyszer mint speciális árucikk: fogyasztói döntések, a 
megtakarítás, és az optimalizálás
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Az esszenciális gyógyszerekhez való hozzáférést befolyásoló tényezők

Source: WHO EMRO | Strategy-access | Essential medicines and pharmaceutical policies
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.

1.
Racionális 

gyógyszerhasználat

3.
Fenntartható finanszírozás

2.
Megfizethető ár

4.
Megbízható egészségügyi 

rendszer és gyógyszerellátás

Hozzáférés

Az alapvető gyógyszerekhez nem hozzáférő betegek az országok jövedelmi 
szintje szerint

Jövedelem 
csoport

Országok 
száma

Népesség
(millió)

Az alapvető gyógyszerekhez nem hozzáférő 
populáció

Lakosság 
(millió)

A saját 
csoporthoz

viszonyított %

Az összes 
országhoz 

viszonyított 
%

Alacsony 
jövedelmű

63 3548 1369 38.6 79.4

Közepes 
jövedelmű

86 1447 350 24.2 20.3

Magas 
jövedelmű

34 859 5 0.6 0.3

Összesen 183 5854 1724 n.a 100

Forrás: The World Medicines Situation: Chapter 7. Access to essential medicines (digicollection.org)
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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Az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés és a várható élettartam
(DALE - Disability-adjusted life expectancy)

Várható 
élettarta

m

A lakosság becsült százaléka, akik rendszeresen hozzáférnek az alapvető gyógyszerekhez

Alacsony jövedelmű Alsó-közepes 
jövedelem

Felső-közepes 
jövedelem Magas bevétel

Összes 
országOrszágok 

száma % Országok 
száma % Országok 

száma % Országok 
száma %

50 év 
alatt 18 62,0 22 42,3 9 21,4 1 1,7 50

50-59 év 
között 5 17,0 13 25,0 12 28,6 5 8,6 35

60 év 
felett 6 21,0 17 32,7 21 50,0 52 89,7 96

Összes 
ország 29 100 52 100 42 100 58 100 181

Forrás: The World Medicines Situation: Chapter 7. Access to essential medicines (digicollection.org)
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.

Az árszabályozás az országok jövedelmi szintje szerint

A jövedelem 
szintje Nincs

Csak 
termelői 

ár

Kiskeresk
edelmi 
felárak

Nagykeresk
edelmi 
felárak

Kiskeresked
elmi és 

nagykeresk
edelmi 
felárak

Termelői ár + 
kiskereskedelmi 

felárak
Mind Összesen

Alacsony 
jövedelmű 20 2 8 0 6 1 2 39

Közepes 
jövedelemű 30 4 7 4 12 4 4 65

Magas
jövedelmű 4 4 0 3 2 1 4 18

Összesen 54 10 15 7 20 6 10 122

Forrás: The World Medicines Situation: Chapter 7. Access to essential medicines (digicollection.org)
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.

Egészség károsító magatartások és következményei
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A dohányzás prevalenciája

Forrás: global_tobacco_use_2015.png (3512×2484) (who.int)
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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Forrás: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 (ksh.hu)
Hozzáférés: 2021.07.20.

Forrás: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 (ksh.hu)
Hozzáférés: 2021.07.20.
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Nők dohányzása (%)

Forrás: WHO | World Health Organization,
Perez-Warnisher MT, et al. Tobacco Use Worldwide: Legislative Efforts to Curb Consumption. Annals of Global Health. 2019; 85(1): 9, 1–9. DOI: https://doi.org/10.5334/aogh.2417
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.

Férfiak dohányzása (%)

Forrás: WHO | World Health Organization,
Perez-Warnisher MT, et al. Tobacco Use Worldwide: Legislative Efforts to Curb Consumption. Annals of Global Health. 2019; 85(1): 9, 1–9. DOI: https://doi.org/10.5334/aogh.2417
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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Az alkoholfogyasztás prevalenciája férfiak

Forrás: www.who.int

Forrás: www.who.int

Az alkoholfogyasztás prevalenciája nők
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Forrás: www.who.int

A kábítószerfogyasztás prevalenciája férfiak

Forrás: www.who.int

A kábítószerfogyasztás prevalenciája nők
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Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.

Minta nagyság
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A tudományos módszertan lépései 

Minta minta

statisztikai következtetés

Következtetés a populációról
(kapcsolat)

biológiai interferencia

Következtetés a tudományos 
elméletről

(okozati összefüggés)
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A minta

Populáció

A vizsgált 
minta

Reprezentatív!

A maximális 
hibahatár 
különböző 

mintanagyságok 
esetén

Mintanagyság Hibahatár (max. %)
100 5,0
200 3,5
500 2,2
1000 1,6
1500 1,3
2000 1,1
2500 1,0
3000 0,9
3500 0,8
4000 0,8
4500 0,7
5000 0,7
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Likert-skála mintaelemszáma 95,5 % megbízhatósági szinten

Hibahatár ( Δ, százalékpont) Szükséges mintaelemszám

0,5 40 000

1,0 10 000

2,5 1 600

5,0 400

Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.

Vizsgálatelrendezés
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Expozíció és kimenetel

• Expozíció: összetett
• Kimenetel: kemény klinikai kimenetel, dg, vizsgálati eredmény. 

Fontos, hogy validált és teljes/hiánytalan legyen.

Idő

Vizsgálati elrendezés

• Cross-sectional – keresztmetszeti vizsgálat
• Follow-up – követéses vizsgálat
• Case – control – eset-kontroll vizsgálat
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Keresztmetszeti vizsgálat

•Expozíció és kimenetel mérése ugyanabban az időpontban
•Nehéz elkülöníteni az okokat és a hatást
•Nem a legalkalmasabbnak tartott farmakoepidemiológai módszer

(kivéve farmakogenetika?)

Követéses és eset-kontroll vizsgálatok 

• Expozíció és a kimenetel mérése különböző időpontban 
készül

• A kronológiai sorrend segíthet az okozati viszony 
megítélésében

• A farmakoepidemiológia legfőbb vizsgálati elrendezése 
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Követéses vizsgálatok

•Az expozíciós státus alapján osztják csoportokba a betegeket

•Összehasonlításra az expozíciónak kitett és az expozíciónak nem kitett 
csoportok kimenetelét használják

Követéses vizsgálatok a farmakoepidemiológiában

Nagy elektronikus adatbázisok esetén: 
– A vizsgálni kívánt kezelésben részesülő betegek azonosítása
– Megfelelő összehasonlító csoport kiválasztása (pl. alternatív 
gyógyszer) 
– Mindkét csoportban információ gyűjtés a lehetséges kimenetelre
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Betegek
- A---------------------------------Elköltözött
- B-----------------------------------------------Meghalt
- C-------------Emlőrák / meghalt
- D-----------------------------------------------------------------------------Él
- E------------------------------------------------Elveszett
- F-----------------------------------------------------------------------------Él
- G--------------------------------------------------------------Emlőrák / meghalt
- H----------------------------------------------------------AMI / meghalt
- I-----------Meghalt
- J----------------------------------------------------------------------------Él
- K---------------Elveszett
- L------------------------------------------------Elköltözött
- M--------------------------------------------------------------------------Él
Idő (év) 1 2 3 4 5

Mortalitás: 5/13=38% 5 év alatt
vagy
5 haláleset /42 életév= 12/100 életév

Követéses vizsgálatok analízise

Esemény

Igen Nem Összesen Életév

Kezelés A 100 900 1000 950

Kezelés B 400 600 1000 800

A kezelési csoportok összehasonlítása:

Viszonylagos kockázat: (100/1000)/(400/1000) = 0,25
Rate ratio: (100/950)/(400/800) = 0,21
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Eset-kontroll vizsgálatok

•A csoportok a kimenetel alapján

•Összehasonlítják az eset és a kontroll csoportban mért kimenetelt

Tipikus esete a betegség okának meghatározásához

példák: 
– HIV 
– Mélyvénás trombózis
– Reye-szindróma



53

Eset-kontroll vizsgálat felépítése

Betegek 
determinánssal vagy 

anélkül, de nem 
betegek

(det +, bet -)
(det -, bet -)

A populáció mintája
(det +, bet -)
(det -, bet -)

Akiknél a betegség 
kialakul

(det +, bet +)
(det -, bet +)

Vizsgálati populáció

Kontroll

Esetek

Nincs betegség

Betegek mintája, 
akiknél nem alakult 

ki a betegség
(det +, bet -)
(det -, bet -)

Det: determináns
Bet: betegség

Eset Kontroll

A kezelés 400 333

B kezelés 100 167

Összesen 500 500

A kontroll az életévek mintája.
Esélyhányados (OR) = 400*167/(333*100) = 2,00 [=rate ratio!]
Jegyezzük meg: Ez nem prevalencia / kummulatív incidencia / incidencia denzitás!

2x2-es kontingencia tábla eset-kontroll vizsgálatban
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Követéses vizsgálat Eset-kontroll vizsgálat

Összehasonlítása a … Expozíciós csoportnak „kimeneteli” csoportnak 
(eset vs. kontroll)

A kapcsolat mérése Abszolút/ relatív kockázat / 
hányados stb.

Esélyhányados

Hatékonyság Függ az adatok 
elérhetőségétől és a
kimenetel incidenciájától

Gyakran sokkal 
hatékonyabb, mint a 
követéses vizsgálat

Torzítás Hajlamosabb a 
mintaválasztási torzításra

A követéses vizsgálat és az eset-kontroll vizsgálat összehasonlítása

Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.
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Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA



55

Hiba

1. Random hiba
2. Szisztémás hiba

• Mintaiválasztási torzítás: a kiválasztás miatti torzítás.
• Információs torzítás: az esetek hibás besorolása.
• Zavaró tényezők: pl. ha két kimenetelnek közös oka van.

Torzítás

Torzítás = szisztematikus hiba a becsülni kívánt mennyiségben
• Nem javítható nagy (végtelen) mintamérettel
• Nem lehet orvosolni tanulmányok összevonásával
• Nem számszerűsíti a konfidencia intervallum (ami véletlenszerű 

mintaváltozást képvisel)
• Ha torzít, az eredmények nem érvényesek („belső érvényesség”)
• Példa: törött mérőszalag
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Információs torzítás

•Torzítás az expozíció vagy az eredmény téves osztályozása (mérési
hiba) miatt.

• Hatalmas hatása lehet, különösen, ha

–Az expozíció osztályozása összefügg a kimenetel állapotával
–A kimenetel osztályozása összefügg az expozíciós állapottal

A kiválasztás nem egyenlő a mintaválasztási
torzítással

• A mintaválasztási torzítást a kiválasztás okozza.
• Nem minden kiválasztás eredményez torzítást
• Példa: RCT, amelyben különösen súlyos betegségben szenvedő

betegek hajlandók részt venni…
•Elfogultság, torzítás?
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Irányított aciklusos grafikonok (DAGs) 

A nyíl azt jelzi, hogy X okozza Y-t.

X Y 

DAGs – ütközők 

Példa:

Ha X-nek és Y-nek közös hatása van, 
akkor a megfigyelt korreláció X és Y között elfogulatlan.

X Y

S

FMF Köszvény

Colchicin használat
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Ha X-nek és Y-nek közös hatása van, akkor az X és Y 
közötti összefüggés elfogulatlan.

• A DAG-ban a közös hatást ütközőnek hívják.

• Az ütköző kondicionálása (pl. Rétegződése) torzítja az X 
és Y viszonyát.

• Ezt nevezzük mintaválasztási torzításnak.

Mintaválasztási torzítás DAG-ban

Mintaválasztási torzítás– példa

Általában nincs összefüggés az FMF és a köszvény között.
• A kolchicint használók között…
•… negatív összefüggés figyelhető meg.
• Ez mintaválasztási torzítás.
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Mintaválasztási torzítás– információs 

A kolchicint használók között…
... meg kell indokolnia, miért használják.

Ha egy alanynak nincs köszvénye….
… Nagyon valószínű, hogy FMF-je van,
és fordítva.

De az FMF és a köszvény között nincs oki kapcsolat!

Mintaválasztási torzítás – ha kettőn múlik…

Az S-re gyakorolt hatás csak akkor eredményez
torzítást, ha X és Y egyaránt kapcsolatban áll S-sel.

Ennélfogva, ha a kiválasztás csak a kimenetelen alapul
(eset-kontroll tanulmány) vagy csak az expozíció
alapján történik (pl. egyezés kohorszos vizsgálatban) 
nem vált ki mintaválasztási torzítást.
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Kiválasztás vs. mintaválasztási torzítás

•A mintaválasztási torzítás annak köszönhető, hogy az alanyokat
szelektíven bevonják a vizsgálati populációba.

• Az alanyok szelektív bevonása a vizsgálati populációba azonban nem
feltétlenül eredményez mintaválasztási torzítást !!!

• Példa: eset-kontroll tanulmány:
–A vizsgálati populációba való befogadás szorosan kapcsolódik az

kimenetelhez, de nem eredményez torzítást.
• Példa: RCT, amelyben a placebo csoport fele kiesik:

–Az elemzésbe történő befogadás szorosan kapcsolódik a kezelés
állapotához, de nem eredményez torzítást.

A kijelölés nem egyenlő a mintaválasztási torzítással

• Példa: RCT, amelyben különösen súlyos betegségben szenvedő 
betegek hajlandók részt venni…

•Torzítás?

• A „kiválasztás” valószínűsége a kimenetel kockázatától függ…
• A „kiválasztás” valószínűsége nem a kezelés állapotától függ…
• Tehát, ... nincs mintaválasztási torzítás!
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A DAG-k segíthetnek azonosítani az elemzés során ellenőrizhető
változókat (zavarók) és azokat a változókat, amelyeket nem szabad
irányítani (ütközők).

• Elfogultsági besorolás:
–Információ torzítás
–Zavaró hatás
–Mintaválasztási torzítása

Általánosíthatóság

• Külső érvényesség (elavult futamidő).
• Kire vonatkoznak a tanulmányom eredményei?
• Az általánosíthatóság nem igényel reprezentativitást.
• Használja a klinikai tudását!
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Példa: antibiotikumok akut középfülgyulladásra
1. Tanulmány 50 fiú és 50 lány között
2. Tanulmány 100 fiún, lány nélkül
3. Tanulmány 100 lányon, fiú nélkül

• Melyik tanulmányt részesítené előnyben az eredmények
általánosíthatósága szempontjából?

Általánosíthatóság

Az egészség értéke, és az azt befolyásoló 
tényezők. A gyógyszer mint speciális árucikk: 

fogyasztói döntések, a megtakarítás, és az 
optimalizálás. Egészség károsító magatartások 

és következményei. Minta nagyság, 
vizsgálatelrendezés, hiba, torzítás.

Zavaró tényező
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA
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Zavaró tényezők DAG-gal

Ha X és Y-nak közös oka van, ez torzíthatja X és Y között megfigyelt kapcsolatot.

Ezt zavaró tényezőnek hívjuk.

A zavaró tényező tankönyvi meghatározása

A zavaró tényező:

- A kimenetel egyik kockázati tényezője
- Az expozícióhoz kapcsolódik
- Nem egy közti változó a oki láncban



64

Jegyezzük meg: a zavaró tényező is csak a hiba egyik formája!

DAG – gyakori okok

Anyai atópiás alkat

Gyerekkori asztmaAnyatejes táplálás

Ha X és Y-nak egy közös oka van, úgy tűnhet, 
hogy X okozza Y-t, míg valójában nem az okozza.

Példa:
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Mintaválasztási torzítás vs. Zavaró tényező 

Közös ok vagy közös hatás?
–Nehéz az adatokból levezetni
–Gondoljunk az időrendre!

[1] http://www.who.int, 2018.09.18.

[2] http://www.ksh.hu/statszemle_archive/, 2018.09.18.

[3] http://demografia.hu/hu/letoltes/fogalomtar/pdf/prevalencia.pdf, 2018.09.18.

[4] Brian L. Strom and Stephen E. Kimmel (ed.): Texbook of Pharmacoepidemiology. John 
Wiley & Sons, 2006. -ISBN-13 978-0-470-02924-4

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
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3. A kapcsolat mérése, PAR
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

3. A kapcsolat mérése, PAR.
(Dr. Horváth László)
- A kapcsolat mérése

- A kapcsolat mérése: viszonylagos kockázat (relative risk – RR)

- A kapcsolat mérése: esély hányados (Odds ratio – OR)

- Pharmacovigilance Report

- PAR
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A kapcsolat mérése, PAR

A kapcsolat mérése
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A kapcsolat mérése

1. Relatív kapcsolat:
• Viszonylagos (relatív) kockázat, kockázati arány  (Risk ratio, 

cummulative incidence ratio, relative risk)
• Incidencia arányszám hányados (Rate ratio, Incidencie density

ratio)
• Esélyhányados (Odds ratio)

2. Abszolút kapcsolat:
• Risk difference
• Rate difference
• (Odds difference)
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2x2-es kontingencia tábla (négymezős gyakorisági táblázat)

Esemény
Összes többi

esemény
Összesen

A vizsgált 
gyógyszer

A B A+B

Összes többi 
gyógyszer

C D C+D

Összesen A+C B+D N=A+B+C+D

A 2x2-es kontingencia tábla további felhasználása

Példa kockázat csökkentésre

Vizsgálati csoport(E) Kontroll Csoport (C) Összesen

Esemény (E) EE CE =EE+CE

Nincs esemény (N) EN CN =EN+CN

Összes beteg (S) ES = EE + EN CS = CE + CN =EE+CE+EN+CN

Esemény aránya (ER) EER = EE / ES CER = CE / CS

Egyenlet Változó Rövidítés Érték

CER - EER Abszolút kockázatcsökkentés ARR 0,3 vagy 30%

(CER - EER) / CER Relatív kockázatcsökkentés RRR 0,75 vagy 75%

1 / (CER − EER) A kezeléshez szükséges szám NNT 3,33

EER / CER Viszonylagos kockázat RR 0,25

(EE / EN) / (CE / CN) Esélyhányados OR 0,167

(CER - EER) / CER Megelőzhető frakció a 
kezeletlenek PFu 0,75
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A kapcsolat mérése, PAR

A kapcsolat mérése: viszonylagos kockázat (relative risk – RR)
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Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

Viszonylagos kockázat definíciója

• Mindig egy adott kezelt csoport és egy adott kontroll csoport 
vonatkozásában fejezhető ki.

• Kiszámításakor a kezelésnek kitett (exposed) és a ki nem tett (non-
exposed) csoportokban megfigyelt betegség incidenciákat osztjuk 
egymással. 

• A relatív kockázat a két csoport incidencia (esemény) rátáinak 
hányadosa. 
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RR alkalmazása

• A relatív kockázatot gyakran alkalmazzák a bináris változók statisztikai 
elemzésében, ahol a vizsgált kimenetelnek viszonylag alacsony a 
valószínűsége.

• Gyakran alkalmazzák a klinikai vizsgálatok adatainak értékeléséhez, ahol a 
betegség kialakulásának kockázatát hasonlítják össze olyan betegek között, 
akik nem kapják meg az új orvosi kezelést (vagy placebót kapnak), szemben 
azokkal, akik már bevett (szokásos ellátási) kezelést kapnak.

• Másik alkalmazása amikor a mellékhatás kialakulásának kockázatát
hasonlítják össze egy gyógyszert alkalmazó beteg és, akik nem részesülnek
kezelésben (vagy placebót kapnak).

• Különösen vonzó, mert egyszerű esetben kézzel kiszámítható, de alkalmas 
regressziós modellezésre is, tipikusan Poisson-regressziós 
keretrendszerben.

Számítása

• 2x2-e kontingencia tábla
• Képlete:

𝑅𝑅 =
𝑎/ 𝑎 + 𝑏

𝑐/ 𝑐 + 𝑑
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Az RR értelmezése

Egy kísérleti csoport és egy kontrollcsoport egyszerű 
összehasonlításában:
• Ha az RR=1, akkor nincs különbség a kockázat tekintetében a két 

csoport között.
• Ha az RR < 1 azt jelenti, hogy az esemény kisebb valószínűséggel 

fordul elő a kísérleti csoportban, mint a kontroll csoportban.
• Ha az RR > 1 azt jelenti, hogy az esemény nagyobb valószínűséggel 

fordul elő a kísérleti csoportban, mint a kontroll csoportban.

A kapcsolat mérése, PAR

A kapcsolat mérése: esély hányados (Odds ratio – OR)
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Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA
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Definíciója

• A esélyhányados a kockázat becslésére szolgál, és leggyakrabban eset-
kontroll tanulmányok során találkozunk alkalmazásával. 

• Az OR annak az esélye, hogy egy eseményt elszenvedett személy a 
rizikófaktornak ki volt téve, osztva annak az esélyével, hogy egy 
eseményt el nem szenvedett személy nem volt kitéve a 
rizikófaktornak 

OR alkalmazása

• Az OR az effektus nagyságának a mértéke, amely két bináris adatérték 
közötti kapcsolat vagy nem-függetlenség erősségét írja le. Leíró 
statisztikaként használják, és fontos szerepet játszik a logisztikus 
regresszióban.
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Számítása

• 2x2-es kontingencia tábla
• Képlete:

𝑂𝑅 =
𝐴𝐷

𝐶𝐵

OR értelmezése

• Az OR=1 esélyarány azt jelzi, hogy a vizsgált állapot vagy esemény 
mindkét csoportban egyformán valószínű.

• Ha az OR >1-nél azt jelzi, hogy a feltétel vagy esemény nagyobb 
valószínűséggel fordul elő az első csoportban.

• Ha az OR<1-nél azt jelzi, hogy az állapot vagy esemény kevésbé 
valószínű, hogy az első csoportban bekövetkezik.
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Akut és krónikus kondíciók esetén használható módszerek

• Akut kondíciók, meghatározott 
idejű követés:

– RD, RR, vagy OR
– OR könnyebb, de túlbecsüli a 
RR-t, ha a kimenetel nem ritka 
(>10%).

• Krónikus kondíciók, különböző 
követési idők:

– Rate ratio az egyetlen lehetséges 
választás!
– Idő-esemény / túlélés analízis 
alapú

A kapcsolat mérése, PAR

A kapcsolat mérése: példák
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1. példa
Van-e kapcsolat antiepileptikummal kezelt betegek 

rohammentessége és az együttszedett egyéb, a központi 
idegrendszerre ható gyógyszerek között?

Risk ratio vagy Relative risk (RR) – viszonylagos kockázat

Kockázati tényező
Roham

Összesen
Jelen van Nincs

Egyéb KIR gyógyszer A (169) B (109) 278

Nincs C (420) D (404) 824

𝑅𝑅 =
𝑎/ 𝑎 + 𝑏

𝑐/ 𝑐 + 𝑑
=

169/278

420/824
= 1,19

• 95%CI = 1,06-1,34; p = 0,0028
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Odds Ratio (OR) – esély hányados

Nem rohammentes Rohammentes

Egyéb KIR gyógyszert szed A (169) B (109)

Nem szed C (420) D (404)

𝑂𝑅 =
𝐴𝐷

𝐶𝐵
=

169 ∗ 404

420 ∗ 109
= 1,49

• 95%CI = 1,13-1,96; p = 0,0047

2. példa
EAHP poszter 1.
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Thrombolysis utáni intracranialis vérzéses szövődmények

Csoport Betegek száma
Vérzéses 

szövődmény
Nincs vérzés

Antikoaguláns
kezelés

40 8 (20 %) 32

Thr aggregáció
kezelés

32 3 (9,4 %) 29

Egyik sem 298 43 (14,4 %) 255

Vérzéses szövődmények kapcsolata prevencióként alkalmazott 
antithrombotikus gyógyszerekkel

OR 95% CI p
Antikoagulans versus Egyik sem 1.48 0.64-3.43 0.358
Thr aggregatio gátló versus Egyik sem 0.61 0.17-2.10 0.437
Antikoagulans versus Thr aggregatio gátló 2.41 0.58-9.98 0.223

RR 95% CI p
Antikoagulans versus Egyik sem 1.39 0.70-2.73 0.346
Thr aggregatio gátló versus Egyik sem 0.65 0.21-1.97 0.447
Antikoagulans versus Thr aggregatio gátló 2.13 0.61-7.39 0.232
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A kapcsolat mérése, PAR

Pharmacovigilance Report
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• Az ADR-k prevalenciáját leíró statisztikai módszerek mellett PRR és ROR 
írtuk le. 

• A PRR-t úgy számítjuk, hogy egy adott gyógyszerhez tartózó ADR spontán 
jelentésének arányát osztjuk más gyógyszerek/csoportok ugyanezen 
arányával. 

• A PRR eredményét a jel erősségének közvetlen mérésére használhatjuk és 
használják a váratlanság meghatározásához az adatbázis többi részéhez 
mint háttérhez viszonyítva. 

• A ROR valamivel több információt nyújt, mint a PRR. Ez fontos lehet az ADR 
és gyógyszer közötti kapcsolat értékelésénél.

• A ROR lehetővé teszi a relatív kockázat becslését és a torzításokat kizárja.
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A mellékhatás gyakoriságának számolása DDD segítségével

𝐴 𝑚𝑒𝑙𝑙é𝑘ℎ𝑎𝑡á𝑠𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑧𝑒𝑛𝑣𝑒𝑑ő𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 =  
A mellékhatás gyakorisága (%)

DDD/1000 lakos/nap 

PRR és ROR mellett a signal of disproportionate reporting (SDR)
mutatja meg a kapcsolatot a gyógyszer-esemény pár között az 
adatbázisban, amely spontán mellékhatás jelentő rendszerből 
generálható az EMA kritériumai alapján.
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Proportional Reporting Ratio (PRR) – Arányos jelentési ráta

Esemény Többi esemény Összesen

Vizsgált gyógyszer A B A + B

Összes többi gyógyszer az adatbázisban C D C + D

Összesen A + C B + D N = A+B+C+D

𝑃𝑅𝑅 =
( )

( )

Az EMA definíciója szerint szignálnak tekinthető, ha az alábbi 
kritériumoknak megfelel

a. PRR érték 95%-os CI értékkel:
- A 95%-os CI alsó értéke ≥1.
- Az esetek száma legalább 3.

b. PRR érték χ2 statisztikával:
- A PRR ≥2.
- A χ2 ≥4.
- Az esetek száma legalább 3.
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A kapcsolat mérése, PAR

Farmakovigilancia riport: példa
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A farmakovigilancia riport készítés lépései

• Az ambulánslapokon rögzítésre került a betegek által jelentett ADR-ok, 
amennyiben az epileptológus ok-okozatot állapított meg a tünet és az 
aktuálisan alkalmazott AED között. 

• Ezek alapján adatbázisunk mintegy ICSR adatokat szolgáltat. 
• Az SDR jelentés küszöbértékének az EudraVigilance kritérium rendszerét 

alkalmaztam, mely szerint jelenleg nincs olyan „gold standard”-ja a 
„statisztikai jeleknek”, ami általános küszöbként alkalmazható lenne. 

• Az alkalmazott küszöbérték inkább empirikus, illetve Evans és munkatársai 
által kidolgozott módszertanon alapszik. Standard farmakovigilancia 
gyakorlatnak a PRR számítása tekinthető. 
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Farmakovigilancia

AED Betegszám PRR ROR

CBZ 1042 1,28 1,32

CLB 43 1,03 1,03

CZP 135 0,25 0,23

GBP 87 1,12 1,14

LEV 173 0,75 0,73

LTG 329 1,21 1,24

OXC 156 1,02 1,02

PHT 123 0,56 0,53

PRM 52 0,85 0,83

TPM 40 1,56 1,68

VPA 547 1,06 1,07

ZNS 19 2,35 2,83

Farmakovigilancia
jelentés:

Azon betegesemények 
száma, akik valaha is 

bevettek egy bizonyos 
gyógyszert, amelyet 
PRR-rel és ROR-ral

jellemezzük
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2x2 Hepatotoxicitás Többi 

mellékhatása

Összesen

CBZ a= 29 b= 155 a+b

Többi

AED
c= 8 d= 227 c+d

Össz. a+c b+d a+b+c+d

a. PRR érték 95%-os CI értékkel:

- A 95%-os CI alsó értéke ≥1.

- Az esetek száma legalább 3.

b. PRR érték χ2 statisztikával:

- A PRR ≥2.

- A χ2 ≥4.

- Az esetek száma legalább 3.

AED és ADR PRR
95% CI alsó 

értéke
χ2 p

CBZ hepatotoxicitás 4,63 3,87 19,57 <0,0001

SDR jelgeneráció

AED és ADR PRR
95% CI alsó 

értéke
χ2 p

CBZ hepatotoxicitás 4,63 3,87 19,57 <0,0001

CBZ pruritus 10,22 8,15 7,55 0,006

VPA tremor 4,06 3,0 7,7 0,0055

VPA súlygyarapodás 16,59 15,51 47,62 <0,0001

VPA alopecia 6,1 5,14 17,43 <0,0001

OXC vertigo 3,03 2,16 6,16 0,013

GBP vertigo 3,73 2,81 7,52 0,006

TPM somnolencia 3,84 2,81 6,17 0,013
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Az isotretinoin és a jelentett depressziók PRR trendje

Shibata A., Hauben M.: Time trend of PRRs for Isotretinoin and reports of depression. 
14th International Conference on Information Fusion Chicago, Illinois, USA, July 5-8, 2011

Példák gyógyszer forgalomból történt kivonására

Brian L. Strom and Stephen E. Kimmel (ed.): Texbook of Pharmacoepidemiology. John Wiley & Sons, 2006. -ISBN-13 978-0-470-02924-4, pp. 107.
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A kapcsolat mérése, PAR

PAR
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

Population attributable risk (PAR)
(PJK = Populációs Járulékos Kockázat)

A népességre gyakorolt hatásnak a becslése.

Pl.: PAR=5% az UK-ban benzodiazepin felhasználásra.
Ez azt jelenti, hogy a csípőtáji törések kb. 5 %-a tulajdonítható a 

benzodiazepin használatnak.
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A PAR képlete

𝑷𝑨𝑹% =
𝑷𝒆 𝑹𝑹 − 𝟏

𝟏 + 𝑷𝒆 𝑹𝑹 − 𝟏
𝟏𝟎𝟎

RR
Viszonylagos 

kockázat

Pe
Gyógyszeralkalmazás prevalenciája:
• Becsléssel
• Feltételezéssel

A Pe becslése

• DDD/1000 lakos/nap
• Prevalencia éves aránya = Gyógyszerhasználók száma/lakosság
• PeA= (DDDA/DDDB) x PeB
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Feltételezés a Pe becsléséhez

𝐷𝐷𝐷/1000𝑛𝑎𝑝

𝐺𝑦ó𝑔𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
á

≈  
𝐷𝐷𝐷/1000𝑛𝑎𝑝

𝐺𝑦ó𝑔𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

≈  
𝐷𝐷𝐷/1000𝑛𝑎𝑝

𝐺𝑦ó𝑔𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟𝑓𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
é á

≈ 𝑠𝑡𝑏. 

RR számítása

Egy közelmúltban megjelent szisztematikus összefoglaló és metaanalízis
eredményeit használjuk.

Vagy saját vizsgálatra alapozunk.

D. Prieto-Alhambra et al: Excess risk of hip fractures attributable to 
the use of antidepressants in five European countries and the USA.
Osteoporos Int (2014) 25:847–855.
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PAR = Population Attributalbe Risk
(PJK = Populációs Járulékos Kockázat)

𝑃𝑒 ≈ DDD/1000lakos/nap

𝑃𝐴𝑅% =
𝑃𝑒 𝑅𝑅 − 1

1 + 𝑃𝑒 𝑅𝑅 − 1
100

Pe
Gyógyszeralkalmazás prevalenciája

Az érték becslése

A kapcsolat mérése, PAR

PAR: példa
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EAHP poszter 2.

Population attributable risk of hip fractures in antidepressant users in
Hungary

Gábor Takács1, László Horváth2, Lajos Botz1

1Pécs University Medical School, Department of Pharmaceutics and 
Central Clinical Pharmacy, Pécs, Hungary

2University of Debrecen, Medical Centre, Central Pharmacy, Debrecen, 
Hungary

Az antidepresszáns fogyásának számítása

Aggregált országos adatok alapján (IMS):
26,87 DDD/1000 lakos/nap Magyarországon, mely 

alacsonyabb a dán, holland és norvég adatoknál.
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ANTIDEPRESSZÁNS HASZNÁLAT BECSÜLT PREVALENCIA ARÁNYA (%) 
2012-BEN

RR számítása

Egy közelmúltban megjelent szisztematikus összefoglaló és metaanalízis
eredményei szerint antidepresszánst szedő betegekben a 

csípőcsonttörés relatív kockázata (RR) 1,70 (95 % CI: 1,47-1,98).

D. Prieto-Alhambra et al: Excess risk of hip fractures 
attributable to the use of antidepressants in five European 
countries and the USA. Osteoporos Int (2014) 25:847–855.
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ANTIDEPRESSZÁNS FELHASZNÁLÁSNAK TULAJDONÍTHATÓ 
CSÍPŐCSONTTÖRÉSRE VONATKOZÓ BECSÜLT PJK

95% KONFIDENCIA INTERVALLUMMAL

BECSÜLT MŰTÉTI KÖLTSÉGEK HAZÁNKBAN

M. Péntek et al.: Epidemiology of osteoporosis related 
fractures in Hungary from the nationwide health insurance 
database, 1999-2003. Osteoporos Int, 2008. 19:243-249
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4. Gyógyszeradatbázisok, kódrendszerek (ATC, BNO), data mining.
(Dr. Horváth László)
- Gyógyszeradatbázisok

- Kódrendszerek

- ATC

- BNO

- Adatbányászat
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Gyógyszeradatbázisok, kódrendszerek 
(ATC, BNO), data mining

Gyógyszeradatbázisok

Fa
rm

ak
oe

pi
de

m
io

ló
gi

a

Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA



94

Adatbázis

• Az adatbázis egy szervezett adatgyűjtemény.
• Az adatbázis-kezelő rendszer (DBMS) egy számítógépes-szoftveres 

alkalmazás, amely kölcsönhatásba lép a végfelhasználókkal, más 
alkalmazásokkal és magával az adatbázissal is, hogy adatokat gyűjtsön 
és elemezzen.

Adatbázisok jellege

Földrajzi lefedettség alapján:

• Nemzetközi adatbázisok
• Nemzeti adatbázisok
• Saját adatbázis (lokális)

Regiszterek tulajdonosai:

• Állami
• Alapítvány
• Kutató kp.
• Beteg szervezetek
• Gyógyszergyárak
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Regiszterek típusai

• Betegség vagy esemény regiszterek (pl.: 
ADR)

• Termék regiszter (pl.: segédeszköz 
biológiaikészítmények)

• Szolgáltatás vagy beavatkozás regiszter

Honnan származnak a bizonyítékok?
• Valóéletből származó bizonyítékok
• Klinikai eredmények értékelése
• A beteg által jelentett eredmények

- Tünetek, egészségi állapot, az egészséggel kapcsolatos életminőség
(HRQOL), a betegek preferenciái, elégedettség, termelékenység
• Szisztematikus irodalomelemzés
• Meta-analízis
• Klinikai vizsgálatok

- Prospektív randomizált kontrollált vizsgálatok (RCT)
- Pragmatikus klinikai vizsgálatok

• Post-marketing / IV. Fázis / nyílt vizsgálat
• Obszervációs tanulmányok

- Retrospektív (például betegdokumentum-áttekintő tanulmányok, 
adatbázis-elemzések)

- Prospektív (pl. nyilvántartások, felmérések)
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Adatforrások

• Háziorvos
• Eladás
• Recept
• Gyógyszertári eladás
• Nagykereskedelmi forgalom
• Spontán bejelentések
• Beteg

• Strukturált interjú
• adatgyűjtő

Adat típusok

ADAT

Numerikus

Folytonos: 
magasság, kor

Diszkrét: napok, 
betegség

Kategórikus

Nominális: 
vércsoport

Ordinális: rák 
stádiuma
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Adatbevitel

Adatkinyerés
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Az adattárház-architektúra sémája

Hiányzó adat

• Nem egyedüli rendszer

• Egyedüli rendszer, de IT problémák

• Adatbeviteli hiba

• Akkor fordul elő, ha a megfigyeléshez nincs tárolva a változó adatértéke. Jelentős 
hatással lehet az adatokból levonható következtetésekre.

Hiányzó adatok típusai:

• Teljesen véletlenszerűen hiányzik

• Véletlenszerűen hiányzik

• Nem véletlenszerűen hiányzik

A hiányzó adatok kezelésének technikái:

• Imputáció - ahol az értékeket betöltik a hiányzó adatok helyére,

• kihagyás - ahol az érvénytelen adatokkal rendelkező mintákat elvetik a további 
elemzésből és

• elemzés - a hiányzó értékek által nem befolyásolt módszerek közvetlen 
alkalmazásával.
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A dán adatbázis honlapja

A norvég adatbázis honlapja
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A holland adatbázis honlapja

Az izlandi adatbázis honlapja
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A magyar adatok Access táblában

Saját adatbázis Excel-ben
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Kódtáblázat

Általánosíthatóság

• Skandinávia: teljes ország
• UK / NL: Számos farmakoepidemiológiai-adatbázis azt állítja, hogy

(alap) adataik az egész országra általánosíthatók.
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• Kiváló minőségű adatforrásokkal rendelkező EU-országok a 
népességalapú nemkívánatos események kutatásához:

• (kimenetelhez kapcsolt longitudinális Rx adatok)
• + Egyesült Királyság (háziorvosi adatbázisok)
• + Skandinávia (országszerte)
• + Hollandia (PHARMO, IPCI, Mondriaan)
• + Spanyolország (BIFAP, IDIAP)

A beteginterjú adatainak összehasonlítása a medikai rendszerben 
rögzített adatokkal

Olsen C et al, j. Clin. Epidemiol 2002

Gyógyszer Interjú során jelentett Adatbázisból kinyert

Béta-blokkoló 6 5

Inzulin 11 11

Thyroidea hormon 12 9

Diuretukum 4 3

Antidepresszáns 11 10

Analgetikum 828 17

Helyi kortikoszteroid 25 55

Antibiotikum 204 310
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Gyógyszeradatbázisok, kódrendszerek 
(ATC, BNO), data mining

Kódrendszerek
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Kódrendszerek

Általánosan használt (propagált):
• ATC (Anatomic Therapeutic

Chemical) kód
• International Classification of 

Diseases (ICD-10) - BNO

Egyes területeken használt:
– Read codes (United Kingdom) 
– International classification of 

primary care (GP systems in 
Netherlands / Spain) 

– Free text



105

Kódolási rendszerek, példa: sclerosis multiplex és relapszusos
remitáló sclerosis multiplex

• ICD 10: G35 
• Read: disseminated sclerosis, multiple sclerosis, “multiple sclerosis, 

relapsing remitting”, “exacerbation of multiple sclerosis” 
• ICPC N86 
• Szabad szöveges: “multiple sclerosis” / “relaps remitt ms” 

A legújabb lehetséges mellékhatások kódok nélkül:
- Progresszív multifokális leukoencephalopathia
- A combcsont stressztörése
- Az állkapocs osteonecrosisa

Ható-, és segédanyagok esetén alkalmazandó nómenklatúra

International non-proprietary names (INN)
• Ezt részesítjük előnyben.
• A WHO az INN-eket kiadja angolul, latinul, franciául, oroszul, 

spanyolul, arabul és kínaiul.
• A gyógyszerek INN-je gyakran, a nyelvek többségén vagy mindegyikén

rokon, kisebb helyesírási vagy kiejtési különbségekkel, 
például:paracetamol (en) paracetamolum (la), paracétamol (fr), 
paracetamol (es), парацетамол (ru), باراسيتامول ) (ar), és 对乙酰氨基
酚 (zh).

• Szuffixumokat használ, amelyek meghatározzák azt a farmakológiailag
rokon csoportot, amelyhez az INN tartozik. Például. - fillin, -olol, -mab.
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Gyógyszeradatbázisok, kódrendszerek 
(ATC, BNO), data mining

ATC

Fa
rm

ak
oe

pi
de

m
io

ló
gi

a

Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

ATC felépítése

Az anatómiai terápiás kémiai (ATC) osztályozási rendszerben a 
hatóanyagokat különböző csoportokba sorolják aszerint, hogy milyen 
szerv vagy szervrendszeren hatnak, valamint terápiás, farmakológiai és 
kémiai tulajdonságaik alapján. A gyógyszereket öt különböző szinten
csoportba sorolják:
- A gyógyszereket tizennégy fő csoportra osztják (1. szint),
- farmakológiai / terápiás alcsoportokkal (2. szint). 
- A 3. és 4. szint kémiai / farmakológiai / terápiás alcsoport, 
- az 5. szint pedig a kémiai anyag. 
A 2., 3. és 4. szintet gyakran használják a farmakológiai alcsoportok 
azonosítására, ha ezt megfelelőbbnek tartják, mint a terápiás vagy 
kémiai alcsoportokat.



107

Anatómiai főcsoport

Kód Contents Magyar megnevezés

A Alimentary tract and metabolism Emésztőrendszer és anyagcsere

B Blood and blood forming organs Vér és véképzőrendszer

C Cardiovascular system Kardiovaszkuláris rendszer

D Dermatologicals Bőrgyógyászati szerek

G Genito-urinary system and sex hormones Urogenitális rendszer és nemi hormonok

H Systemic hormonal preparations, excluding 
sex hormones and insulins

Szisztémás hormonális készítmények, a 
nemi hormonok és az inzulinok kivételével

J Antiinfectives for systemic use Fertőzéselleni szerek szisztémás 
alkalmazásra

L Antineoplastic and immunomodulating age
nts Daganatellenes és immunmoduláló szerek

M Musculo-skeletal system Vázizom rendszer

N Nervous system Idegrendszer

P Antiparasitic products, insecticides and repe
llents

Parazitaellenes termékek, rovarölő szerek és
riasztók

R Respiratory system Lézőrendszer

S Sensory organs Érzékszervek

V Various Egyéb

14 főcsoport.

ATC kód

A Emésztőrendszer és anyagcsere
(1. szint, anatómiai főcsoport)

A10 Cukorbetegségben alkalmazott gyógyszerek
(2. szint, terápiás alcsoport)

A10B Vércukorszint-csökkentő gyógyszerek, kivéve inzulinok 
(3. szint, farmakológiai alcsoport)

A10BA Biguanidok
(4. szint, kémiai alcsoport)

A10BA02 metformin
(5. szint, hatóanyag)

5 szint, 7 karakter.
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A prednizolon, egyetlen hatóanyagot tartalmazó termékek, számos ATC-
kódot kaptak az eltérő terápiás felhasználás és a különböző helyi 
alkalmazási formulák miatt:

A07EA01 Bél gyulladáscsökkentő szerek (klízma és hab)
C05AA04 Antihemorrhoidális szerek helyi alkalmazásra (suppositorium)
D07AA03 Bőrgyógyászati készítmények (krém, kenőcs és oldat)
H02AB06 Corticosteroidok szisztémás alkalmazásra (tabletta, injectio)
R01AD02 Nasalis decongestants (orrcsepp/spray)
S01BA04 Ophthalmologicum (szemcsepp)
S02BA03 Otologicum (fülcsepp)

Gyógyszeradatbázisok, kódrendszerek 
(ATC, BNO), data mining

BNO
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Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO)

• Alapja az 1893-as Bertillon-féle osztályozás
• WHO (1948, 6- verzió)
• The International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems
• ICD-10
• Version: 2010

International Classification of Diseases (ICD-11)

Az ICD az alapja az egészségügyi trendek és statisztikák globális 
azonosításának, valamint nemzetközi szabványa a betegségek és egészségi 
állapotok jelentésének. Ez a diagnosztikai osztályozási szabvány használható 
mind klinikai mind kutatási célra. Az ICD átfogó, hierarchikus módon sorolja 
fel a betegségeket, rendellenességeket, sérüléseket és más kapcsolódó 
egészségi állapotokat, amely lehetővé teszi:

• az egészségügyi információk egyszerű tárolását, visszakeresését és 
elemzését a bizonyítékokon alapúló döntéshozatal érdekében;

• az egészségügyi információk megosztását és összehasonlítását kórházak, 
régiók, létesítmények és országok között; és

• adatok összehasonlítását ugyanazon a helyen, különböző időszakokban.
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International Classification of Diseases (ICD-11)

• A halálozási statisztikák után az ICD második legfontosabb
alkalmazása a klinikai dokumentáció osztályozása, hogy releváns
információkat nyújtson az erőforrások elosztására, a casemixre, a 
betegek biztonságára és az ellátás minőségére, valamint az
alapellátásra és más statisztikákra vonatkozóan.

A BNO felépítése

• 4 karakter, de lehet öt is.
• Az első egy betű.
• Ezt követi két szám.
• Általában ponttal elválasztva következik még egy szám.
• A WHO javasolja egy további, ötödik karakter használatát is.
• 21 főcsoportot tartalmaz.
• Pl.:

• B86H0 - Rühesség (scabies)
• S7200 - Combnyaktörés
• U9990 - Sine Morbo (betegség nélkül)
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BNO-10
Sorszám Főcsoport BNO kódok

01 BNO-10-01 – Fertőző és parazitás betegségek A00–B99
02 BNO-10-02 – Daganatok C00–D48
03 BNO-10-03 – A vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek D50–D89
04 BNO-10-04 – Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek E00–E90
05 BNO-10-05 – Mentális és viselkedészavarok F00–F99
06 BNO-10-06 – Az idegrendszer betegségei G00–G99
07 BNO-10-07 – A szem és függelékeinek betegségei H00–H59
08 BNO-10-08 – A fül és a csecsnyúlvány megbetegedései H60–H95
09 BNO-10-09 – A keringési rendszer betegségei I00–I99
10 BNO-10-10 – A légzőrendszer betegségei J00–J99
11 BNO-10-11 – Az emésztőrendszer betegségei K00–K93
12 BNO-10-12 – A bőr és bőralatti szövet betegségei L00–L99
13 BNO-10-13 – A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei M00–M99
14 BNO-10-14 – Az urogenitális rendszer megbetegedései N00–N99
15 BNO-10-15 – Terhesség, szülés és a gyermekágy O00–O99
16 BNO-10-16 – A perinatális szakban keletkező bizonyos állapotok P00–P96
17 BNO-10-17 – Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszómaabnormitások Q00–Q99
18 BNO-10-18 – Máshova nem osztályozott panaszok, tünetek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek R00–R99
19 BNO-10-19 – Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei S00–T98
20 BNO-10-20 – A morbiditás és mortalitás külső okai V01–Y98
21 BNO-10-21 – Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők Z00–Z99
(22) BNO-10-22 – Speciális kódok U00–U99

A BNO-11

01 Certain infectious or parasitic diseases  

02 Neoplasms  

03 Diseases of the blood or blood-forming organs  

04 Diseases of the immune system  

05 Endocrine, nutritional or metabolic diseases  

06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders  

07 Sleep-wake disorders  

08 Diseases of the nervous system  

09 Diseases of the visual system  

10 Diseases of the ear or mastoid process  

11 Diseases of the circulatory system  

12 Diseases of the respiratory system  

13 Diseases of the digestive system  

14 Diseases of the skin  

15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue  

16 Diseases of the genitourinary system  

17 Conditions related to sexual health  

18 Pregnancy, childbirth or the puerperium

19 Certain conditions originating in the perinatal period  

20 Developmental anomalies  

21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified  

22 Injury, poisoning or certain other consequences of external causes  

23 External causes of morbidity or mortality  

24 Factors influencing health status or contact with health services  

25 Codes for special purposes  

26 Traditional Medicine conditions - Module I  

V Supplementary section for functioning assessment  

X Extension Codes 
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BNO-10-06 főcsoport
Az idegrendszer betegségei

(G00-G99)

Epizodikus és paroxysmális rendellenességek (G40-G47)

G40 Epilepszia
• G40.0 Lokalizációfüggő (gócos)(részleges) idiopathiás epilepszia és epilepsziás szindrómák lokális kezdetű rohamokkal
• G40.1 Lokalizációfüggő (gócos)(részleges) tüneti epilepszia és epilepsziás tünetegyüttesek egyszerű parciális rohamokkal
• G40.2 Lokalizációfüggő (gócos)(részleges) tüneti epilepszia és epilepsziás szindrómák összetett parciális rohamokkal
• G40.3 Általánosult idiopathiás epilepszia és epilepsziás szindrómák
• G40.4 Egyéb általánosult epilepsziák és epilepsziás szindrómák
• G40.5 Speciális epilepsziás szindrómák
• G40.6 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
• G40.7 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
• G40.8 Egyéb epilepszia
• G40.9 Epilepszia, k.m.n.

G41 Status epilepticus
• G41.0 Grand mal status epilepticus
• G41.1 Petit mal status epilepticus
• G41.2 Összetett részleges status epilepticus
• G41.8 Egyéb status epilepticus
• G41.9 Status epilepticus, k.m.n.

Az ajak, a szájüreg és garat rosszindulatú daganatai (C00–C14)
C00 Az ajak rosszindulatú daganata

• C00.0 Felső ajak, külső felszín
• C00.1 Alsó ajak külső felszín
• C00.2 Ajak, k.m.n.
• C00.3 Felső ajak, belső felszín
• C00.4 Alsó ajak, belső felszín
• C00.5 Ajak, nem meghatározott belső felszín
• C00.6 Ajakzug
• C00.8 Az ajak átfedő elváltozása
• C00.9 Ajak, k.m.n.

C01 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C02 A nyelv egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

• C02.0 A nyelv háti felszíne
• C02.1 A nyelv széle
• C02.2 A nyelv alsó felszíne
• C02.3 A nyelv első kétharmada, nem meghatározott része
• C02.4 Nyelvmandula
• C02.8 A nyelv átfedő elváltozása
• C02.9 Nyelv, k.m.n.

C00–D48 – Neoplasmák
(C00–C14) Malignanus neoplasma, ajak, szájüreg és torok
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C18 A vastagbél rosszindulatú daganata
• C18.0 Vakbél (coecum)
• C18.1 Féregnyúlvány
• C18.2 Colon ascendens
• C18.3 Flexura hepatica
• C18.4 Colon transversum
• C18.5 Flexura lienalis
• C18.6 Colon descendens
• C18.7 Colon sigmoideum
• C18.8 A vastagbél átfedő elváltozása
• C18.9 Vastagbél k.m.n.

C19 A szigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20 A végbél rosszindulatú daganata
C21 A végbélnyílás és anus csatorna rosszindulatú daganata

• C21.0 Végbélnyílás k.m.n.
• C21.1 Canalis analis
• C21.2 Cloacogen zóna
• C21.8 A rectum, az anus és a canalis analis átfedő elváltozása

A vastagbél neoplasmája

Gyógyszeradatbázisok, kódrendszerek 
(ATC, BNO), data mining

Adatbányászat (Data mining)
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA
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Háttere

• Az adatkészletek méretének és összetettségének növekedésével a közvetlen 
"gyakorlati" adatelemzés egyre inkább kibővült közvetett, automatizált 
adatfeldolgozással, amelyet a számítástechnika egyéb felfedezései, például 
ideghálózatok, klaszteranalízis, genetikai algoritmusok (1950-es évek) segítenek, 
döntési fák és döntési szabályok (1960-as évek), valamint a támogató vektor-
gépek (1990-es évek).

• Az adatbányászat e módszerek alkalmazásának folyamata, amelynek célja a 
rejtett minták feltárása nagy adathalmazokban. Áthidalja az alkalmazott 
statisztikák és a mesterséges intelligencia (amely általában a matematikai 
hátteret adja) és az adatbázis-kezelés közötti szakadékot azáltal, hogy 
kihasználja az adatok adatbázisokban történő tárolásának és indexelésének 
módját a tényleges tanulási és felfedezési algoritmusok hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, lehetővé téve az ilyen módszerek alkalmazását egyre 
nagyobb adathalmazok.

Adatbányászat (data mining)

Definíció: döntéstámogatási folyamat, amely érvényes, hasznos, rejtett 
(korábban nem ismert) információt állít elő nagy mennyiségű –
jellemzően adatbázisokban tárolt – adatból.

Az informatika altudománya.
Az adatbányászat a nagy mennyiségű adatokban rejlő információk 

félautomatikus feltárása különféle algoritmusok alkalmazásával. 



115

Az adatbányászat osztályozása

Adattípusok alapján beszélhetünk:

Strukturált adatok esetében
• strukturált adatbányászatról
• folyamjellegű (strukturált) adatbányászatáról (web kattintások, 

idősorok, gének, gráfok és hang - ami egy speciális idősor - tartozik 
jellemzően ide)

Nem strukturált adatok esetében
• szövegbányászatról
• képanalízisről (kép alapú adatbányászatról)
• videó analitikáról (videó alapú adatbányászatról)

• (web-, kép-, videó-, név- stb.) keresés
• webbányászat
• ajánló rendszerek
• érzelemdetekció (szentiment elemzés)
• génkutatás
• gépi látás
• biometrikus azonosítás (aláírás, arcfelismerés, 

hangfelismerés, mozgásfelismerés stb.)
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Big data

• A Big data olyan adatkészletekre utalnak, amelyek túl nagyok vagy 
összetettek ahhoz, hogy a hagyományos adatfeldolgozó alkalmazási 
szoftverek megfelelően kezeljék őket.

• A Big data általában olyan méretű adathalmazokat tartalmaznak, 
amelyek meghaladják az általánosan használt szoftvereszközök azon 
képességét, hogy az adatokat elfogadható időn belül rögzítsék, 
kezeljék és feldolgozzák.

• A Big data „mérete” folyamatosan változik, 2012-től néhány tucat 
terabájt és sok exabájt adat között mozog.

Big data vs. Tradicionális adatok

Amit ismerünk …

A maradék …

Strukturált adatok

Strukturálatlan adatok
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V-k a big data-ban

Forrás: Technology - M-Brain - Market & Competitive Intelligence Solutions
Big Data - Big data – Wikipedia
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.

Egy sikeres adatbányászati projekt legfontosabb lépcsői 1

• Üzleti környezet, kiindulási állapotok megismerése, a célok pontos 
megfogalmazása és finomítása.

• Általános etikai kérdések tisztázása: a rendelkezésre álló adatok üzleti 
és személyi érzékenységének felmérése, szükség esetén anonimizálása.

• Adatok felmérése: az adatbázisban tárolt adatok, a keletkezésük, 
változásuk, értékük, eltérésük, pontosságuk, valamint az adatokban 
kódolt információk megértése.

• Tesztelési környezet kialakítása: meg kell határozni, hogy mely 
adatokon lehet/szabad a modelleket felépíteni és melyeken kell, illetve 
hogyan kell az ellenőrzést elvégezni.
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Egy sikeres adatbányászati projekt legfontosabb lépcsői 2

• Adatok módosítása, értékelése, előkészítése (módszertanonként 
eltérő névvel illetik ezt a szakaszt): számos származtatott, normalizált, 
vagy másképpen módosított adatokra van szükség egy ideális modell 
kialakításához; esetlegesen pedig szükség lehet jellemzők 
(attribútumok) elhagyására is.

• Modellezés: a megfelelő algoritmus (hipotézis) kiválasztása és a 
modell paramétereinek kiszámítása, a létrehozott modellek hangolása

• Értékelés: a modell jóságát, helyességét ellenőrizni kell, meg kell 
vizsgálni, hogy a meghatározott célokkal mennyiben van összhangban, 
hol biztos és bizonytalan a modell, és fel kell mérni, hogy 
alkalmazható-e a modell (bonyolultság, megtérülés)

• Alkalmazás (Hadrendbe állítás): integrálás az üzleti folyamatokba, 
kommunikáció (a működés hátoldalainak és előnyeinek tárgyalása, az 
eredmények terjesztése), oktatás.

Példák data mining-ra

• Játékok
• Üzleti
• Tudomány és mérnöki tudomány
• Emberi jogok
• Orvosi adatbányászat
• Térbeli adatbányászat
• Időbeli adatbányászat

• Érzékelő adatbányászat
• Vizuális adatbányászat
• Zenei adatbányászat
• Felügyelet
• Mintabányászat
• Tárgyalapú adatbányászat
• Tudásháló
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A data mining felhasználása

• Előrejelzés
• Osztályozás
• Regresszió
• Szegmentálás/klaszterezés
• Idősorelemzés
• Gráfmintázok keresése vagy gráfbányászat
• Gyakori mintázatok és asszociációs szabályok kinyerése

Alkalmazási lehetőségek

• Kereskedelem: Kampány optimalizáció; Vásárlói kosár elemzése; 
Direkt reklámok; Vásárlói útvonalak feltérképezése; Vásárlói 
viselkedés-feltárás

• Orvostudományok: Gépi diagnosztika (betegség-feltárás); 
Génkutatás

• Gyógyszeripar: Gyógyszerkutatás; DNS elemzése; Hatásfokkutatás; 
Gyógyszerterítési és - fogyasztási predikció

• Állatorvosi alkalmazások: Félautomatikus etológiai vizsgálatok 
(mintázatkeresés); Betegség-felderítés
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A tudásfeltárás az adatbázisokban (KDD) folyamatai

(1) Kiválasztás
(2) Előkészítés
(3) Átalakítás
(4) Adatbányászat
(5) Értelmezés / értékelés

Az ágazatok közötti szabványos adatbányászati folyamat (CRISP-DM) 
fázisai

(1) Üzleti megértés
(2) Adatmegértés
(3) Adatok előkészítése
(4) Modellezés
(5) Értékelés
(6) Telepítés

Vagy
(1) Előfeldolgozás
(2) Data mining
(3) Eredmények validálása
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Data mining technikák 1

• Anomáliák észlelése (Outlier / változás / deviáció detektálása) - Szokatlan 
adatrekordok azonosítása, amelyek érdekesek lehetnek, vagy olyan 
adathibák, amelyek további vizsgálatot igényelnek.

• Társulási szabály tanulása (függőségi modellezés) - összefüggések keresése a 
változók között. Például egy gyógyszertár adatokat gyűjthet a betegek 
vásárlási szokásairól. Az asszociációs szabályok tanulásával a gyógyszertár 
meghatározhatja, mely termékeket vásárolják együtt, és felhasználhatja 
ezeket az információkat marketing célokra. Ezt néha piaci kosárelemzésnek is 
nevezik.

Data mining techniák 2

• Klaszterezés - olyan csoportok és struktúrák felfedezése, amelyek valamilyen 
módon vagy hasonlóan "hasonlóak", anélkül, hogy ismert struktúrákat 
használnának az adatokban.

• Osztályozás - az ismert struktúra általánosítása az új adatokra való alkalmazás 
céljából. Például egy e-mail program megkísérelheti az e-mail besorolását 
"jogosnak" vagy "spam" -nek.

• Regresszió - megpróbál olyan funkciót találni, amely a legkevesebb hibával 
modellezi az adatokat.

• Összegzés - az adatkészlet tömörebb ábrázolása, beleértve a vizualizációt és a 
jelentéskészítést.
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Adatbányászati szoftverek

• SAS
• Microsoft Analyis Server
• RapidMiner
• Konstanz Information Miner (KNIME)
• Orange Canvas
• Weka
• Oracle Data Miner (ODM)
• R

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

[1] http://www.who.int, 2018.09.18.
[2] https://www.whocc.no/atc_ddd_index/, 2018.09.18.
[3] http://medstat.dk/en, 2018.09.18.
[4] http://www.norpd.no/default.aspx, 2018.09.18.
[5] https://www.gipdatabank.nl/databank, 2018.09.18.
[6] https://www.ima.is/publications/statistics/, 2018.09.18.
[7] 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok/gyogyszer_forgalmi_a
datok, 2018.09.18.
[8] https://icd.who.int/, 2019.03.05.
[9] Brian L. Strom and Stephen E. Kimmel (ed.): Texbook of Pharmacoepidemiology. John Wiley & 
Sons, 2006. -ISBN-13 978-0-470-02924-4
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5. Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

5. Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, PDD, DID, DOT).
(Dr. Horváth László)
- DDD

- PDD

- DID

- DDD/100 ágy, DDD/100 ápolási nap

- DOT

- LOT
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Gyógyszerfelhasználás elemzése

Milyen kérdésekre ad választ?
• Költségek
– Melyek a legdrágább gyógyszerek?
– Mire költünk a legtöbbet?
– Melyek a legdrágább terápiás kategóriák?
– A költségek hányad részét költöttük, egy-egy hatóanyagra, csoportra?
• Mennyiség
– Melyek a leggyakrabban használt gyógyszerek?
– Egyezik-e a gyógyszerfelhasználás a kórházi morbiditási adatokkal?
• Egyéb
– Helyettesítések gyakorisága, típusai?
– ADR előfordulás gyakorisága, típusai?

Gyógyszerfelhasználás elemzés céljai

• általános cél
• jelen helyzet, fejlődési trend vizsgálata
• hatékony, biztonságos, gazdaságos gyógyszerterápia elősegítése

• egészségügyi
• indokolatlan nagy felhasználás
• indokolatlan mellőzése
• interakciók felderítése 
• betegség gyógyszeres terápiájának átfogó vizsgálata
• fekvő-járóbeteg gyógyszerfelhasználás összehasonlítása

• gazdasági
• a gyógyszerfelhasználás gazdasági kihatásai
• gyógyszer szükséglet tervezése
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Gyógyszerfelhasználás jellemzésére használt mutatók

• Gyógyszerhasználók száma / receptszám
• Gyógyszerhasználók száma / 1000 fő
• Összes DDD fogyás
• Költség:

• Összes (összes vagy 1000 főre standardizálva)
• Egységköltség (költség/tabletta, költség/csomagolás, költség/dózis, 

költség/kezelés)
• DDD/1000 lakos/nap (DID)
• Forgalom (pl. doboz)
• Terápiás napok száma DOT (Days of therapy/treatment)
• Terápia hossza LOT (Length of therapy/treatment)
• DDD/100 ágy
• DDD/100 ápolási nap

Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)

DDD
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA
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DDD – Defined Daily Dose (Meghatározott napi adag, napi terápiás 
dózis)

Definíció: Az adott gyógyszer fő indikációjában, közepesen súlyos 
állapot esetén átlagosan előírt fenntartó adag felnőtt beteg esetén.
• Technikai mérőszám, a WHO határozza meg.
• Nem tükrözi szükségszerűen az ajánlott, vagy ténylegesen alkalmazott 

napi adagot.
• Nem minden gyógyszercsoportra alkalmazható.

DDD haszna

A DDD haszanálatával lehetőség nyílik:

• A gyógyszerfelhasználás időbeli változásainak vizsgálatára
• Nemzetközi összehasonlításra
• A beavatkozás hatásának elemzésére a gyógyszerhasználatra
• Dokumentálja a relatív terápia intenzitását különböző 

gyógyszercsoportokban
• Az adott gyógyszercsoport használatában bekövetkezett változások 

követésére
• Értékeli a szabályozási hatásokat és a beavatkozások hatását a felírási 

mintákra.
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Elérhető a https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ oldalon.

ATC/DDD Index

DDD egységek számolása

𝑫𝑫𝑫 𝒆𝒈𝒚𝒔é𝒈𝒆𝒌 𝒔𝒛á𝒎𝒂 =
Ö𝒔𝒔𝒛𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒈𝒚á𝒔 (𝒑𝒍.  𝒎𝒈 − 𝒃𝒂𝒏)

𝑫𝑫𝑫𝑾𝑯𝑶
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• A lamotrigin DDD értéke 300 mg. 
• Magyarországon 2012-ben 1 001 578 320 mg lamotrigint adtak el. 
• Ez megfelel (1 001 578 320 mg/300 mg=) 3 338 594,4 DDD 

egységnek. 

DDD számolás példával

Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)

PDD
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA



129

PDD – Prescribed Daily Dose (Felírt napi dózis)

• A PDD a receptek reprezentatív mintája alapján megállapított, a 
betegnek felírt, átlagos napi dózis. A PDD meghatározható receptek, 
orvosi vagy gyógyszertári feljegyzések tanulmányozása alapján, és 
fontos, hogy a PDD összefüggésbe kerüljön azzal a diagnózissal, 
amelyre a gyógyszert használják. A PDD a ténylegesen felírt gyógyszer 
átlagos napi mennyiségét adja meg. Ha lényeges eltérés van a PDD és 
a DDD között, fontos ezt figyelembe venni a gyógyszerhasználati 
adatok értékelésekor és értelmezésekor.

• Valóélet adat.

A PDD természete

• Azoknál a gyógyszereknél, amelyeknél az ajánlott adag különböző 
indikációk esetén (például antipszichotikumok) eltérő, fontos, hogy a 
diagnózist az előírt napi adaghoz kapcsolják.

• A farmakoepidemiológiai információk (pl. nem, életkor és mono/kombinált 
terápia) szintén fontosak a PDD értelmezéséhez.

• A PDD a kezelt betegségtől és a nemzeti politikától és gyakorlattól függően 
változhat. Például a fertőzés elleni szerek PDD-je a fertőzés súlyosságától 
függően változhat. A PDD-k között is vannak nemzetközi különbségek, 
amelyek akár négy-ötször magasabb/alacsonyabbak lehetnek.

• Az ázsiai populációkban a PDD-k gyakran alacsonyabbak, mint a kaukázusi 
populációkban.
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Az AED-ok DDD és átlag PDD értéke és megoszlása egyes 
csoportokban

AED
DDDa

(mg)
Átlag PDD±SD

(mg)

A felírt AED-ok száma
és százaléka (%) 
monoterápiában

N=894

Átlag PDD±SD 
monoterápiában (mg)

A felírt AED-ok száma
és százaléka (%) 

biterápiában
N=572

Átlag PDD±SD 
biterápiában (mg)

A felírt AED-ok száma
és százaléka (%) 
politerápiában

N=324

Átlag PDD±SD 
politerápiában (mg)

Régi típusú AED

CBZ 1000 586,7±147,5 449 (50,2) 546±138,2 173 (30,2) 659,8±189,4 40 (12,3) 727,5±203,9

VPA 1500 943,9±282,7 197 (22,0) 848,4±232,8 122 (21,3) 977,9±320,5 65 (20,1) 1170±312,9

PHT 300 279,2±83,3 11 (1,2) 236,4±57,9 8 (1,4) 375±131,2 5 (1,5) 220±32

PRM 1250 451,4±137,3 4 (0,4) 625±125 9 (1,6) 375±138,9 5 (1,5) 450±60

CLZ 8 2,3±1,4 2 (0,2) 2,4±1,6 43 (7,5) 2,4±1,4 34 (10,5) 2,3±1,3

CLB 20 20,1±7,7 1 (0,1) 20±0 9 (1,6) 20,6±9,5 12 (3,7) 19,8±7

STM 400 383,3±150 1 (0,1) 200±0 3 (0,5) 466,7±177,8 2 (0,6) 350±50

PB 100 233,3±88,9 - - 2 (0,3) 200±100 1 (0,3) 300±0

Új típusú AED

LTG 300 220,2±97,6 118 (13,2) 166,4±69,6 74 (12,9) 237,8±102,4 47 (14,5) 327,7±88,8

OXC 1000 989,5±325,2 61 (6,8) 855,7±234,2 30 (5,2) 1130±364 23 (7,1) 1160,9±334,6

LEV 1500 1629,9±735,4 35 (3,9) 1181,4±421 64 (11,2) 1600±684,4 45 (13,9) 2021,1±763,7

GBP 1800 1234,8±387,5 13 (1,5) 1023±259,2 24 (4,2) 1279,2±440,6 9 (2,8) 1422,2±380,2

TPM 300 334,2±127,1 1 (0,1) 400±0 4 (0,7) 375±125 14 (4,3) 317,9±132,1

LCM 300 306,3±82 1 (0,1) 400±0 6 (1,0) 300±66,7 9 (2,8) 300±88,9

VGB 2000 1500±500 - - 1 (0,2) 1000±0 1 (0,3) 2000±0

ZNS 200 312,5±89,6 - - - - 12 (3,7) 312,5±89,6

Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)

DID
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA
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DID – DDD/1000 inhabitant/day (DDD/1000 lakos/nap)

• WHO gold standard

DID képlete

𝑫𝑫𝑫 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒂𝒌𝒐𝒔/𝒏𝒂𝒑 =
𝑫𝑫𝑫 𝒆𝒈𝒚𝒔é𝒈𝒆𝒌 𝒔𝒛á𝒎𝒂 (é𝒗) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒍𝒂𝒌𝒐𝒔𝒔á𝒈 ∗ 𝟑𝟔𝟓

Durva becslése az adott napon 1000 lakosból gyógyszert szedők számára.
Pl.: 10 DDD/1000lakos/nap: adott területen adott időben a populáció 1%-a szedi a gyógyszert.



132

• A lamotrigin DDD értéke 300 mg. 
• Magyarországon 2012-ben 1 001 578 320 mg lamotrigint adtak el. 
• Ez megfelel (1 001 578 320 mg/300 mg=) 3 338 594,4 DDD egységnek. 
• Ezt az értéket osztjuk a 2012-es lakosságszámmal (9 906 000 fő) és 365-tel, 

majd szorozzuk 1000-rel, így kapjuk, hogy 0,92 DDD/1000 lakos/nap volt a 
lamotrigin felhasználás Magyarországon 2012-ben.

• Attól függetlenül, hogy milyen időszakot, illetve földrajzi területet veszünk 
figyelembe, az adatok  összehasonlíthatóvá válnak , mivel 1000 lakosra, 
illetve adott időszak hosszától függetlenül mindig 1 napra vetve 
standardizáljuk a gyógyszerfelhasználást.

DID számolása példával

A lamotrigin DDD értéke 300 mg. 
Magyarországon 2012-ben:

- 1 001 578 320 mg lamotrigint adtak el. 
- A lakosságszám: 9 906 000 fő.

1 001 578 320 mg/300 mg= 3 338 594,4 DDD egység

0,92 𝐷𝐷𝐷 1000𝑙𝑎𝑘𝑜𝑠/𝑛𝑎𝑝 =
  , ∗

  ∗
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Mire használhatjuk a DID értékét

•Gyógyszer utilizáció leírására/összehasonlításra
•ADR ráta számításakor a nevezőben szerepel
•Gyógyszer utilizációs problémák feltárásban
•Jogalkalmazási és információs tevékenység monitorozása
•PAR számításához a gyógyszer használók prevalenciájának becslésére
•… 

AED-ok DID trendje

Forrás: Saját
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Példa a gyógyszerutilizáció követésére

Forrás: Barozzi N et al. BMC Health Services Research 2008, 8:196, DOI: 10.1186/1472-6963-8-196

Gyógyszerutilizáció összehasonlítása

Forrás: Behan K et al. Eur J Clin Pharmacol 2005
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A szabályozási tevékenységek és iránymutatások hatásának felügyelete

Forrás: Bedson J et al. Eur J Pain 2012 

Az intézkedések hatása a gyógyszerutilizációra

Forrás: Bedson J et al. Eur J Pain 2012 
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Forgalomból kivonás hatása a gyógyszerfogyásra

Forrás: Bedson J et al. Eur J Pain 2012 

Előnyei és hátrányai

Előnyei:
• Gyors válasz
• Nemzetközi összehasonlítás
• Különböző gyógyszerek 

„hatásának” összehasonlítása
…

Hátrányai:
• A DDD nem feltétlenül azonos a 

felírt adaggal (PDD)
• Becslés felnőttekre (nem 

gyerekekre)
• Nem számol az adherenciával
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Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)

DDD/100 ágy
DDD/100 ápolási napFa
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

DDD/100 ápolási nap számítása

𝐷𝐷𝐷/100á𝑝𝑜𝑙á𝑠𝑖 𝑛𝑎𝑝 =  
𝐹𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔 𝑚𝑔 𝑥 100

𝐷𝐷𝐷 𝑥 𝑎 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑥 á𝑔𝑦𝑠𝑧á𝑚 𝑥 á𝑔𝑦𝑘𝑖ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑡𝑠á𝑔
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Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)

DOT
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

Days of therapy (DOT) definíció

• Azon napok száma, amikor a beteg antibiotikumot kap az adagtól
függetlenül. Ha a beteg egynél több antibiotikumot kap, akkor egynél
több DOT-ot is meg lehet számolni.

• Szinonima: antibiotikum napok vagy antimikrobiális napok.
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DOT számolása
• Rx: Levofloxacin 500mg po 1 tabl. x 7 napig
DOT = 1 DOT x 7d = 7 DOT 
• Rx: Levofloxacin 750mg po 1 tabl. x 7 napig
DOT = 1 DOT x 7d = 7 DOT 
• Rx: Levofloxacin 750mg 1 tabl. x 7 nap + Vancomycin 1g iv napont 2 x 

7 napig
DOT Levofloxacin = 1 DOT x 7d = 7 DOT 
DOT Vancomycin = 1 DOT x 7d = 7 DOT 
Összes DOT = 7 DOT + 7 DOT = 14 DOT 
• Rx: Levofloxacin 750mg po kétnaponta x 7 napig = 7 DOT 

• DOT/1000 kezelési nap

Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)

LOT
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA
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Length of therapy (LOT) definíció

• Azon napok száma, amikor a beteg szisztémás antimikrobiális szereket
kap, függetlenül a különböző antibiotikumok számától.

• Ezért a LOT alacsonyabb vagy egyenlő lesz a terápiás napokkal (DOT), 
mert a DOT-ot minden antibiotikumra kiszámítják.

LOT számolása

• Rx: Levofloxacin 500mg 1 tabl. x 7 napig
LOT = 1 LOT x 7d = 7 LOT 
• Rx: Levofloxacin 750mg 1 tabl. x 7 napig
LOT = 1 LOT x 7d = 7 LOT 
• Rx: Levofloxacin 750mg po 1 tabl. x 7 napig + Vancomycin 1g iv 

naponta 2 x 7 napig 
LOT = 1 *1  x 7 nap = 7 LOT 
• Rx: Levofloxacin 750mg po kétnaponta x 7 napig
LOT = 1 antibiotikum x 7 nap = 7 LOT 
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Gyógyszerfelhasználás elemzés (DDD, 
PDD, DID, DOT)

Példák
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Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

Antibiotikum felhasználás DOT-ban

Év DOT

2003 4 561 143 210

2004 4 753 925 126

2005 4 908 984 453

2006 5 198 602 115

Pékli M: Gyógyszerfogyasztási szokások Magyarországon, Informatio medicata, 2008
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Gyógyszerfelhasználás 1993-2006 között ATC főcsoport szerint

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 C C C C C C C C C C C C C C

2 J J J N N N N N N N N N N N

3 A A N A A A A A A A A A A A

4 N N A J J J J J J J J J L L

5 R R R R R R L L L B B L B B

6 M M M B L L R M B L L B J J

7 D D B M M M M R M M M M M M

8 B B L L B B B B R R R R R R

Forrás: PharmaFelax, PHARMIS, IMS

Pékli M: Gyógyszerfogyasztási szokások Magyarországon, Informatio medicata, 2008

Az első 5 terápiás osztály a 2008. júniusáig a megelőző 12 hónap 
alapján

1. C10A – Cholesterol & trigly. csökkentők
2. A02B – Peptikus fekély és gastro-oesophagealis reflux betegség 
(GERD) gyógyszerei
3. N06A – Antidepressans & hangult javítók
4. N05A – Antipsychoticum
5. N03A – Antiepilepticum

Pékli M: Gyógyszerfogyasztási szokások Magyarországon, Informatio medicata, 2008
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Vényszám változása a gyógyszergazdaságossági törvény hatására

Év
Támogatott 
gyógyszer 

összege M Ft

A vények teljes 
száma

A vény átlagos 
száma / hónap

2006 362251,11 162 223 904 13 519 920

2007 292169,70 145 043 359 12 086 947

Pékli M: Gyógyszerfogyasztási szokások Magyarországon, Informatio medicata, 2008

Gyógyszerforgalom (nagykereskedelmi áron)

Forrás: A gyógyszerpiac számokban | Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének honlapja (gynsz.hu)
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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Dobozszám

Forrás: A gyógyszerpiac számokban | Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének honlapja (gynsz.hu)
Utolsó hozzáférés: 2021.07.20.
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Dr. Tóth E. Béla

Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és 
–ökonómia területéről

Farmakoökonómia

2020. december 10.
A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 

minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Válogatott fejezetek a farmako-epidemiológia és farmako-ökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

6. Életminőség mérése, QoL kérdőívek, QALY, DALY 
(Dr Tóth E Béla )
- Az egészségállapot jellemzése

- Életminőség mérése, 

- QoL kérdőívek,

- QALY, DALY fogalmak és gyakorlata
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Az egészség definició

„az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, 
szociális jóllét állapota” (WHO, 1946).

További alkalmazható egészség- definiciók:
„Az egészséget a betegség definiálja, azaz a normálállapot (egészség) csak akkor válik tudatossá, amikor valaki
megbetegszik” (Pierret, 1993)

„Az ember és a fizikai, biológiai és társadalmi környezet közötti, az teljes funkcionális aktivitással összhangban 
lévő egyensúlyi állapot” (White et al 2013)

„Anatómiai, fiziológiai és pszichológiai integritással jellemezhető állapot, képesség a személy által fontosnak 
tartott családi, munkával kapcsolatos és közösségi szerepek betöltésére, képesség a fizikai, biológiai, 
pszichológiai és szociális stressz kezelésére; 13 a jól-lét érzése és a betegség, illetve az idő előtti halálozás 
kockázatának hiánya”. (Stokes et al, 1982)

Az egészség definició

Naturalista irányzat
Az egyik, az egészségnek mint statisztikailag leggyakoribbként való értelmezése. Eszerint az az egészség, ami 
átlagos, ami a leggyakoribb. Az ettől eltérő tehát patológiás, és gyógyítandó állapot. 

Kérdés, hogy gyógyíttatni szeretné-e valaki magas intelligenciaszintjét, különleges szépségét, vagy rendkívüli 
látásélességét, pusztán azért, mert az eltér a statisztikailag leggyakoribbtól? (Kovács, 1999).

Klasszikus biomedikális szemlélet
Az egészség = a betegség hiánya, azaz csupán reziduális fogalom. 
A betegség az élő szervezet, vagy a szervezet egy részének olyan állapota, amelyben a fiziológiai folyamatok 
a normálistól eltérnek – A betegséget az objektívnek tekintett jeleken és tüneteken keresztül határozza
meg.



147

A egészségállapot bemutatása példákon keresztül

ÉLETREVALÓK ( 2011) c. film
Az ejtőernyős balesete után tolószékbe kerülve 
Philippe (Francois Cluzet), a dúsgazdag arisztokrata 
felfogadja kisegítőnek Drisst (Omar Sy) a külvárosi 
gettóból jött férfit, aki nemrég szabadult a 
börtönből, és látszólag teljesen alkalmatlan az ilyen 
feladatokra. Két világ találkozik és ismeri meg 
egymást, és az őrült, vicces és meghatározó közös 
élmények nyomán kapcsolatukból 
meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte 
érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára

Életminőség

Forg: Gaumont (Fr)

Fizikális
funkciók

Érzelmi
funkciók

Szenzoros
funkciók

Fájdalom Kognitív készség

Önellátás

Öltözködés Mosakodás Kontinencia Étkezés

Az egészség-állapot dimenziói

Szexualitás

Mobilitás
SzerepvállalásFizikai aktivitás

Általános és betegség-specifikus kérdőívek segítségével 

Az egészséggel kapcsolatos életminőség mérése 1.
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Általános és betegség-specifikus kérdőívek segítségével 

Az egészséggel kapcsolatos életminőség mérése

Életminőség =  sokelemű, szubjektív fogalom
• Kik válaszoljanak ? 

• Mikor ?

• Milyen jellegű kérdésekben (dimenziókban) ?

• Általános – vagy betegség specifikus ?

• Összemérhetőség kérdése? 

• A beavatkozás az életminőségét hogyan változtatja meg ?   

Életminőség =  sokelemű, szubjektív fogalom
• Kik válaszoljanak ? 

• Mikor ?

• Milyen jellegű kérdésekben (dimenziókban) ?

• Általános – vagy betegség specifikus ?

• Összemérhetőség kérdése? 

• A beavatkozás az életminőségét hogyan változtatja meg ?   

Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek

Generikus (általános) kérdőívek: 

életminőség olyan tényezőit vizsgálják, amelyek bármely betegségben jelentőséggel bírnak. 

Betegség-specifikus kérdőívek: 

vizsgált betegségre jellemző tünetcsoportokat vizsgálják. Pl. Rheumatoid Arthritis Quality of 
Life 

Életminőség profil: 
a vizsgált diemnziókat több számmal jellemzik

Életminőség index: 
az életminőséget egyetlen mutatóval jellemzi
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Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: EQ-5D

Életminőség profil: 

Mivel a vizsgált diemnziókat 
több számmal jellemzi

EQ-5D: az EU standard QoL kérdőíve 
A válaszadók 5 dimenzióban (mobilitás, önellátás, szokásos tevékenységek, 
fájdalom/diszkomfort, szorongás/depresszió) 
3 (vagy mostanában már az 5 szint) közül választhatnak 
(1: legkevésbé - 5: leginkább). 
A módszert eddig már több mint 120 terápiás területen alkalmazták
A válaszok használhatók egyfajta egészségi állapot-profilként, illetve átalakíthatók 
egyetlen hasznossági index-szé is. 

A hasznosság-értékek:  összesen „35 ”, azaz 243 különböző egészségi állapot 
határozható meg

Pl. Dolan határozta meg, mely összehasonlithat numerikusan is egészésgi állapotokat 
és a változás irányát.  Pl. egy 11122 válaszokból álló egészségi állapot relatív hasznossága 
Dolan szerint 0,725.

Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: EQ-5D

A polulációs EQ átlagok a 
nemek és az életkor 
függvényében
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Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: EQ-5D

A magyar gyakorlatban  (2012) GYEMSZI TEI  által értékelt költséghasznossági 
elemzésekben felhasznált életminőség értékek meghatározására alkalmazott 
mérési technikák 27%-a alkalmazza a EQ-5D módszert
Ref: Borsi A., ime XI. évfolyam 1. szám 2012. február

Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: EQ-5D- magyar
Mozgékonyság
1. Nincs problémám a járással
2. Némi problémám van a járással
3. Ágyhoz vagyok kötve
Önellátás
1. Nincs problémám önmagam ellátásával
2. Némi problémám van a tisztálkodással és az öltözködéssel
3. Képtelen vagyon önállóan tisztálkodni vagy öltözni. 
Szokásos tevékenységek (munka, házimunka, szabadidő)
1. Nincs problémám ezek elvégzésével
2. Némi problémám van ezek elvégzésével.
3. Képtelen vagyok ezeket elvégezni.  
Fájdalom / rossz közérzet
1. Nincs fájdalmam vagy rossz közérzetem.
2. Mérsékelt fájdalmam és kissé rossz közérzetem van.
3. Nagyon erős fájdalmam / nagyon rossz közérzetem van. 
Szorongás / Lehangoltság
1. Nem szorongok, vagy nem vagyok lehangolt.
2. Mérsékelten szorongok, kissé lehangolt vagyok.
3. Nagyon szorongok, vagy nagyon lehangolt vagyok.  
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Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: EQ-5D

EQ-5D: az EU standard QoL kérdőív

A hasznosság-értékek:  összesen „35 ”, azaz 243 különböző egészségi állapot 
határozható meg ( a 3L szerinti válaszokkal)

Például egy  „12112” kódszámú (EQ-5D) egészségi állapot a következőt jelenti
• Mozgékonyság: Nincs problémám a járással (1 –es) 

• Önellátás: Némi problémám van a tisztálkodással és az öltözködéssel (2-es) 

• Szokásos tevékenységek: Nincs problémám a szokásos tevékenységeim elvégzésével (1-es) 

• Fájdalom/rossz közérzet: Nincs fájdalmam vagy rossz közérzetem (1-es) 

• Szorongás lehangoltság: Mérsékelten szorongok, vagy kissé lehangolt vagyok (2-es)

A 243+2 különböző állapothoz különböző pontszámok, úgynevezett életminőség-súlyok 
tartoznak (vizuális skála, időalku, standard játszmasegítségével számszerűsíthetők)
Ref: Borsi A:ime Xi. évfolyam 1. szám 2012. február

Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: VAS skálák

VAS - visual analóg scale; Analóg vizuális skála
NRS - numeric rating scale: Numerikus Skála
VNS = vizuális numerikus skála

A gyakorlata: a beteg minden alkalommal megjelöli azt, hogy
éppen akkor hogyan érzi magát. Standard körülmények között, 
összehasonlító jellegű adatként  ill. terápiás céllal használható.  

Terápiás konzekvencia: 
VAS 1-3: Minor analgetikumok: non-opiodok pl.: 
paracetamol, NSAIDs
VAS 4-6: Minor opioidok: pl.: tramadol
VAS 7-10: Major opiátok és opioidok: 
pl.: morphium, ocycodone , stb
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Általános és betegség-specifikus kérdőívek 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: VAS skálák

A beteg a 0-100 skálán minden alkalommal megjelöli azt hogy éppen akkor hogyan érzi magát A jólét mérésére a vizuális 
analóg skála (VAS) 
használható 
Pl. 0–100 közötti skála: 
0 = teljesen rosszul 
100 = teljesen jól

Fájdalom-specifikus életminőség mérése 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: VAS skálák

A beteg a 0-100 skálán megjelöli azt hogy éppen akkor hogyan érzi magát

Nincs fájdalom Az elképzelhető 
legerősebb fájdalom

A skálához  egységesen a 10 cm-es vonal- vagy skálahossz javasolt, azt mm-ben lehet mérni.
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Fájdalom-specifikus életminőség mérése 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: VAS skálák

Nincs fájdalom
Az elképzelhető 
legerősebb fájdalom

Üres vonal vagy számozott vonal is 
alkalmazható.
A fájdalmat minden vizit során dokumentálni
kell a Vizuális Analóg Skála (VAS) segítségével
(0–10) – vonal esetén le kell mérni a 0-tól való 
távolságot mm-ben. 

Fájdalom-specifikus életminőség mérése 

VAS skálák változatai
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Fájdalom-specifikus életminőség mérése 

VAS skálák változatai

Fájdalom-specifikus életminőség mérése 

VAS a gyakorlatban 

Mean visual analogue scale (VAS) scores in patients before and 
after neurolytic block

Fájdalom blokkolása

És utánkövetése
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Különböző életminőség mérések eredményei 

Specifikus kérdésre és betegcsoportokra vonatkozó VAS skála változatok eredményei egymással
összehasinlitható, jól korrelálnak és hasonló eredményt adnak a beteg(ség) állapotáról

Az életminőség mérések eredményei 
Kezelés előtt vs. utáni értékek

Az alkalmazott kezelés esetén a javulás mértéke számolható. 
Esetszám  becslés szükséges a statisztikai  tervezéshez.
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Az életminőség mérések eredményei 
Kezelés előtt vs. utáni értékek

Az alkalamzott kezelés esetén a javulás mértéke számolható. 
Homogén betegcsoport  esetén ill. alcsoportok szerint a hatásosság értékelhető.  

Fájdalom-specifikus életminőség mérése 

Kérdőívek

The McGill Pain Questionnaire ami max  78,  a 
fájdalommal kapcsolatos kérdésből áll 
- Önkitöltéses ( szubjektív) alapú 
- kategorizált
- Több leíró fogalom kiválasztási 

lehetőségével 
- Számszerűsíthetően  

https://www.verywellhealth.com/pain-scales-assessment-tools-4020329
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Fájdalom-specifikus életminőség mérése 

Miért fontos kérdés? 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-analysis-shows-americans-are-pain

Amerikai él át 
naponta fájdalmat 

Él át jelentős 
fájdalmakat 

A fájdalom mérése és kezelése egy kritikus orvosi kérdés: 
Egy USA-beli felmérésben ( n=8781 megkérdezett)
- A lakosság  több mint 10%-a él át naponta jeletős fájdalmakat
- A felmérésben  több mint 55,7% jelölt meg valamiféle fájdalmat az 

elmúlt 3 hónapban  
- A Fájdalom „elviselése” =erőssége  korcsoportonként, nemenként és 

etnikai csoportok szerint változó  jellegű volt
- Extrapolálva 14,4 millió szenved a legmagasabb erősségű fájdalom 

miatt
(Journal of Pain. 2015;16(8):769-780.)

Az életminőség – cognitiv funkciók mérése
MMS teszt

A Mini-Mental Állapot teszt* 
ORIENTÁCIÓ

Milyen nap van ma? _________
Milyen évet írunk? _________              5
Milyen hónapban járunk? _________
Hányadika van? _________
Melyik napja van a hétnek? _________ 
Milyen évszakban járunk? _________

Hol vagyunk most? _________
Milyen országban? _________ 5
Milyen városban? _________
Milyen megyében van ez a város? _________
Milyen intézményben vagyunk? _________
Hányadik emeleten vagyunk? _________

MEGJEGYZŐ EMLÉKEZÉS
Három szó megismétlése:

CITROM, KULCS, LABDA _______ __ 3
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Az életminőség – cognitiv funkciók mérése
Mini-Mental Állapot „MMS” teszt

A Mini-Mental Állapot teszt* 

FIGYELEM ÉS SZÁMOLÁS
Száztól hetesével számoljon visszafelé, ________

vagy betűzze a VILÁG szót visszafelé 5

FELIDÉZŐ EMLÉKEZÉS:

A korábbi három szó felidézése ________               3

NYELVI ÉS EGYÉB FELADATOK

Megnevezés: karóra, ceruza ________ 2

Mondatismétlés: „Semmi de, és semmi ha.” ________
1

Az életminőség – cognitiv funkciók mérése
Mini-Mental Állapot „MMS” teszt

A Mini-Mental állapot teszt* 

Olvasás: 
„Olvassa el és tegye meg! ________
CSUKJA BE A SZEMÉT!” 1

Írás: „Írjon le egy mondatot, kérem!” ________ 1

ÁBRAMÁSOLÁS: Másolja le az alábbi rajzot! ________ 1
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Egészség-nyereség az egészségi állapotban bekövetkező változás:
>> az élettartam meghosszabbodását, és/vagy

>> az életminőség* javulását okozza.
*az egyén (vagy népességcsoport) "jól-lét"-érzésének fokmérőre, testi lelki szempontok

Egészség-nyereség  mérése céljából
további eszközökre van szükség

Kombinált eljárás: 

• természetes egységekben (pl. életévnyereséget („LY”) vagy elkerülhető 
eseményeket használ pl. elkerülhető agyvérzések száma). 

• életévnyereség mérésével (pl. a vesetranszplantáció összehasonlítható a 
szívműtétekkel, vagy akár az influenza elleni vakcina alkalmazásával

QALY egység

• univerzálisan használható egészségállapot egység

QALY (Quality-Adjusted Life Years)
= Életminőséggel korrigált életévek
QALY (Quality-Adjusted Life Years)
= Életminőséggel korrigált életévek

QALY-ban (DALY-ban) mérve az egészségállapotot/ betegséget lehetővé teszi 
különböző betegségek, és az alkalamzott egészségügyi ( gyógyszer-) 
technológiák összevetését (egyéni hasznosság alapon) 
• egyetlen mutatóban összegzi az élethosszban (mortalitás) és 
életminőségben (QoL, morbiditás) bekövetkező állapotváltozásokat. 
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DALY egység
• 1.0 "DALY" = egy olyan életévnyi veszteséggel, amit teljes egészségben lehetett 
volna megélni. 

DALY = Disability Adjusted Life Year, 
funkcióveszteséggel korrigált életévek

DALY = Disability Adjusted Life Year, 
funkcióveszteséggel korrigált életévek

DALY = Disability Adjusted Life Year, funkcióveszteséggel korrigált életévek, 
A születéskor várható élettartamot korrigálják az egészségi állapot romlása miatt 
kialakuló funkcióvesztéssel. 
YLD – Years Lived with Disability: a károsodott egészségi állapotban leélt évek –
(vagyis a morbiditás) 

A költségeket és a kezelésnek a beteg számára érzékelt hasznosságát vetjük össze 
(QALY-ban, DALY-ban mérve) 

A „hasznosság” mérése a kimenethez igazodik, ami 
lehetővé teszi egymástól eltérő technológiák 

összehasonlítását.
QALY = Quality Adjusted Life Years, életminőséggel korrigált életévek.

DALY = Disability Adjusted Life Year, funkcióveszteséggel korrigált életévek, 

YLD – Years Lived with Disability: a károsodott egészségi állapotban leélt 
évek – (vagyis a morbiditás ).

1.0 QALY= Egy tökéletes egészségben eltöltött életév.
Tolószékes rokkantság~ 0,5 QALY
A bekövetkezett halál értéke = 0 QALY.

1.0 QALY= Egy tökéletes egészségben eltöltött életév.
Tolószékes rokkantság~ 0,5 QALY
A bekövetkezett halál értéke = 0 QALY.

QALY egység használatakor
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QALY a kezelési lehetőségek 
összehasonlításában 

QALY mérés és betegséglefutás

Kezelés mellett

Kezelés nélkül 
(csak tüneti) 
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

7. Irodalomelemzés módszertana, meta-analízis 
(Dr Tóth E Béla, Dr Horváth László )
Miről lesz szó a fejezetben: 

• Az elemzés, tanulmány célja és módszertani követelményei 

• Populáció 

• A vizsgálati összeállitás ( design), feltett kérdések

• Módszertani elemek

• Elsődleges paraméterek

• Állítások, eredmények és konklúziók, példaesetek

Fa
rm

ak
oö

ko
nó

m
ia

Szisztematikus szakirodalom elemzés  Szisztematikus szakirodalom elemzés  
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A tudományos szakirodalmi közlemények

A legtöbb tudományos cikk az IMRD strukturát követi: 
• Introduction - Bevezetés
• Methods - Módszerek
• Results - Eredmények
• Discussion – Megbeszélés

A teljes közlemény elolvasása után néhány kritikai kérdést kell 
megfogalmazni az eredmények validitása, a klinikai relevancia és az 
erősségek, hiányosságok  tekintetében. 

Szisztematikus irodalmi áttekintés

A szisztematikus irodalmi áttekintés – a tudományos 
bizonyítékok elfogulatlan keresési stratégiája.
Mitől lesz egy irodalmi áttekintés „szisztematikus”?
– világosan és előre megfogalmazott kérdéseken alapul
– releváns vizsgálatok megkeresése
– vizsgálatok minőségének értékelése
– explicit módszertannal összegzi a bizonyítékokat
– az összegyűjtött bizonyítékok alapján alkot véleményt
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Módszertana: 
• Pontosan definiált kérdés (vizsgálati protokoll)
• Strukturált adat/ evidencia keresés
• Megfelelő (hiba nélküli) publikáció/evidencia kiválasztása
• A kapott evidenciák kritikus értékelése
• Adatok összesítése
• Eredmények összefoglalása
• Publikáció /riport

Szisztematikus irodalmi áttekintés

A tudományos közlemények kritikus értékelése

• 1.  A kutatás célkitűzése ? 
expozíció / kimentetel / tartomány 

• 2. Study populáció (beválogatási/kizárási kritériumok)? 
• 3. Az expozíció ( terápiás intervallum és compliance) definíciója? 
• 4. A kimenetel (végpontok) definíciója? 
• 5. Elrendezés (follow-up / case-control, RCT, stb) 
• 6. Potenciális hiba (pl. kezelési csoportba való besorolás)? 
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Belső használatra !

Ne engedjük, hogy a definíciók elvonják a figyelmünket !
Próbáljuk meg rekonstruálni, hogy miként végezték a vizsgálatot.

A kérdések: Igen/ nem ? 

Milyen tudományos kérdést vet fel? Releváns-e a kérdés ? 

A vizsgálati elrendezés alkalmas-e a kérdés megválaszolására vagy a hibák 
kiküszöbölésére?

A kitűzött protokoll szerint lett-e kivitelezve a vizsgálat?

A statisztikai analízist megfelelően végeték-e?
A hipotézis vizsgálatára alkalmas-e?

Az adatok alátámasztják-e a következtetést?

Lehet-e érdekellentét van?

A tudományos elemzések, tanulmányok célja
és bizonyitékok rendszere 

A tudományos elemzések, tanulmányok célja
és bizonyitékok rendszere 
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Alternatív  lehetőségek kutatása

1

10
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1000

10000

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Publikációk éve

CAM publikációk száma az evidenciák súlya alapján  

 All CAM

CAM & Therapy

Therapy+Efficacy

Clinical Trial

Meta-analysis

Pubmed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ alapján 2020Sept10

Mi adja egy orvosi közlemény, esteleirás, vizsgálat vagy metaanalizis tudományos „erejét”? 

ICH guideline E2C (R2) on periodic benefit-risk evaluation report (PBRER) , 

Evidence-Based Practice in the Health Sciences: Information Services Department of the Library of the Health Sciences-Chicago, University of Illinois at Chicago. Accessed: Sep 11, 2103.

Tudományos bizonyítékok hierarchiája
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Tudományos bizonyítékok hierarchiája
Fokozat Meghatározás A fokozati besorolása jellemzője

1++ ( 1A) magas minőségű metaanalízis, szisztematikus irodalmi áttekintés, vagy több RCT, amelyekben nagyon alacsony a 
szisztematikus hiba lehetősége

1+ (1B) jól kivitelezett metaanalízis, szisztematikus irodalmi áttekintés, vagy több RCT, amelyekben alacsony a 
szisztematikus hiba lehetősége

1– (1C) metaanalízis, szisztematikus irodalmi áttekintés, vagy több RCT, amelyekben nagy a szisztematikus hiba 
lehetősége

2++ (2A) jó minőségű kohorsz- vagy esetkontroll-vizsgálatok, vagy azok szisztematikus áttekintése, ahol a szisztematikus hiba lehetősége 
igen alacsony, ill. nagy a bizonyítékok és következtetések közötti ok-okozati kapcsolat valószínűsége

2+ (2B) jól kivitelezett kohorsz- vagy esetkontroll-vizsgálatok, ahol alacsony a szisztematikus hiba lehetősége, ill. a bizonyítékok és 
következtetések közötti ok-okozati kapcsolat valószínűsége közepes

2– (2C) kohorsz- vagy esetkontroll-vizsgálatok, ahol nagy a szisztematikus hiba lehetősége, ill. a bizonyítékok és a következtetések között 
nagy valószínűséggel nem ok-okozati a kapcsolat

3 vizsgálati elrendezés nélküli megfigyelésből, nem kísérleti tanulmányból származnak (pl. esettanulmányok, esetsorozatok)

4 szakértői , szakmai kollégium, kutatócsoport,vélemények
Az ESZCS Minisztérium (2004) dokumentuma alapján, kiegésztve)

Tudományos EBM bizonyítékok szintjei

ESZCS Minisztérium (2004) alapján, kiegészítve)

„A” szintű ajánlás: Az ajánlások legalább egy 1++ fokozatú bizonyítéknak számító rendszerezett irodalmi 
áttekintésen alapulnak, és az egészségügyi ellátás adott helyzetére jól adaptálhatók; vagy legalább 1+ szintű 
bizonyítéknak számító, jól adaptálható, és egyértelműen hasonló hatást mutató vizsgálatokon alapulnak.
„B” szintű ajánlás: Az ajánlások legalább 2++ szintű bizonyítéknak számító, az egészségügyi ellátás adott 
helyzetére jól adaptálható és egyértelműen hasonló hatást mutató vizsgálatokon alapulnak; vagy 1++ és 1+ szintű, de az 
egészségügyi ellátás adott helyzetére csak fenntartásokkal alkalmazható bizonyítékokon alapulnak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„C” szintű ajánlás: Az ajánlások legalább 2+ szintű bizonyítéknak számító, az egészségügyi ellátás adott helyzetére 
jól adaptálható és egyértelműen hasonló hatást mutató vizsgálatokon alapulnak; vagy 2++ szintű, de az egészségügyi 
ellátás adott helyzetére csak fenntartásokkal alkalmazható bizonyítékokon alapulnak.
„D” szintű ajánlás: Az ajánlások 3-4 szintű bizonyítékon; vagy 2+ szintű, de az egészségügyi ellátás adott 
helyzetére csak fenntartásokkal alkalmazható bizonyítékokon alapulnak.
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Evidence Based Medicine
a bizonyítékon alapuló orvoslás

MÓDSZERTANA: 
Adatokkal alátámasztott, statisztikailag igazolt, tudományos igényű bizonyítékokra épülő, 
tervezett, szisztematikus, interdiszciplináris módszerek tudományos  használata 
a hatásosság (efficacy): a klinikai vizsgálati körülmények között mért egészségnyereség és 

az eredményesség (effectiveness) - a rutinszerű ellátás során elért egészségnyereségek 
megítélésére. 

Ezek a módszerek: 

1. A meta-analízis

2. Indirekt összehasonlítás (pl. relatív hatásosság) vagy 
3. Elemzés  a tudományos bizonyítékok hierarchiájának megfelelően értékelve.  

EBM – meta-analizis

Meta-analizis minőségi elvárások: 
pontosan fogalmazzák meg a vizsgálandó kérdést; 
transzparens módon ismertessék a keresési stratégiát, 
vontakozó beválogatási és kizárási kritériumokat; 
módszertani, statisztikai stb. szempontból értékeljék a tudományos közlemények 

minőségét és 
helyesen interpretálják az eredményeket.

Olyan rendszerezett áttekintő közlemény, amely legalább két 
közlemény adatainak matematikai statisztikai módszerekkel történő 
egyesítéséből újabb számszerű adatokat állít elő.

Olyan rendszerezett áttekintő közlemény, amely legalább két 
közlemény adatainak matematikai statisztikai módszerekkel történő 
egyesítéséből újabb számszerű adatokat állít elő.
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A gyógyszreterápia bizonyitékon alapuló és gyógyszreadatbázisokon alapuló értékelséenk gyakorlata 2014 Botz Lajos POTE

Cochrane Child Health
Cochrane Complementary Medicine
Cochrane Consumer Network
Cochrane First Aid
Cochrane Global Ageing
Cochrane Insurance Medicine
Cochrane Neurosciences
Cochrane Nursing
Cochrane Nutrition
Cochrane Pre-hospital and Emergency Care
Cochrane Primary Care
Cochrane Rehabilitation
Cochrane Sustainable Healthcare

EBM – Cochrane elemzés

EBM – Cochrane elemzés lépései

A gyógyszreterápia bizonyitékon alapuló és gyógyszreadatbázisokon alapuló értékelséenk gyakorlata 2014 Botz Lajos alapján 
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MIÉRT? 
• Azért, hogy a jól megfogalmazott klinikai kérdésekre kaphassunk egyszerű és a 

gyakorlatba implementálható válaszokat statisztikailag igazolt, tudományos 
igényű bizonyítékokra épülő, szisztematikus, interdiszciplináris módszerekkel kell 
vizsgálni

• Mivel az EBM rendszerében legtöbbször már rendelkezésre állnak a leggyakoribb 
kérdésekre adott, szisztematikus elemzéseken alapuló válaszok

• Mert a randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok (RCT – randomised controlled 
trial) transzparens, jó minőségű szisztematikus irodalmi áttekintése tekinthető 
a legmagasabb erejű (szintű) tudományos bizonyítéknak.

Evidence Based Medicine
a bizonyítékon alapuló orvoslás

HASZNÁLATA:  
• Az EBM által megfogalmazott ajánlások kizárólag szakmaiak és nem jelentenek semmiféle 

elkötelezettséget egyik vagy másik termék vagy eljárás, diagnosztikus módszer mellett
• Amennyiben az újabb vizsgálatok alapján újabb eredmények keletkeznek, 

ezek módosíthatják az jelen ajánlásokat...
• Az ajánlások soha nem jelentenek kizárólagosságot sem, mert hasonló termékeknek vagy 

eljárásoknak lehetnek hasonló erejű bizonyítékai is.
• A bizonyítékok csak meghatározott termékre és adott populációra vonatkoznak, ezért nem 

extrapolálhatók tetszőlegesen. 

Evidence Based Medicine
a bizonyítékon alapuló orvoslás
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Meta-analizis módszertanaMeta-analizis módszertana

Meta-analízis

• A metaanalízis több, hasonló célú és hasonló kérdésre választ 
kereső vizsgálat adataiból készült összevont, összegező 
elemzés, mely általában a szakirodalomban megjelent 
közleményeken alapul. 

• Előnye többek között, hogy a hatás becslése vagy valamely 
hipotézis vizsgálata sokkal nagyobb mintán végezhető el, mint 
az egyes vizsgálatokban külön-külön. Klinikai és epidemiológiai 
vizsgálatokban egyaránt alkalmazzák.

• A klinikai vizsgálatok metaanalízise: a vizsgálatokról szóló 
vizsgálat, az elemzések elemzése.
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A meta-analízis az alábbi lépésekből áll:

• 1. A kutatási kérdés meghatározása, a releváns változók 
azonosítása

• 2. Szakirodalmi keresés
• 3. Bekerülési kritériumok meghatározása
• 4. A bekerült tanulmányok esetében a hatásnagyságok 

meghatározása
• 5. A meta-analízis elvégzése
• 6. A meta-analízis eredményeinek leírása (Burns és Burns, 2008; 

Field és Gillett, 2010).

Tárgyszavas 
keresés

• Átgondolt, jól megválasztott tárgyszavak alkalmazása, 
további szűkítés minősítők, kiegészítők használatával. 
Csökkenthetjük a találatok számát az időszak 
csökkentésével. Nyelv.

Cím
• Első szűrő, ha cím alapján 

értékes lehet.

Absztrakt
• Az absztrakt információi alapján döntünk 

arról, hogy érdemes-e elolvasni a teljes 
közleményt.

Teljes 
közlemény

• A teljes közlemény elolvasása és 
értékelése után döntünk, hogy 
megtartjuk-e.

A közlemény 
beválasztása az előzetes 

kritériumoknak 
megfelelően.

Közlemények kiválasztása 
• 2 kutató végezze
• függetlenül 
• ami mindekttőnél  

szerepel az a 
megfelelő
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Közlemények kiválasztási folyamata  (PRISMA ajánlás)

A tudományos célú - kérdés definiálás

Human terápiás vizsgálat
• P - Patient
• I - Intervention
• C - Comparison
• O - Outcome

Etiológiai vizsgálat 
• P - Population
• E - Exposure
• D - Disease

Diagnosztikum vizsgálat
• P - Patient
• T - Test 
• C - Comparison test 
• O - Outcome
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Meta- analizis a gyakorlatban
példákkal

Meta- analizis a gyakorlatban
példákkal

Meta-analizis vizsgálatok 
gyermekgyógyászati alkalmazás

1.) Gyermek-oncologiai alkalmazások: 
Development of an evidence-based decision aid on complementary and alternative medicine (CAM) and pain for 
parents of children with cancer Jong MC, Boers I, van Wietmarschen H, et al. Support Care Cancer. 2020;28(5):2415-
2429.
Tárgya: Szülői dötéstámogatás céllal végzett felmérés. 

ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK ÉS EREDMÉNYE: 
Határozottan csökkentette a daganat-miatti fájdalmakat vs standard care
 Hypnotherapia: (MD, - 1.37; 95% CI, - 1.60, - 1.15; P < 0.00001)
 mind-body kontrol (MD, - 1.13; 95% CI, - 1.34, - 0.94; P < 0.00001)
Nem volt hatásos: 
 massage, (MD, - 0.77; 95% CI, - 1.82, 0.28; P = 0.15)
 healing touch, 
 music therapy
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Meta-analizis vizsgálatok 
gyermekgyógyászati alkalmazás

2.) Autizmus  (ASD) 
Parents' experiences of information-seeking and decision-making regarding complementary medicine for children with 
autism spectrum disorder: a qualitative study. Smith CA, Parton C, King M, Gallego G. BMC Complement Med Ther. 
2020;20(1):4. 
Tárgya: a bizonyítékok mennyire befolyásolják a szülői döntéseket

ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK: 
 Diétás  terápia
 Étrendkiegészítők
 Ásványok, minor elemek
 Mind-body therápiák
 Mozgásterápia, 
 Naturopátia
 Homeopatia
 Egyéb CAM 

‘szülői’ ismeretek

információ + gyakorlat

bizonyosság , hatásosság, bizalom 

döntés

Eredménye: A döntéseket erősen befolyásolja az átadott információk komplexitása, és 
a különbözősége, ezért megfeleően hiteles forrásra lenne szükség

Meta-analizis vizsgálatok
gyermekgyógyászati alkalmazás

3. Gyermek hasmenés kezelésre
Paediatric massage for treatment of acute diarrhoea in children: a meta-analysis. Gao L, 
Jia C, Huang H. BMC Complement Altern Med. 2018;18(1):257. Published 2018 Sep 18.
26 vizsgálat, 2644 beteg: 

Eredmény:
a masszázs hatása jobb volt, mint az alkalmazott gyógyszeres terápiák, de nem elégséges 
az evidencia
 Klinikai hatásosság: (n = 2213, RR = 1,20, 95% CI: 1,14 - 1,27), 
 Klinikai gyógyulási ráta (n = 345, RR = 1,37, 95% CI: 1,19 - 1,57), 
 Gyógyulási idő (n = 513, MD = - 0,77, 95% CI: -0,89– 0,64).
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Meta-analizis vizsgálatok
gyermekgyógyászati alkalmazás

3. Gyermek hasmenés AAD kezelésre
Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Goldenberg JZ, 
Lytvyn L, Steurich J, Parkin P, Mahant S, Johnston BC. Cochrane Database Syst Rev. 
2015;(12):CD004827.

Tárgya: hatásosság és biztonságosság az AAD-ben ( antibiotikumos hasmenés) kivédésében

32 vizsgálat, 6352 beteg: 
Probiotikumok: Bacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium butyricum, Lactobacilli spp., Lactococcus spp., 
Leuconostoc cremoris, Saccharomyces spp., Streptococcus spp.,
Klinikai hatásosság: „moderate protective effect” (NNTB 9, 95% CI 7 - 13).

Safety: megfelelő, alacsony AE

Meta-analizis vizsgálatok
gyermekgyógyászati alkalmazás

3. Gyermek hasmenés AAD kezelésre
Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J, 
Parkin P, Mahant S, Johnston BC. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12):CD004827.
32 vizsgálat elemzése során feltárt kockázatok
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Meta-analizis vizsgálatok
gyermekgyógyászati alkalmazás

3. Gyermek hasmenés AAD kezelésre
Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J, 
Parkin P, Mahant S, Johnston BC. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12):CD004827.

Probiotics versus control: 
A hasmenés előfordulása

RR < 1 azt jelenti, hogy az
kezelés csökkenti a kimenetel
kockázatát

Meta-analizis vizsgálatok
gyermekgyógyászati alkalmazás

3. IBD kezelésre
Review on efficacy and health services research studies of complementary and 
alternative medicine in inflammatory bowel disease. Joos S. Chin J Integr Med. 
2011;17(6):403-409.
Célja: a CAM módszerek hatásosságának megítélése IBD-ben
Eredménye: 20 vizsgálat, 2000+ beteg
Ahol a klinikai hatásosság igazolható lenne:
• növényi alapú therápiák: >> kérdéses, pilot, nincs RCT 
• étrend-kiegészítők: >> elfogadható a probiotikumok, és halolaj esetében 
• tradicionális kinai orvoslás (TCM):>> részleges, nincs RCT 
• akupunktura (TCM): elfogadható , részleges, pilot
• életviteli és testi-lelki training: >> nem elégséges, nincs RCT 
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Meta-analizis vizsgálatok
gyermekgyógyászati alkalmazás

4. Az atopiás eczema kezelésre
Complementary and alternative medicine for treatment of atopic eczema in children under 
14 years old: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Lu CL, 
Liu XH, Stub T, et al. BMC Complement Altern Med. 2019 Jan 14;19(1):16. 
Módszerek: probiotics, diet, biofilm, borage oil, and swimming
24 vizsgálat, 2333+ beteg Eredménye: 
Probiotics*= improved effect (MD 9.01, 95% CI 7.12-10.90; n = 5)
CAM + standard of care= (RR 1.47, 95% CI 1.30-1.68; n = 8)
swimming, diet,biofilm = improvement relapse rate (RR 0.38, 0.28–0.51, n = 2; RR 0.31, 
0.24–0.40, n = 7; respectively)
Hatásosság: low evidence - due to the limited number of trials and general low 
methodological quality of the included trials
Safety: no evidences ( lack of data reported) 

Meta-analizis vizsgálatok
gyermekgyógyászati alkalmazás

4. Az atopiás eczema kezelésre
Complementary and alternative medicine for treatment of atopic eczema in children under 
14 years old: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Lu CL, 
Liu XH, Stub T, et al. BMC Complement Altern Med. 2018;18(1):260. 
Módszerek: probiotics, diet, biofilm, borage oil, and swimming
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

8. Betegségteher költségek, megoszlása, egészségnyereség
(Dr Tóth E Béla)
Miről lesz szó a fejezetben: 

• Az egészség és a betegség kérdése 

• A betegségteher dimenziói és számítása

• Külső faktorok és azok befolyása az egészség/betegség állapotra

• A  gyógyszeres kezelésnek a beteg számára érzékelt hasznossága

• Életmód egészség/betegség állapotra 

• Példaesetek bemutatva 

Fa
rm

ak
oö

ko
nó

m
ia

Az egészség állapota és dimenzióiAz egészség állapota és dimenziói



180

Mit jelent az egészség az orvosi/klinikai gyakorlatban? 

> Valós idejű stresszkezelést

> Megfelelő  pihenési és 
alvásciklusokat

> A káros- szenvedélyektől mentes és
jó táplálkozási és életviteli szokásokat > A napi rendszeres mozgásaktivitást 

(fizikai munka, vagy sport, vagy 
jogging) 

életviteli szokásokat, 

> Psychoszociális környezetet : 
család, barátok, 
munkatársak 

Az egészség definició

„az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota” (WHO, 
1946).

„Az egészséget a betegség definiálja, azaz a normálállapot (egészség) csak akkor válik tudatossá, 
amikor valaki megbetegszik” (Pierret, 1993)

„Az ember és a fizikai, biológiai és társadalmi környezet közötti, az teljes funkcionális aktivitással 
összhangban lévő egyensúlyi állapot” (White et al 2013)

„Anatómiai, fiziológiai és pszichológiai integritással jellemezhető állapot, képesség a személy által 
fontosnak tartott családi, munkával kapcsolatos és közösségi szerepek betöltésére, képesség a fizikai, 
biológiai, pszichológiai és szociális stressz kezelésére; 13 a jól-lét érzése és a betegség, illetve az idő 
előtti halálozás kockázatának hiánya”. (Stokes et al, 1982)
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A négy fő egészségmodell 
az egészségről szóló elképzelések - egymással párhuzamosan léteznek (Larson 1999)

Klasszikus biomedikális szemlélet
Az egészség = a betegség hiánya, - azaz csupán reziduális fogalom. 
Tehát „egészség/betegség” bináris elképzeléssel írja le. 
A betegség az élő szervezet, vagy a szervezet egy részének olyan állapota, amelyben a fiziológiai folyamatok a 
normálistól eltérnek – a betegséget az objektívnek tekintett jeleken és tüneteken keresztül határozza meg.
Leegyszerűsített orvostudomány - alapú elképzelés, jelentős mértékben hozzájárul annak fejlődéséhez, de a 
biológiai folymatokon túl alulértékeli a társadalmi- és gazdasági tényezőket.

Holisztikus modell 
„az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota” 

A négy fő egészségmodell 
az egészségről szóló elképzelések - egymással párhuzamosan léteznek (Larson 1999)

Környezeti adaptációs modell 
Alapja „az egyén optimális képessége a szocializációjának megfelelő szerepei és feladatai ellátásához” 
(Parsons 1972)
Az egészség a fizikai és társadalmi környezethez való adaptálódás, ami egy egyensúlyi állapot, mentes a 
túlzott fájdalomtól, a rossz közérzettől és a korlátozottságtól. Nehezen mérhető !
A betegség kialakulásának oka a környezeti stressz által okozott reakciók (Selye 1965).

Jóllét-modell
A test, a lélek és a szellem egységére épített holisztikus , a betegséget és az egészséget nem egymás 
ellenpólusaként, hanem párhuzamos an meglévő dimenzióként értékeli. 
A jóllét modell szerint az egészség belső egyensúly megélése, ami a teljes, funkcionális és kreatív életet,  erőt 
és képességet és fejlődést foglal magába. (Larson 1999). 
Hátránya, hogy nehezen mérhető , egyénenként és kultúránként is eltérő lehet  a percepción alapuló 
megítélése a jóllét állapotának.  
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Az egészségmodellek és irányzatok 
az egészségről szóló elképzelések

Naturalista irányzat
Az egyik, az egészségnek mint statisztikailag leggyakoribbként való értelmezése. Eszerint az az egészség, ami 
átlagos, ami a leggyakoribb. Az ettől eltérő tehát patológiás, és gyógyítandó állapot. 
Kérdés, hogy gyógyíttatni szeretné-e valaki magas intelligenciaszintjét, különleges szépségét, vagy rendkívüli 
látásélességét, pusztán azért, mert az eltér a statisztikailag leggyakoribbtól? (Kovács, 1999).

Normativista irányzat
Az egészség és a betegség fogalmának megkülönböztetése pusztán emberi találmány. 
Pl. „az ember nélküli természetben nincsenek gyomok, csak az ember nevezi gyomnak a haszonnövényeit 
károsító növényeket”, úgy „vannak bizonyos testi-lelki állapotok is, amelyeket az ember rossznak tekint, ezért 
betegségnek nevez” (Kovács, 1999). Az, hogy valami betegség-e vagy sem, az nem ténykérdés, hanem az adott 
társadalom értékrendszerére reflektáló beállítódás.

Dinamikus egészségfelfogás
A dinamikus egészségfelfogás szerint az egészség-betegség olyan állapot, amely időről-időre (gyakran 
napról-napra) változik attól függően, hogy a betegségre utaló jelek vannak-e többségben, vagy az 
egészség-érzet dominál-e az egyénben.

Az egészség – betegség dimenziói
(Wolinsky 1981)

Wolinsky háromdimenziós egészség modellje

Az orvosi/fizikai, a pszichikai, illetve a szociális
dimenzió mentén dichotóm (egészséges-
beteg) állapotok
Az e dimenziókban kapott egészséges vagy 
beteg minősítésekkel összesen nyolc 
kategóriát állít elő, ahol teljes megfelelés csak 
a „normális egészség” és a „súlyosan beteg” 
kategóriák esetében van. 
A „normálisan egészséges” mindhárom 
dimenzióban az egészséges, míg a „súlyosan 
beteg” pedig mindhárom dimenzióban a 
beteg minősítést kapja.
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Az egészség dimenziói
(Wolinsky 1981)

Wolinsky háromdimenziós egészség modellje

Gyógyszerhasználat és a betegségteher kapcsolata Gyógyszerhasználat és a betegségteher kapcsolata 
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Mit jelent a medikalizáció? 

A medikalizáció definiciója
azt a modern tendenciát jelenti, melynek során egy alapvetően nem orvosi problémát orvosi szempontból szemlélnek, 
orvosi fogalmakkal és az orvostudomány nyelvezetét használva írnak le, az orvostudomány magyarázó elveit használva 
értenek meg 

és orvosi beavatkozásokkal próbálnak megoldani („kezelni”).

A medikalizáció tipusos folyamata
A medikalizáció többdimenziós folyamat: különböző fokozatai vannak, 
- a minimális mértékben medikalizált állapotoktól (szexuális függőség, 
- többszörös kémiai szenzitivitás), 
- a csaknem teljesen medikalizáltakig (szülés, major depresszió).

Mi  a media szerepe? 

A medikalizáció kialakulásában szerepet játszó tényezők
- A fogyasztók által megemelkedett a kereslet az egészségügyi szolgáltatások iránt, 
- Az újabb hatóanyagok és technológiák felfedezése 
- Egészségbiztosítók egyaránt jelentenek ösztönző 
- A média és internet szerepe
- Egészségutópizmus
- A gyógyszergyárak
- Kutatások és statisztikai elemzések
- Bírósági perek 
- Túldiagnosztizálás
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A medikalizáció szintjei 

A fogalmi (conceptual) medikalizáció akkor lép fel, amikor orvosi szókinccsel jellemzünk egy problémát, de 
gyógyszeres kezelés és egészségügyi szakemberek még nem feltétlenül vannak jelen ezen a szinten. 

Az intézményi (institutional) szintű medikalizáció azt jelenti, hogy különböző társadalmi szervezetek (mint az 
alkoholizmus esetében) orvosi definíciót alkalmaznak egy problémára. Néhány orvos szerepet játszhat ebben 
(aki legitimálja az egészségügyi meghatározást), de a kezelés általában nem orvosilag történik. 

Az interakciós (interactional) medikalizáció pedig az orvos-beteg kommunikáció szintjén zajlik, amikor az orvos 
egy nem-egészségügyi, hanem társadalmi problémát betegségként definiál

A Betegségteher (Burden of disease)A Betegségteher (Burden of disease)

Definiciója: Egy betegség terhét az adott populációban (globális, regionális, vagy országos 
szinten) adott időpontban előforduló esetek által okozott egészségkárosodás határozza 
meg, amely mind az életév-veszteséget, mind az életminőség-romlást magában foglalja.*

A betegségterhet ennek megfelelően DALY-ban mérik.

A betegségterher mérése a koncepció értelmében a betegség a beteg egyén számára 
fontos tevékenységek korlátozása révén hat az életvitelére és az életminőségre 

Ref: * https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Betegs%C3%A9gteher_(Burden_of_disease)
** Májer és mtsi: Acta Medicina et Sociologica – Vol 8., 2017
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Az elhízással összefüggő betegségteherAz elhízással összefüggő betegségteher

Hazánkban évi 40 milliárd 
forintra tehető az elhízás és 
kísérőbetegségei miatt kialakuló 
társadalombiztosítási és 
személyes kiadás -
kísérőbetegségek fennállása 
esetén. 
Az egyén érzékeli:  
A 10 %-os testsúlycsökkentés 
átlagosan több mint 20% -os 
gyógyszerkiadás csökkenéssel 
járhat

A Betegségteher-index (Illness Intrusiveness Rating Scale)A Betegségteher-index (Illness Intrusiveness Rating Scale)

MENNYIRE BEFOLYÁSOLJA BETEGSÉG ÉS/VAGY ANNAK KEZELÉSE AZ EGYÉN:
1. EGÉSZSÉGÉT
2. TÁPLÁLKOZÁSÁT (ÉTEL ÉS ITALFOGYASZTÁSÁT)
3. MUNKÁJÁT
4. AKTÍV PIHENÉSÉT, KIKAPCSOLÓDÁSÁT (PL.: SPORTOLÁS)
5. PASSZÍV PIHENÉSÉT, KIKAPCSOLÓDÁSÁT (PL.: OLVASÁS, ZENEHALLGATÁS)
6. ANYAGI HELYZETÉT
7. HÁZASTÁRSÁHOZ FŰZŐDŐ VISZONYÁT (HA NEM HÁZAS, AKKOR BARÁTNŐJÉHEZ, BARÁTJÁHOZ FŰZŐDŐ 

VISZONYÁT)
8. NEMI ÉLETÉT
9. CSALÁDI KAPCSOLATAIT
10. EGYÉB TÁRSAS KAPCSOLATAIT
11. ÖNKIFEJEZÉSÉT/ÖNMAGA FEJLESZTÉSÉT
12. VALLÁSOS ÉLETÉT
13. KÖZÖSSÉGI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI TEVÉKENYSÉGEIT
Dimenziók: (1=NEM NAGYON -- 7=NAGYMÉRTÉKBEN)

Ref:https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_szociologia_magyar/6_egszsgiállapot_mérése.scorml
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A Betegségteher (példákkal)A Betegségteher (példákkal)

Neuropszichiátriai tünetek példa: 
Módszer: IIRS és NPI  
A betegségteher átlaga IIRS: 45,49 +-11,96. 
IIRS: Illnes Intrusiveness Rating Scale, (Devins és mtsi) 
A betegségteher mind az NPI összpontszámmal, mind a súlyosság és gyakoriság 
mutatóval erős szignifikáns kapcsolatot mutat. 
NPI: Neuropsychiatric Inventory (Cummings, Mega mtsi, 1994).

Ref: 
Majer és mtsi: Acta Medicina et Sociologica – Vol 8., 2017

A Betegségteher (példákkal)A Betegségteher (példákkal)

Cukorbetegek önbevalláson alapuló betegségterhének vizsgálata példa: 
A betegséggel és a kezeléssel kapcsolatos tényezők indirekt módon, a betegségteherre gyakorolt 
hatásaikon keresztül befolyásolják a szubjektív jóllétet, rontják az egészséggel kapcsolatos életminőséget. 
Ezt vizsgálta Kicsák és mtsi tanulmányában: 
 A nemek között van-e különbség az életminőségben és a betegségteherben? 
 Milyen tényezők befolyásolják a betegségterhet, és találunk-e különbséget a 

betegségte-herben az 1-es és 2-es típusú felnőtt cukor-betegeknél?
Módszer: IIRS 
 az étrend megoldása (4,19±1,46), 
 a megfelelő munka és az elfogadható anyagi helyzet biztosítása (3,56±1,85), 
 valamint a házastársi, szexuális és családi kapcsolatokban rejlő probléma megoldása jelentette 

(2,46±1,40). 
 a férfiak és a nők között nem volt különbség

Ref:  Kicsák és mtsi, DIABETOLOGIA HUNGARICA  XXV. évfolyam 6. szám 2017.
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Mit jelent az egészség ? 

WHO definíciója szerint 
„Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság 
hiánya.”

Jelenthet-e ettől többet? 
Az adott / jelen helyzetben is? 
Mi az ára ? 
Ki fizeti az árát ?
Hogyan tartható fent?  

Belső és külső faktorok és az egészség meghatározás 

Belső faktorok: 

 Egyén  saját megítélése

 Fizikai- , szellemi erőnléte

Külső faktorok: 

 Környezet 

 Társdalom ( szervezet) megítélése

 Orvos diagnózisa

 Psychológus értékelése

 Psychiáter javaslata

 Család megítélése

 ?? vélemények
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Mit tekintünk  a társdalomban betegségnek ? 

depresszió minden típusa ADHD ED
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Forrás: DE GYTK, Gyógyszerfülegyelet és gazd. Tanszék: Dankó Tímea, szakdolgozat 2019

Az egyén egészségére ható elemek 

Gazdagsági (GDP) befolyás alatt
1. Gazdasági környezet
2. Fizikai környezet 
3. Egészségügyi ellátási lehetőségek

Társadalami befolyás  alatt
4. Szociális környezet
5. Kultúrális környezet
6. Politikai környezet
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Mit jelent a betegség ? - Kérdőíves felmérés alapján 

myocardiális infarktus

alkoholizmus

kopaszodás

homoszexualitás

skizofrénia
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Mi(k) számít(anak) betegségnek a felsoroltak közül?

válaszadók száma

Forrás: DE GYTK, Gyógyszerfülegyelet és gazd. Tanszék: Dankó Tímea, szakdolgozat 2019

A fizikai környezet

Környezet és egészség kapcsolata
• Testi és lelki egészségünk szempontjából meghatározó szerepe van a környezeti hatásoknak. 
• Tágabb értelemben a környezet egészségre gyakorolt hatása aszerint értékelhető, hogy 

milyen mértékben járul hozzá az egyének rossz közérzetéhez, illetve a betegségek 
kialakulásához, vagy épp ellenkezőleg: mennyiben segíti a környezet a megfelelő 
életminőség és egészség fenntartását.

• A fizikai környezetből számos ártó tényező származhat (például fertőző kórokozók, mérgező 
anyagok, zaj, zsúfoltság és egyéb stresszhatások)

• Munkahelyi környezet >> foglalkozás egészségügy
• Otthoni környezet >> biztonség, Radon stb 
• Környezeti ártalmak és -szennyezés
• Élelmiszerek (például hormonok és antibiotikumok, 

GMO)
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A gazdasági környezet

1. Gazdasági környezet és az egészség 
Mikor fontos az egészésg? 

• Minél fejlettebb egy gazdaság és jobb az általános egészségi állapot, annál
inkább háttérbe szorul az egészség, és inkább a „hagyományos” humántőke-
komponensek: az iskolázottság, a szaktudás, a különféle skillek kerülnek
elôtérbe.

• Az egészségi állapot javulása a gazdasági növekedés elsődleges motorjára, a 
technológiai haladásra hat serkentőleg,

A gazdasági környezet – halálozási ráta 
Az eltéréseknek a magyarázatát két fő tényezőcsoportba rendezve :
1. természeti környezet: az országok földrajzi elhelyezkedése, és a légszennyezettség (szálló por) mértéke;
2. társadalmi környezet, amely a múlt és jelen politikai és gazdasági rendszereivel összefüggő magyarázó 
tényezőket foglalja magában: a gazdaság fejlettsége, a népesség képzettségi színvonala, az égetett szesz 
fogyasztása, túlmunka, az egészségügyi kiadások aránya a GDP-n belül.
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A gazdasági környezet – halálozási ráta 

Gazdasági környezet és az egészség 

Kockázatok és az egészség
A gyógyszerek kockázata:

Például a sztatinok kölcsönhatásba léphetnek az egyéb szív-érrendszerre ható gyógyszerekkel. 
• a gyógyszer-interakció révén csökkenhet, fokozódhat, vagy egyéb módon megváltozhat egyik, 

vagy valamennyi közreműködő szer hatása. (Barbara S. Wiggins, American Heart Association 2016)

a kórházi felvételek 2,8 (-8,0) százalékát okozza gyógyszer-
interakció, >> betegségteher növekedés

a kórházi felvételek 2,8 (-8,0) százalékát okozza gyógyszer-
interakció, >> betegségteher növekedés

A kardiovaszkuláris szerekkel lehetséges interakciók: 
• antiarritmiás szerek,
• kongesztív szívelégtelenség elleni szerek,
• véralvadásgátlók és vérlemezke elleni szerek,
• szívátültetésen átesett betegek immunszuppresszáns szerei,
• nem-sztatin koleszterincsökkentők,
• vérnyomáscsökkentésre használt kalciumcsatorna-blokkolók.
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Szükséges-e a fokozott figyelem: pl. koleszterinre ? 
A koleszterin részt vesz a D-vitamin szintézisben, jelen van az epesavakban és a szteroid nemi hormonokban, így
kulcsfontosságú szerepet játszik a sejtek felépítésében. Belőle képződik a testünkben található sok, az élethez
nélkülözhetetlen alkotórész, többek között számos hormon. Jó antioxidáns, amely megvédi a szervezetet a káros szabad
gyököktől - azaz, korai öregedés, a szívbetegség és a rák kialakulásástól. Ezen túlmenően, a koleszterinnek szerepe van a
stressz reakciókban.

Ezért Magyarországon gyakori az érelmeszesedés, amely, közvetlen vagy közvetett módon 
az elhalálozások közel 50%-ért felelőslehet. Az nem vitatott, hogy a vér LDL-koleszterin 
szintjét csökkentő sztatinok igen előnyösek a szív-és érbetegségek kockázatának 
csökkentésében

Sztatinok: gyógyszerhatás és a mellékhatások kérdése

előnyök és kockázatok 

A stinok évtizedek óta forgalomban vannak, de még mindig vitatják értéküket, mellékhatásaik
gyakoriságát sokszor eltúlozzák, ugyanakkor a terápiás előnyt nem lehet megkérdőjelezni…

Előnyök: 
a sztatin-kezeléssel a  2 mmol/l csökkentett
koleszterinszint hatására a kardiovaszkuláris
kórképek gyakorisága szignifikánsan csökken.
Pl. 1000 infarktus, ill. 500 áthidaló 
koszorúérműtét, primer prevencióként a fokozott 
kockázatú beteg védelme jelentős

Előnyök: 
a sztatin-kezeléssel a  2 mmol/l csökkentett
koleszterinszint hatására a kardiovaszkuláris
kórképek gyakorisága szignifikánsan csökken.
Pl. 1000 infarktus, ill. 500 áthidaló 
koszorúérműtét, primer prevencióként a fokozott 
kockázatú beteg védelme jelentős

A nemkívánatos hatások:
10 000-ből 10–20 mellékhatás:
- 5 esetben izomfájdalmat okoz, amiből, 
- >1eset súlyos rabdomiolízis,
- 5–10 vérzéses agyi katasztrófa,

De, 
50–100 esetben diabetes
Vagy tünetekkel járó mellékhatás, pl. 
izomfájdalom alakulhat ki

A nemkívánatos hatások:
10 000-ből 10–20 mellékhatás:
- 5 esetben izomfájdalmat okoz, amiből, 
- >1eset súlyos rabdomiolízis,
- 5–10 vérzéses agyi katasztrófa,

De, 
50–100 esetben diabetes
Vagy tünetekkel járó mellékhatás, pl. 
izomfájdalom alakulhat ki
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példák  

Statin kezelési kockázat:  diabetes

Statin kezelés kockázatai: 
• A koleszterincsökkentő sztatinok idősebb nők esetében megnövelik a diabetes 

kialakulásának esélyét.

New-Onset Diabetes After Statin Exposure in Elderly Women: The Australian Longitudinal Study on Women’s 
Health Drugs & Aging March 2017, Volume 34, Issue 3, pp 203–209

• Klinikai vizsgálat 8372 nő (2003 januártól) és akkor nem volt diabétesze, 1921 és 1926 között született.
• A sztatinexpozíciót a 2002 júliusa és 2013 augusztusa között felírt receptek alapján állapították meg.
• tíz éves utánkövetés alatt a 49%-a számára írtak fel sztatint, és 5%-a esetében indítottak újonnan kialakult

diabétesz miatt terápiát.
• A 75 évnél idősebb sztatinszedő nők esetében átlagosan 33%-kal nagyobb a diabétesz kialakulásának 

esélye

példák

Statin kezelési kockázat:  herpes zoster 
• A sztatinok fokozzák a herpes zoster kockázatát.
A betegkohorszok 1 millió, illetve 570 ezer betegből álltak, akik közül 103 930 beteg szedett sztatinokat, 430 685 
nem szedett sztatint. A végleges elemzésben 25 726 sztatint szedő beteg vett részt, akiket azonos nagyságú 
kontrollcsoporttal hasonlítottak össze. Az orvosi felülvizsgálaton résztvevő dél-koreai betegek adatait.
A sztatinnal kezelt betegeknél szignifikánsan magasabb volt a herpes zoster gyakorisága, mint a sztatint nem 
szedőknél (HR 1,25). 
A herpes zoster kockázata a 70 év felettieknél a HR 1,39 volt (p=0,003), a 60-69 év közöttieknél 1,18 (p=0,056).

Tudományos megállapítás: 
A sztatinkezelés összességében 25 %-kal növelte a herpes zoster kockázatát, sőt a 70 év feletti betegeknél 39 
%-os volt az emelkedés. A kutatók ezek alapján a sztatinok szükségtelen felírásának kerülését javasolják az 
orvosoknak.

Okok ( ??) 
a sztatinterápia gátolhatja az immunrendszer tumorellenes aktivitását, immunszuppresszív, stb…
de: a hátterében azok a közös kockázati tényezők állhatnak, amelyek a betegeknél szükségessé teszik a 
sztatinok felírását, és egyben daganatos betegségek kialakulására is hajlamosítanak.
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előnyök- kockázatok meghatározására
Vannak-e módosítható kockázati tényezők ?

Statin kezelés példáját felhasználva:
A felételezett kockázati tényezők vagy hatások
• női nem,  
• alacsony/ magas BMI, 
• étel interakciók, 
• Pl. D-vitamin hiány 

Milyen további lehetőség van? 
• Van-e egyénre optimális gyógyszerszint?  
Pl. fluvastatin és az új koleszterincsökkentők (anti-PCSK9) 
• Az egyénre módosított  csökkentett - de hatásos gyógyszeradag ?
• Alternatív vagy kiegészítő kezelési lehetőségek ? 

Életmód és betegségek kapcsolata Életmód és betegségek kapcsolata 
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Életmód és betegségteher kapcsolata (EU) 

BMI – életmód: ismert kockázai tényező 

A testtömegindex (Body Mass Index = BMI) - csak irányadó !!

Testtömegindex értékelése

BMI alapján: 
Sovány: < 18,5
Normális testsúly:18,5 - 24,9
Túlsúlyos: 25 - 29,9
Elhízott: 30 - 34,9
Erősen elhízott: > 35

BMI = testsúly (kg) / magasság2 (m2)
Pl. 180 cm -120 kg férfi = 37 BMI
Pl. 165 cm, 65 kg nő= 23,9 BMI

Testtömegindex számítása
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Az elhízás (obesitas): ismert kockázai tényező 

Korfüggő gyakoriság 
(Age-specific prevalence of overweight and obesity).
Prevalence of Obesity and the Relationship between 
the Body Mass Index and Body Fat: Cross-Sectional, 
Population-Based Data
(Pasco 2012 PLOS one)

Valós betegség kockázatok
IGEN, szükség lehet a életmód és a gyógyszeres kezelésekre,
Mivel az elhízás = rizikótényező több daganatos betegség 
kialakulásában szerepel, így pl  leggyakoribb elhízással társuló 
daganatféleségek a 
• vastagbél, 
• emlő, 
• vese, 
• nyelőcső és a 
• méhtest daganatos elváltozásai. 
Emellett leírták már szerepét a hasnyálmirigy, a prosztata, a 
petefészek és a méhnyak daganataiban is.
Ezért: A 30-as testtömegindexű, vagy rizikófaktorral társult 27-es 
BMI felett javasoljuk a betegnek a kapszulák szedését
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Gyógyszeres kezelés: előnyök és mellékhatások

IGEN, szükség lehet a gyógyszeres kezelésre,
ha olyan kísérőbetegségek is fennállnak, mint a hipertónia, a szívkoszorúér betegségek (pl. 
szívinfarktus, ischémiás szívbetegség), DMT2 cukorbetegség, szélütés, alvási légzésszünet, ízületi 
betegségek, légzőszervi betegségek, depresszió, illetve
a vastagbél, méhnyak, emlő, vese és prosztata rosszindulatú daganatai, továbbá, ha az életmódváltás 
nem jön létre

Pl. orlistát > ha nem zsírszegény az étrend, a zsírok robbanásszerű távozásával járhat - Mivel az orlistat 
akadályozza a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) felszívódását, javasolt egyidejűleg vitaminokat szedni.
- QoL –életminőség kérdése
Pl. rimonabant > hatóanyag tartalmú szer ritkán depressziót vagy émelygést, alvászavart, és a szájszárazságot
okozhat

Előnyök és a szükségesség

Hazánkban: 
- Az obes esetek száma az egyik legmagasabb 
az EU-ban 
- évi 40 milliárd forintra tehető az elhízás és 
kísérőbetegségei miatt kialakuló 
társadalombiztosítási és személyes kiadás – a 
kísérőbetegségek fennállása esetén

Egészséggazdasági megfontolás: 
Csak a 10 %-os testsúlycsökkentés átlagosan 
több mint 20% -os gyógyszerkiadás 
csökkenéssel járhat



199

Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

9. Egészséggazdaságtani elemzések: Költség- hatékonyság és a 
hatásosság. Gyógyszer ártámogatás és befogadás-politika alapjai
(Dr Tóth E Béla)
Miről lesz szó a fejezetben: 

• A gazdasági elemzések típusai

• Költség-minimalizációs elemzés

• Költség-hatékonyság elemzés

• Költség-hasznosság elemzés

• Költség-haszon elemzés elve 

• Példaesetek  
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A gazdasági elemzések célja és típusaiA gazdasági elemzések célja és típusai
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Az egészségazdasági elemzések célja

Két szempont szerint történő értékelés: 

Az egészségnyereség  +  a gazdaságosság (költségek)  

Az „egészségnyereség”

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/adotablak.

Egészségnyereség: 
az egészségügyi szolgáltatás révén elért életesély növekedés értik, életévekben oly 
módon kifejezve, hogy minden ember egy megnyert életév növekedése, egy (1) év 
egészségnyereségnek számít. 

Az egészségügyi szolgáltatások esetében  2 fő cél: 
1.) az élettartam meghosszabbítása (de nem az egyetlen cél)
de jelentős része nem közvetlenül életmentő jellegű, hanem az 
2.) az életminőség javítása
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Az orvosi  beavatkozás értékelése 

http://www.nav.gov.hunav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/adotablak.

Egészségnyereség értékelése során   
általánosságban 4 célt emelhetünk ki: 

1. Szükség volt-e a vizsgált beavatkozásra (= hatásosság bizonyítása)?
2. Egy eljárás valóban hoz-e egészségnyereséget (vagy csak klinikailag 

kimutatható hatása van)? 
3. Különböző eljárások egészségnyereségének összehasonlítását: egyik eljárás 

nagyobb egészségnyereséget hoz-e, mint a másik vagy a meglévő?  
4. Egységnyi egészségnyereség terápiás költség-számítás

1. Szükség volt-e a vizsgált beavatkozásra (= hatásosság bizonyítása)?
2. Egy eljárás valóban hoz-e egészségnyereséget (vagy csak klinikailag 

kimutatható hatása van)? 
3. Különböző eljárások egészségnyereségének összehasonlítását: egyik eljárás 

nagyobb egészségnyereséget hoz-e, mint a másik vagy a meglévő?  
4. Egységnyi egészségnyereség terápiás költség-számítás

Az orvosi  beavatkozás gazdasági értékelése 

Egészségnyereség mérések szempontjai: 
• olyan kvantitatív mérésre van szükség, amely az abszolút nyereséget fejezi ki. (a 

relatív mutatószámok gazdasági elemzésben önállóan nem értelmezhetőek).
• a beteg és a finanszírozási döntéshozó számára könnyen értelmezhető legyen a 

nyereség.
• a valós életben, rutinszerű ellátás keretében elérhető egészségiállapot-változást, 

azaz a terápia eredményességét kell figyelembe venni az egészségnyereség 
számszerűsítésénél.

Megj: Az orvos számára értelmezhető „haszon” vagy „biztosabb diagnózis” ami nem hoz élethossz-
növekedést vagy életminőségnyereséget egy átlagos beteg esetében (azaz legalább a betegek egy 
bizonyos százalékában), az „a szűkös erőforrások pazarlásának” minősíthető…
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A gazdasági elemzések célja

A gyógyítás eredményessége: 
a BETEG szemszögéből a javulás mértéke és ténye lehet: 

• ráfordítások összege alapján (költség, idő ) 
• hatékonyság alapján (orvosi paraméterben)
• hasznosság értékelésével (életminőségbeli )
• haszon (pénzbeli eredményesség) szímítása alapján

404

A döntéshozó szemszögéből értékelve
Azaz, aki a pénz adja  hozzá 

 Egészségipari hatás-elemzés 
Health Impact Assessment (HIA) - népesség szintjén méri az összes hasznot =  

Egészséggazdasági – makrogazdasági hatások

 Költségvetési hatás-elemzés 
Budget impact analysis (BIA): a döntéshozó szempontjait tükrözi

 Költségvetési korlátok

 Költségvetési megtakarítások

 Átcsoportosítás



203

A költséghatékonysági számítások alapjai  A költséghatékonysági számítások alapjai  

A gazdasági elemzések típusai

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Kezd%C5%91lap

HTA alaptipusok:  
• Költség-minimalizációs elemzés
• Költség-hatékonyság elemzés
• Költség-hasznosság elemzés
• Költség-haszon elemzés
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Az HTA főbb típusai 1. 

A klinikai eredmény költsége alapján

Költség-minimalizációs elemzés 
Cost Minimizations analysis (CMA) 
– kezelési alternatívák pénzbeli költségeit hasonlítja össze, és az alacsonyabb 
költségű a költséghatékony alternatíva azaz veszi az olcsóbbat 

Feltétele: azonos (klinikai) eredmény tehát az egészség-nyereség vizsgálatától el 
lehet tekinteni
Előnye: egyszerű
Hártánya: csak azonos kimenetelő eljárásokat lehet összevetni 

Költség-minimalizálás elemzés (CMA)

A feltehetően egyforma eredményeket produkáló alternatív 
beavatkozási módok közül a legolcsóbb kiválasztása

INem kell arányt – csak költségeket figyelembe venni. 

Példa: két insulin készítmény

G la rg in e D e te m ir D iffe re n c e R e fe re n c e
C o s t p e r  1 ,5 0 0  U I (3 m l p e n s ) 7 6 .9 5 € 7 8 .5 2 € 1 .5 7 € 4
A v e ra g e  d a ily  d o s e  ( IU ) 3 6 .5 2 5 9 .9 1 2 3 .3 9 1
C o s t p e r  d a y 1 .8 7 € 3 .1 4 € 1 .2 7 €
A n n u a l c o s t 6 8 3 .8 2 € 1 ,1 4 4 .6 7 €
A n n u a l s a v in g s  w ith  IG  p e r  p a t ie n t-y e a r  

I te m

4 6 0 .8 5 €

ANNUAL TREATMENT COSTS OF INSULIN GLARGINE AND  INSULIN DETEMIR IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS IN SPAIN

Azonos eredmény esetén
mindig az olcsóbb

megoldást választjuk

Azonos eredmény esetén
mindig az olcsóbb

megoldást választjuk
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Az HTA főbb típusai 2.
A mérhető klinikai eredménytől függően

Költség-hatékonyság elemzés 
Cost-effectiveness analysis (CEA):
a klinikai hatásosságot természetbeni, mérhető indikátorokkal, fiziológiai vagy 
labor-paraméterekkel méri. Az értékelés elve az egészség-nyereség egységére
jutó alacsonyabb költségű technológia a költséghatékonyabb alternatíva. 

FELTÉTELE: Azonos mértékegységgel mérhető kimeneteket tud összehasonlítani, (Például: 
HbA1c, vérnyomás értéke, stb.)
Előnye: arányokat tud összevetni
Hátránya: csak betegségcsoport- azonos kezelések esetén alkalmazható 

Költség-hatékonyság (eredményesség)
Cost-effectiveness analysis, CEA

Az adott költségvetés esetén az 
• természetes egységekben (vérnyomás érték, laborérték, vagy elkerülhető eseményeket használ pl. 

elkerülhető agyvérzések száma). 

• életévnyereség mérésével (pl. a vesetranszplantáció összehasonlítható a szívműtétekkel, vagy akár az 
influenza elleni vakcina alkalmazásával pl. életévnyereséget („LY”) )

Eredményesség – hatékonyság  (Effectiveness)
Egy eljárásnak a mindennapos rutin gyakorlat során kezelt betegpopulációra 
gyakorolt terápiás hatása (eredménye). 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Eredm%C3%A9nyess%C3%A9g_(Effectiveness)

Egészség-nyereség az egészségi állapotban bekövetkező változás:
>> az élettartam meghosszabbodását, és/vagy
>> az életminőség* javulását okozza.
*az egyén (vagy népességcsoport) "jól-lét"-érzésének fokmérőre, testi lelki szempontok
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• Módszere: Az egyes alternativákohoz  ( „New” „ Old”)  tartozó költségek pénzben 
kifejezett értékét és az eredmények nem pénzben (hanem fizikailag mérhető 
eredményességben, egészségnyereségben) kifejezett értékeit hasonlítjuk össze. 

• Például: különböző beavatkozások eredményeképp elérhető életévnyereséget (LY) és 
az egységnyi életévnyereségre jutó költségeket vetjük össze.  

Költség-hatékonyság (eredményesség)
Cost-effectiveness analysis, CEA

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝐶𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
$ ú  á á $  ( é  á á )  

 ú  á á  ( é  á á ) 
= 

aránymutató
Nevezőben: eredmény értékek különbsége

Számlálóban: költségek különbözete
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Az HTA főbb típusai 3. 

Az eredmény hasznosságától függően

Költség-hasznosság elemzés 
Cost-utility analysis (CUA) 
Egyének preferenciáin, a hasznosságra vonatkozó ítéletein alapuló  univerzális 
egységben , ami életév + életminőség mérésen alapul (QALY-ban): az egy QALY-
egységet olcsóbban előállító technológia a költséghatékony alternatíva.

FELTÉTELE: jól mérhető „hasznosság” QALY egység
Előnye: Univerzális mérőszámmal a hasznosságok összevethetők
Hártánya:  Számításokkal lehet becsülni 
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Költség-hasznosság elemzés (CUA)
Cost-utility analysis (CUA)

• A kezelésnek a beteg számára érzékelt hasznosságát mérjük. 
• Erre bevezetésre került az egészségnyereség univerzális 

mérőeszköze

A QALY egyetlen mutatóban összegzi az élethosszban (mortalitás) és életminőségben (QoL, 
morbiditás) bekövetkező változásokat. 
Éppen ezért a QALY-t leginkább a különböző gyógyító eljárások hatékonyságának, hasznosságának 
összevetésére használják.

Ref: http://fogalomtar.eski.hu/index.php

Egysége: 
QALY (Quality-Adjusted Life Years) = Életminőséggel korrigált életévek
Egysége: 
QALY (Quality-Adjusted Life Years) = Életminőséggel korrigált életévek

Költség-hasznosság elemzés (CUA)
Cost-utility analysis (CUA)

1.Terápiás vs. kontroll csoporton belül annak meghatározása hogy mennyi a 
várható túlélés (élettartam) az egyes csoportokban (években)
2.Hasznosság (QoL) értékek meghatározása – lsd. életminőség mérések 
valamely módszerével.

0.90 x 8= 7,2

0.6 x12
=7,20,6x10 = 6,0

Életminőség 
növekedés

Élettartam 
növekedés
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Az adott eljárás során a hasznosság elemzése
A „hasznosság” mérése a kimenethez igazodik, ami lehetővé teszi 

egymástól eltérő technológiák összehasonlítását. 

Egy tökéletes egészségben eltöltött életév= 1,0 QALY
Tolószékes rokkantság esetén= ~0,6 QALY
A bekövetkezett halál értéke = 0 QALY.

Egy tökéletes egészségben eltöltött életév= 1,0 QALY
Tolószékes rokkantság esetén= ~0,6 QALY
A bekövetkezett halál értéke = 0 QALY.

A QALY skála a 0-1 intervallumban elhelyezkedő minőségi súlyok 
megállapítása a releváns egészségi állapotú személyek preferenciái 
alapján történik. A élettartam alatt az egyes évek értékei alapján 
összegezve:  QALY = ∑(Ui Ti ) 

A költségeket és a kezelésnek a beteg számára érzékelt hasznosságát
vetjük össze (QALY-ban,  vagy (1- QALY)=DALY-ban mérve) 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php

Költség-hasznosság elemzés (CUA)
Cost-utility analysis (CUA)

1.0 QALY= Egy tökéletes egészségben eltöltött életév, de betegség 
esetén a fordiított ( komplementer számítás) 
Pl: Tolószékes rokkantság ~ 0,5 DALY
A bekövetkezett halál értéke = 1 DALY 
DALY összetevői:  
Mortalitás esetén: YLL= halálesetek száma x várható élettartam
Morbiditás/Rokkantság: esetek száma x az betegség időtartama 
x rokkantság súlyossága   

1.0 QALY= Egy tökéletes egészségben eltöltött életév, de betegség 
esetén a fordiított ( komplementer számítás) 
Pl: Tolószékes rokkantság ~ 0,5 DALY
A bekövetkezett halál értéke = 1 DALY 
DALY összetevői:  
Mortalitás esetén: YLL= halálesetek száma x várható élettartam
Morbiditás/Rokkantság: esetek száma x az betegség időtartama 
x rokkantság súlyossága   
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Költség-hasznosság elemzés (CUA)
Cost-utility analysis (CUA)

A QALY számításához szükséges lépések: 
• Terápiás vs kontroll csoporton belül annak meghatározása hogy mennyi a 

túlélés valószínűsége az egyes csoportokban?
• Hasznosság értékek meghatározása – lásd életminőség mérések valamely 

módszerével.
• QALY nettó jelenértékek (NPV) kiszámítása ( ~azaz a jövőbeli pénzügyi 

események jelen pénzügyi értékének számítása inflációs korrekció, reálkamat 
korrekciókkal) nettó jelenértékét diszkontráta alkalmazásával kiszámítja. 

Költség-hasznosság elemzés (CUA)
Cost-utility analysis (CUA)

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑈 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
$ ú  á á $  ( é  á á )  

 ú  á á ( é  á á ) 
= aránymutató

Nevezőben: QALY értékek különbsége

Számlálóban: költségek különbözete
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Költség-hasznosság elemzés (CUA)
A „hasznosság” mérése a kimenethez igazodik, ami lehetővé teszi egymástól eltérő

technológiák összehasonlítását.

QALY = Quality Adjusted Life Years, életminőséggel korrigált életévek.
• A minőségi súlyok a releváns egészségi állapotú személyek preferenciáit tükrözik. Pl. egy ágyhoz kötötten eltöltött életév értéke 0.5 

QALY 

DALY = Disability Adjusted Life Year, funkcióveszteséggel korrigált életévek, 
• A születéskor várható élettartamot korrigálják az egészségi állapot romlása miatt kialakuló funkcióvesztéssel. 
• YLD – Years Lived with Disability: a károsodott egészségi állapotban leélt évek – (vagyis a morbiditás ).
1.0 "DALY" = egy olyan életévnyi veszteséggel, amit teljes egészségben lehetett volna

megélni.

1.0 QALY= Egy tökéletes egészségben eltöltött életév.
Tolószékes rokkantság~ 0,6 QALY
A bekövetkezett halál értéke = 0 QALY.

1.0 QALY= Egy tökéletes egészségben eltöltött életév.
Tolószékes rokkantság~ 0,6 QALY
A bekövetkezett halál értéke = 0 QALY.
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Az HTA főbb típusai 4. 

A költségek a klinikai eredményből származtatva

Költség-haszon elemzés:  
Cost-benefit analysis (CBA) – az egészségi állapotban történő 
javulást redményét ( vagy költségek hiányát)  pénzben fejezi ki. 

• Kérdéses a módszertan mivel pénzösszeget kell rendelni az eredményhez. 
• Ritkán alkalmazzák.
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Költség-haszon elemzés (CBA)

Cost-benefit analysis (CBA)

• A költségeket és a hasznokat is pénzben kifejezve hasonlítja össze
• Mivel a költségek és eredmények pénzbeli kifejezése nem betegség-specifikus, különféle technológiák összehasonlítására

alkalmas (pl. bypass műtétek vs. emlőrák-szűrés)

• Hátránya, hogy az alkalmazott eljárások eredményének, vagy az emberi élet meghosszabbításának pénzbeli kifejezése 
kifejezése nehezen megoldható. Éppen ezért ritkán alkalmazzák.

Az eredmények értékelése  Az eredmények értékelése  
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Hatékonyság az egészség-gazdaságtani elemzésekben

Típus Módszer 

Természetes egységek mérése 
(pl.: megmentett életek, életévek száma) 

Hatékonyság (effectiveness) 

Életminőség mérése  
(pl.:Short Form 36 (SF-36);Sickness Impact Profile (SIP)) 
 

Hasznosság (utility) Egyének preferenciáin, hasznosság ítéletén alapuló  
életminőség mérése (pl.:Health Utilities Index, HUI;  
Quality of Well Being, QWB; QALY; DALY) 
 

Haszon (benefit) Az egészségi állapotban való javulás értékének pénzben  
történő kifejezése (kontingencia értékelés módszere) 
 

 

Hatékonyság az egészség-gazdaságtani elemzésekben

Költség

Költség

Költség

KöltségPénzbeli nyereség

Hasznosság (QALY)

Hatásosság érték

Költség csökkenés
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Hatékonyság az egészség-gazdaságtani elemzésekben

A klinikai hatékonyságra 
vonatkozó eredmények 

forrása 

Főbb típusok 

Egyetlen vizsgálat 

· Randomizált klinikai vizsgálat 
· Nem randomizált klinikai vizsgálat egyidejű kontrol 

csoporttal 
· Nem randomizált klinikai vizsgálat nem egyidejű 

kontrol csoporttal 
· Kohort vizsgálat 
· Eset-kontrol vizsgálat (matched case- control) 
· Előtte-és-utána (before-and-after) vizsgálat 
· Egyéb 

Több tanulmány 
szintézise 

 

· Meta-analízis 
· Narratív módszer 
· Egyéb 

Véleményen alapuló 
becslések 

· Különböző szakemberek véleményén alapuló becslések 

 

A számítások az egészség-gazdaságtani elemzésekben

Az elemzés perspektívája 

· egész társadalom 
· finanszírozó szempontja 
· ellátó intézmény ... 
· egyéb 

Figyelembe vett költségek 
· direkt egészségügyi költségek 
· direkt nem egészségügyi költségek 
· indirekt költségek 

Költségszámítás módja az 
ellátóknál a számítás 
részletessége szerint 

 

· mikro költségszámítás 
· case-mix csoport / homogén betegségcsoport 
· betegség specifikus átlagos napi kezelési  költség 
· átlagos napi kezelési költség 
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Új kezelés
A

Régi kezelés
B

Eredménye

Alternativák:
A (új)  vs B (régi)

Eredménye

● Költség-minimalizációs elemzés

● Költség-hatékonyság elemzés

● Költség-hasznosság elemzés

● Költség-haszon elemzés

HTA: A döntési módszertan összegzése

Egészségügyi technológia-értékelés
(Health Technology Assessment)
Magyarországon

Egészségügyi technológia-értékelés
(Health Technology Assessment)
Magyarországon

Az egészségügyi ellátásban használatos 
•gyógyszer, 
•orvostechnikai eszköz, 
•diagnosztikus, terápiás eljárás 
•rehabilitációs eljárás, -sorozat, 
•megelőzési, egészség-fejlesztési tevékenység

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő 
tápszerek tb. támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás 
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (32/2004. ESzCsM rendelet) 2. § i)
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Egészségügyi technológia-értékelés
(Health Technology Assessment)
Magyarországon

Egészségügyi technológia-értékelés
(Health Technology Assessment)
Magyarországon

Materialisztikus megközelítésben: 
•Gyógyszerek
•Biológiai termékek (vakcinák, vérkészítmények, stb.)
•Segédeszközök, 
•berendezések és kiegészítők (implantátumok, kötszer, stb.)

Az alkalmazás célját illetően:
•Technológiák, prevenciós céllal alkalmazott intézkedések, 
•eszközök és anyagok, 
•szűrés, 
•diagnózis, 
•kezelés, 
•rehabilitáció és egészségfejlesztés

Egészségügyi technológia-értékelés helye
Magyarországon
Egészségügyi technológia-értékelés helye
Magyarországon

a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet meghatározása szerint: 
"az egészségügyi technológiákat eredményesség, hatékonyság, költség-hatékonyság,
gazdasági és társadalmi következmények szempontjából értékelő eljárások összessége." 

Az eü.  technológia-értékelés 
alapvetően azt elemzi, hogy az adott technológia milyen költség mellett milyen egészség-
nyereséget hoz (élettartam hosszabbodás és életminőség javulás), illetve, hogy az adott 
probléma kezelésére rendelkezésre álló egyéb technológiákhoz képest, milyen az új 
technológia hatásossága és költség-hatékonysága. 
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és farmakoökonómia területéről
Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA

10. A piaci és a kereskedelmi viszonyok: gyógyszer mint 
speciális árucikk,  fogyasztói döntések, és optimalizálás. A 
kereslet-kínálat alakulása a gyógyszerpiacon 
(Dr Tóth E Béla)
Miről lesz szó a fejezetben: 

• A piaci és a kereskedelmi hatások

• A gyógyszer mint speciális árucikk

• A gyógyszrekutatás finaszirozása

• A fogyasztói döntések

• A generikus vs innovativ kereslet-kínálat alakulása

Fa
rm
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nó

m
ia

A gyógyszer, 
mint piaci és kereskedelmi speciális árucikk

A gyógyszer, 
mint piaci és kereskedelmi speciális árucikk
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A piac általános tulajdonságai

Piacon a tényleges és potenciális eladók és vevők illetve azok cserekapcsolataiknak 
rendszere, amelynek legfőbb elemei a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem.
Marshall-kereszt: adott keresleti és kínálati függvényeinek egy koordináta 
rendszerben történő ábrázolása

A piac általános tulajdonságai

A gyógyszerár-támogatás hatásai 
• Az ártámogatás a vevő számára, mint árcsökkenés jelenik meg. 

• A mennyiség növekszik (Dq)

• De időnként kiválthatja a téves „minőség-hatást”, ami az elérendő céllal szemben dolgozik.

D’= Kereslet változása pl. téves 
információk, vagy  
bizonytalanság, pl. EBM hiánya 
esetén  

Eredménye: 
a termék csökkent 

fogyása

Eredménye: 
Emelkedő 
fogyasztás
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A kínálat gyógyszerek esetében

Rugalmasság a gyártási kapacitások szűkös keresztmetszete miatt Rugalmasság a gyártási kapacitások szűkös keresztmetszete miatt 

εs = dQ(%)/ dP(%)εs = dQ(%)/ dP(%)

Kiegészítő vagy helyettesítő termékek? 
(Complements or Substitutes)

Gyógyszerek kereszt-rugalmassága
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Nemzetközi eü termék kereslet-kinálat

Illegális gyógyszerek kereszt-rugalmassága
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Az illegális gyógyszerek kereszt-rugalmassága

A gyógyszerpiac speciális kérdései

A piac: „Jövedelmet oszt el, információt ad és ösztönöz”

A gyógyszervásárlási árak és döntések egy speciális terület 
 szereplők (több szintje)
 informáltság mértéke (különböző)
 ösztönzés kérdése (eltérő)
 állami szabályozás mélysége (politikai kérdés)

A gyógyszerek: Több „kategóriában” – egymástól eltérő tulajdonságokkal rendelkező 
termékek, Rx, OTC, Kórházi termékek. GYSE,  stb. 
A gyógyszerek: Több „kategóriában” – egymástól eltérő tulajdonságokkal rendelkező 
termékek, Rx, OTC, Kórházi termékek. GYSE,  stb. 
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Gyógyszerpiaci szabályozás

De a viszonyt 

információs 

aszimmetria jellemzi

Gyógyszerpiac – szabályozott működésének 
szempontjai:
1.A gyógyszer (gyártás, forg engedélyek, 
szakmai elvek, stb)
2.A piac (nagyker, kisker, ár, támogatás, 
reklám...)
3.A közkiadások (E-alap, OEP/NEAK, 
közfinanszírozás stb)

Gyógyszerpiac jellemzője

Információs aszimmetria
Információs aszimmetria akkor áll fenn, ha a tranzakcióban részt vevő felek egyike több, vagy pontosabb 
információval rendelkezik, mint a másik. Megnyilvánulási formája például a kockázat szelekció és a morális 
kockázat.

- Az egészségügyi szolgáltatások piacán elsősorban a szolgáltató (orvos) és a beteg között 
fennálló információs aszimmetriáról lehet beszélni. 

- Jelentőségét az adja, hogy a forrásallokáció jó része végső soron az orvos-beteg találkozások 
alkalmával hozott döntések révén valósul meg, illetve 

- a beteg részéről az egyik legfontosabb elvárás az orvos felé az információszolgáltatás.

orvosbeteggyógyszerész

Gyártó forgalmazó Gyártó forgalmazó
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Gyógyszervásárlási döntés speciális kérdései

• kiválasztás torzulása, kényszerítő erejű elvárás, (orvos – beteg) 
• csökkent árérzékenység, elnapolás nem lehetséges (beteg) 
• információs aszimmetria ( orvos- beteg, gyógyszerész- beteg)

orvos

beteg

gyógyszertárfo
rg

al
m

az
ó marketing

marketing

HTA* alapján: Társadalombiztosítás (TB), szociális háló, közkiadások

Rx-es döntés

Döntés

Pl: közgyógy, % 
támogatás, 
hozzáférés, 

Támogatási 
dij 

OTC/reklámok alapján

OTC termékek

0-100%

Az egészségügyi technologia értékelés Az egészségügyi technologia értékelés 
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Health Technology Assessment (HTA)

A konkrét alkalmazási területek döntései esetében kiemelkedően fontos a 
klinikai alkalmazások közül:  

• a gyógyszer-regisztráció, 
• a terápiás döntések, 
• a szűrővizsgálatok esetében

Mire használható ? Hogyan? 
Az egészségügyi (technológia) hatékonyságának közgazdasági értékelés
szempontjai: 
1. A közgazdasági értékelés az alternatív döntések összehasonlító értékelését jelenti a 

költségeik és kedvezményeik szempontjából. 
2. A közgazdasági hatékonyságot mindig egy vagy több más lehetőséggel való 

összehasonlításban értelmezzük. 

1.) Az egészségügyi – és gyógyszerellátás költségei

Egészségügyi ellátási költségek típusai (betegenként)

Direkt költségek 
 Eü-i: kórházi hotel ktg, labor, gyógyszer, felszerelés, dolgozók bére … 
 Nem eü-i: beteg ktg-i (co-payment, utazás, idő ktg), otthonápolás…
 Gyógyszreügyi: gyógyszerek és támogatások 

Indirekt (termelékenység kiesési) költségek 
• munkából való kiesés, 
• leszázalékolás, 
• táppénz, 
• halál miatti költség veszteség
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2.) Health Technology Assessment (HTA) szükséges
a befogadás a nemzeti szintű támogatáshoz

Application
Törzskönyvi beadvány

Price
Árszint

Public Fundings
OEP befogadás

Cél: Regisztráció + Marketing + Eladás volumen tervezés

To obtain marketing status 
for public funding for the drug or medical device (e. g. reimbursement list, therapeutic health 
care program list, directory listed of active substances) the manufacturer, should attach the 

Health Technology Assessment evaluation. 
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3.) HTA elvégzése szükséges: 
a döntéselőkészítéshez a termék fejlesztés megkezdése előtt 

HTA:Döntés előkészítés eszköze, az új technológia bevezetése előtt 

HTA: 
•Döntés előkészítés eszköze, 
•Új technológia bevezetése 
előtt
•Az innovatív  fejlesztők és a 
• vásárló (EEMI, OEP, NEAK) 
számára is.
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Az egészségügyi technológia-értékelés szükséges
4.) A gyógyítás eredményessége a beteg javulása

Az erre elköltött összegek értelmezése:
• ráfordítás (költség, idő ) 
• hatásosság (az egyén orvosi, labor paramétere)*
• hatékonyság  (orvosi, élettani labor paraméter)**
• hasznosság (életminőség nyereség)
• haszon (pénzbeli eredményesség javulás)

A BETEG szemszögéből: 
- A gyógyítás eredményessége az állapotának 
javulása.

450

5.) A döntéshozó és finaszírozó (állam) 
szemszögéből értékelve:

 Egészségipari hatás-elemzés 
Health Impact Assessment (HIA) - népesség szintjén méri az összes hasznot =  
Egészséggazdasági + makrogazdasági hatások

 Költségvetési hatás-elemzés 
Budget Impact Analysis (BIA): a döntéshozó szempontjait tükrözi

 Költségvetési korlátok
 Költségvetési megtakarítások
 Átcsoportosítás
 közgazdaságtan oldaláról a rangsorolási döntések
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Az egészséggazdasági értékelések (HTA) célja: 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Kezd%C5%91lap

HTA elemzés alaptipusok:  
1. Költség-minimalizációs elemzés
2. Költség-eredményesség elemzés
3. Költség-hasznosság elemzés
4. Költség-haszon elemzés

ráfordítások (költség, idő ) 
hatékonyság  (élettani hatás)
hasznosságok (életminőség)
haszon (pénzbeli eredményesség)

Hogyan lehet a leghatékonyabban elosztani a szűkös erőforrásokat ? 

| 452

Gazdasági értékelés lépései – ICER

Új technológia

közvetett

Egészségnyereség

költségek túlélés QoL

közvetlen QALY

ICER: Incremental cost-effeciveness ratio 
(C/U: költségek különbsége/hasznosság különbsége)

Dr Dózsa Csaba egyet docens  (ME) ábrája nyomásn
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 Egészségipari hatás-elemzés 
Health Impact Assessment (HIA) - Egészséggazdasági – makrogazdasági hatások

A gyógyszeripar – évi 700 Mrd Ft-os összbevétele mellett – az átlagosnál nagyobb
termelékenységű szakágazata az iparnak.
A gyógyszeripar – évi 700 Mrd Ft-os összbevétele mellett – az átlagosnál nagyobb
termelékenységű szakágazata az iparnak.

A gyógyszeripar fejlesztésének eszközei
➤ Kutatás-fejlesztés ösztönzése, támogatása;
Egyetemi és akadémiai kutatóhelyek mûszaki és technológiai felszereltségének javítása; 
➤Magyarországon akkreditált klinikai vizsgálóhelyek létrehozása a klinikai vizsgálatok teljes vertikumát
(Fázis I., II., III.) felölelve
➤ A klinikai kutatási hálózat infrastrukturális és humánerôforrás fejlesztéseinek (IT, local study nurse, 
validált laboratóriumok, stb.) támogatása; 

A döntéshozó és finaszírozó (állam) 
szemszögéből értékelve:

6.) A szolgáltatásvásárlói oldalon az
Egészségügyi technológia értékelése (HT appraisal) 

• alkalmazott kritériumok:
- Betegségteher ( DALY-ban mérve)

- Erőforrásokra gyakorolt hatás (OEP és a közszféra költségei)

- Klinikai és politikai jelentőség (a téma kormányzati prioritást élvez-e?)

- Nem megfelelő, kifogásolható gyakorlat

- Sürgősség foka

- Az irányelveknek a népegészségügyre, az életminőségre és az egyenlőtlenségek felszámolására gyakorolt 
lehetséges hatásai,

- Elsősorban a makroszintű erőforrás-allokációban játszik szerepet

Betegségteher (Burden of disease):
Egy betegség terhét az adott populációban (globális, regionális, vagy országos szinten) 
adott időpontban előforduló esetek által okozott egészségkárosodás határozza meg, amely 
mind az életév-veszteséget, mind az életminőség-romlást magában foglalja 
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Health Technology Assessment (HTA)
Szempontjai: szükséglet, célcsoport, komparátor, 

erőforrásszükséglet,  költség, haszon, eredményesség, ICER –
költséghatékonyság,  

Egészséghatás, költségvetési hatás

Health Technology Appraisal
Szolgáltatásvásárlói és döntéshozói szempontok

Szempontjai: HTA + etikai megfontolások, egyenlőség, megengedhetőség, 
klinikai kapacitások, egészségügyi prioritásokkal való harmonizáció 

Felterjesztési Javaslat / Assessment - Appraisal 

Egyéb szempontok – HTA Felterjesztési Javaslat 
során az egészségügyi döntésekben

Egyéni érdekek
Egyének érdeke

Etika, és moralitás

Gazdasági szempontokKommunikációs szempontok

Szociális helyzet
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A gyógyszerfejlesztés és -kutatás gazdasági kérdéseiA gyógyszerfejlesztés és -kutatás gazdasági kérdései

Globalizáció hatásai: 
• Komplex Engedélyezési (Regulatory/EC)  környezet
• Jelentős IT-infrastruktúrális elvárások az EDC rendszerekben  (CTMS, IWRS, IXRS, J review ) 

stb területen
• Felelősségi körök, és biztosítások
• Sponzor jogi statusza
• Komoly felelősségbiztosítások és kártalanítási költségek

Trendek a gyógyszerkutatásban

(1) Misik (2014) Applied Clinical Research, Clinical Trials & Regulatory Affairs, 2014, 1, 56-66
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Globalizáció a fejlesztésben is 
a) „Pharmamerging” piacok növekedése 

b) A szokásos piacok(NA, W-Eu) helyett új célországok CEE, Azsia

c) A CEE közép Klete Európa- új piaci célok, és lehetőségek 

d) A fejlesztés olcsóbb, ezeken aterületeken ezért a trial számokban a trendek  nem mindig követik a 
salas piac növekedési stratégiáját (1)

Trendek a klinikai kutatásban

(1) Misik (2014) Applied Clinical Research, Clinical Trials & Regulatory Affairs, 2014, 1, 56-66

CEE országok CEE országok 

Trendek a gyógyszerfejlesztésben 2020
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Eladások és a visszatérő vevők 
• Az újravásárlás aránya az egyes termékek között
• (HP portfolio ~8.7% of our total business )

A CAM-piac is növekszik

Growth Projections
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A versenyképesség kérdéseA versenyképesség kérdése

Versenyképesség 
változások az ipari környezet miatt

Pharmamergeing markets Pharmamergeing markets 

Az  új EU szabályozás negatív 
hatása

Beteg populaciók, elérhetőség

IT és infrastruktúra háttér és 
fejlesztés
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Versenyképesség 
az EU ban és a világpiacon 

A KKE régió országainak az összehasonlítása a DCI: kapacitás fejlesztési index 
megítélésében. 

Magyarország megítélése jelentős potenciált képvisel 

(Forrás: Venture Valuation http://www.europabio.org/positions/general/IndecsHBiotechreport.pdf)

Verseny és képesség 
Háttér és a versenykörnyezet

Clin Trials.Gov
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Regisztrált klinikai vizsgálatok száma
(ClinTrials.gov 2014 okt.2.)
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Verseny és képesség 
Háttér és a versenykörnyezet
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Klinikai vizsgálatok száma és fázisonkénti megoszlása 
Magyarországon 1993-2013 között

Fázis IV.

Fázis III.

Fázis II.

Fázis I.

A háttérben:
„Readiness” - (be)fogadóképesség
„Predictable” - tervezhető jóváhagyások
„Transparency” - átláthatóság

Klinikai vizsgálatok a CRO szerint:

 Mit kell tenni a sikerért ?  
 Követni a tudományos eredményeket /Considering the research trends and 

technology
• Study design and advanced tools in use 

 Megfelelő betegcsoport kiválasztással/ Site selection methodology
• Experience, proven track record of a therapeutic field
• Relationship, trust and providing trained staff 

 Tudományos összehangolt együttműködéssel/ Scientific collaboration b/w 
partners

• Scientifc values throughout in trial development 

 JÓ projekt indítással/Startup timelines: included Regulatory and Contract
• Manage complexity and provide ready-made resolution intergrated to systems

 Beteg és populáció választással/Patient access
 Képézssel/ Site and staff readiness és 
 Minőségbiztosítással/ Clinical quality

Nem tudja időben véggvinni/ fail 
to meet enrolment targets*

Korábban  történik a lazárása/ 
to be terminated or recruit for 

rescue*

Nem reális abetegbevonési 
startégi/ fail to enroll a 

single patient*

Li G. Site Activation: The Key to More Efficient Clinical Trials. PharmExec. 2008. 
http://www.pharmexec.com/site-activation-key-more-efficient-clinical-trials?pageID=2. Accessed September 10, 2015.
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A klinikai kutatások hozadéka 

PARAMÉTER/ IDŐSZAK 2012 2013

A tárgyévben engedélyezésre benyújtott vizsgálatok száma 307 325

A tárgyévben engedélyezett klinikai vizsgálatokban a 
tervezett betegszám szerinti kifizetések összege (HUF) * ≈30,8 Mrd ≈28,3Mrd**

Magyarországi klinikai vizsgálatokba bevont betegek 
tervezett száma (tárgyévben, fő) 16.274 19.237

A klinikai vizsgálatok által generált nemzetgazdasági 
jövedelem 86-95 Mrd Ft 86-95 Mrd Ft

(Forrás: OGYI adatok: 2012-2013 aktuális dokumentáció alapján, saját kutatási anyag)

A szektorban minden 10 új munkahely teremtése további 5 új munkahely kialakításához járul
hozzá a magyar gazdaságban.
A szektorban minden 10 új munkahely teremtése további 5 új munkahely kialakításához járul
hozzá a magyar gazdaságban.

#1 Kiváló Beteghozzáférés
• Feasibility by epidemiology related indicators 
• Access to patient data in clinical/hospitals 
• Information  and education for patients: trial access 
• Investigators’ networking 
• Support patients access

Magyarország a klinikai kutatásban

#2 Kiváló Hatósági és Etikai környezet
• Competent Regulatory body ( <60days)
• Improved efficiencies with ethics review process (<45 days)
• Reasonable Costs and Benefits
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Magyarország a klinikai kutatásban

#4 Kiváló Study teamek 
• Study Experience
• Expertise in therapeutic areas
• Networking in Scientific Community
• Trained study personnel
• Motivation:  finiancial and scientific benefits

#3 Kiváló Study start-up
• Standardised CT procedures in hospitals
• Clinical Reseach Coordinating  offices in Academic sites 
• Access, Information and Contact – to fill the gaps
• Straight legal language in clinical trials contracts

#5 Kíváló Clinical Quality 
• Regulatory  compliance in filing 
• Compliance to EU regulations
• Adherence to FDA guidelines
• Access to Risk Based Quality Management
• The „oral and written culture” 
• Centralised supportive procedurals to remain competitive

Magyarország - Clinical Quality

„Quality, in Clinical Research - should be sufficient to 
support the decision making process on medicines throughout the clinical development and use 
post-marketing authorisation ensuring:
- Subject rights, safety and welfare
- Plus the robustness of data”

„Quality, in Clinical Research - should be sufficient to 
support the decision making process on medicines throughout the clinical development and use 
post-marketing authorisation ensuring:
- Subject rights, safety and welfare
- Plus the robustness of data”
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„Experiences accumulated in Hungary”
„… along with the outstanding scientific quality may enable the country to maintain the
current quality of clinical trials, moreover, it can even increase it with the utilization of its
unique, centralized patient database, which is considered a major value in Europe…”
“CEE was also the region with the lowest percentage of inspections that required official or
voluntary action… quality standards that are not inferior to those in Western regions.”

Magyarország: a kutatás szinvonala

FDA Site Inspection Findings over  2008-2015

Region No Action Indicated Voluntary Action 
Indicated

Official Action 
Indicated

Count of inspections 
(n)

Developed Markets 49% 46% 5% 14,580

Emerging Markets 43% 53% 5% 1,962

CEE 59% 39% 2% 264

Hungary 64% 36% 0% 45

FDA inspections data referred by Longtaal Oct 2008 – Sep 2015)
AIPM (2015); Calderon (2012); Dutton, G. (2015)

Gyógyszerfejlesztések finanszírozásaGyógyszerfejlesztések finanszírozása
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Az életciklus alatti pénzmozgások 

476

A gyógyszerfejlesztés gazdasági oldala
A vállalat és a fejlesztési környezet

Forrás: NGM

A gyógyszerfejlesztés nemzetgazdaságban játszott szerepe:
Elsődleges hatások
 vállalatok által megtermelt összes hozzáadott érték 
 multiplikatív hatásuk 

o a hozzáadott érték teremtésére 
o a munkahelyteremtésre 

Másodlagos hatások
 árkedvezmények az egészségügyi intézmények, patikák és nagykereskedők 
részére; 
 az egészségügyi intézmények támogatása gyógyszer-, eszköz- és 
pénzadományokkal; 
 az orvosok továbbképzésére költött források; 
 a kutatás-fejlesztési célú kiadások.  
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Gyógyszeripari trendek CAGR 2014-2020Gyógyszeripari trendek CAGR 2014-2020

Trendek a gyógyszerfejlesztésben 

Generikus termékek:
 2014-ben a világ dobozforgalmának kétharmadát generikus termékek adják (ez a forgalom értékében 

~27%)
 Lengyelországban a generikus forgalom részesedése 56,4%, Mo-on 36%,
 A generikus termékek éves emelkedése 8.4% körül van

MAGYOSZ  www.magyosz.org/hu/oldal/vilagtrend:-bovulo-gyogyszerpiac
OEP: www.oep.hu
Kalo Z ELTE 

A biohasonló gyógyszerek
piaci részesedésének
további növekedése várható
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Gyógyszerfejlesztés Magyarországon

OGYI 2013 adatai alapján – K.SZ.H. előadása

480

Új készítmény fejlesztése
K+F tevékenység Innovativ Generikus Erőforrások

Tervezés célkitűzés
• gazdasági stratégiai szempontok
• klinikai szükséglet 

igen
Igen

igen
??

Fejlesztő 
tervező  
HTA

Gyógyszerjelölt molekula fejlesztés
• alapkutatás
• molekula tervezés
• szerkezet-hatás összefüggések igazolása
• jelölt optimalizálás

igen
igen
igen
igen
igen

nem 
4-6 év
alapkutatás 
mol.tervezés

Kémiai és technológiai fejlesztés
• Szintézis -gazdaságosság
• Stabilitás
• Szennyeződések és profil
• Gyártástechnikai és validálás
• Fizikai-kémiai vizsgálatok

igen
igen
igen
igen
igen
Igen

igen
igen
igen
igen
igen
Igen

gyártástechnol
ógai + validálás
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481

Generikus készítmény fejlesztése

K+F tevékenység Innovativ Generikus Erőforrások

Preklinikai fejlesztés
• Farmakokinetika
• Toxikológia
• Teratológiai vizsgálatok
• Karcinogenezis vizsgálatok
• Mutagenezis vizsgálatok
• Safety/ PhV tervezés

igen
igen
igen
igen
igen
igen

-
-
-
-
-
-

Kutató- fejlesztő 
csoport

Klinikai fejlesztés
• Fazis –I.
• Bioekvivalencia
• Fázis-II.
• Fazis –III.

igen
-

igen
Igen

-
igen

-
-

Klinikai kutatási 
csoport, CRO, STAT, DM, 
PM etc

Szakértői vélemény
• Preklinikai
• Kémiai és gyógyszerészeti 
• Klinikai

igen
igen
igen

igen
igen
igen

Gyógyszerész-, CMC és 
orvos- szakértők

Gyógyszerkutatás  pénz- és időhorizontja

Az új gyógyszrefejlesztés /A new drug development program
Összköltsége átlagosan: /All direct costs: 800 -1500 million US $
... on average, the capitalized cost comes out to about $1.3 billion 
Időtartama: / Duration: 8-12 years

Az új gyógyszrefejlesztés /A new drug development program
Összköltsége átlagosan: /All direct costs: 800 -1500 million US $
... on average, the capitalized cost comes out to about $1.3 billion 
Időtartama: / Duration: 8-12 years
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A költségek tipusai – klinikai vizsgálatok

Richard Bergström Director General, EFPIA Clinical Trials Conference,Budapest, March 2015

A klinikai vizsgálatok financiális oldala

Preclinical Ph I Ph II. Ph III. MAH PMS

MA, PK First in man Dose- resposne efficacy NCA Post 
marketing

toxicology safety mellékhatás Side effects
interaction

EMA PHV
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485

Bioekvivalencia vizsgálatok célja

Generikus készítmény engedélyeztetése
• Törzskönyvezhető mint új generikum, ha lejárt a szabadalmi oltalmi idő

• sem állatkísérleteket, sem klinikai hatásigazolást nem kell végezni

• bizonyíthatanikell, hogy az új készítmény egyenértékű egy már korábban törzskönyvezettel 
(tipikus esetben az innovátor gyógyszere)

• “nem kell a hatásosságot és a relatív ártalmatlanságot bizonyítani, ha az új készítmény 
egyenértékű egy már forgalomba hozatalra engedélyezettel (‘alapvetően hasonló’)”

• a biológiai egyenértékűséget kell bizonyítani

• Egészséges Önkénteseken kontrollált környezetben kell végezni

486

Generikus készítmény fejlesztése

K+F tevékenység
Tipusa és költségei

Innovativ*
(millió $)

Generikus*
(millió $)

Termékfejlesztés 200-400 2-20

Preklinikai és klinikai  kutatás és 
fejlesztés fázisok 500-800 1-3

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 800-1500 3-23

Időráfordítás 7-12 év 3-5 év
* Átlagos ill.  becsült érték
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487

Generikus fejlesztés kérdései

Generikus fejlesztés

- időtartam: fejlesztés körülbelül 3-5 év, 

- költség: 5-10 M$

- Sok versenytárs

- Jelentős marketing szükség

- Pontos időzítés

- az igazi verseny: originalis és többi vetélytárs

- Pl. second brand, „öngenerikum”

A generikus gyógyszerek az innovatív termék kizárólagosságának elvesztése
előtti áránál átlagosan 25%-kal alacsonyabb áron

488

Generikum és ...

a gyógyszerkassza
I. A generikus gyógyszerek az innovatív termék kizárólagosságának

elvesztése előtti áránál átlagosan 25%-kal alacsonyabb áron

II. két évvel piacra kerülésük után a generikus gyógyszerek ára átlagban 40%-
kal maradt alatta az originátor termék korábbi árának

III. a generikus gyártók piaci részesedése – az eladott mennyiséget nézve – az
első év végére megközelítőleg 30%, két év elteltével pedig már átlagosan
45%-os

TEHÁT: a gyógyszerkassza időlegesen fellélegezhet
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489

Generikum és ...

A generikus árerózió
• A vaklicit lényege az, hogy az egyes piaci szereplőknek úgy kell árat csökkenteniük, hogy

nem látják a versenytársak árajánlatait. Aki kiesik egy bizonyos sávból, annak terméke
után nem kap, vagy csak csökkentett támogatást kap.

- vaklicitek extrém árcsökkentő hatásúak
- a hatás ismét erőteljes: csaknem 700 gyógyszer ára csökkent, átlagosan 13.5 %-kal ( 2013 

III.nev)

DE, a generikus, olcsóbb gyógyszerek piacra lépése teremti
meg a pénzügyi lehetőséget az új gyógyszerek közfinanszírozására, 
innovatív szer nélkül viszont nincs generikus gyógyszer sem…

490

Generikumok és hatásaik

A terápiahűség kérdése:

a beteg által fizetett térítési díjának drasztikus csökkentése után több, mint 350 
gyógyszer havi térítési díja van 200 forinton vagy az alatt. 

(kérdés: Van-e még más termék, amiből egy hónapra elegendő mennyiséget megkapunk akár 200 forintért ?)

A vaklicit és a forszírozott árcsökkentés kérdése: 

évente négyszer van fixesítés, így évente négyszer változnak az árak és az 
ajánlások

Ez egy krónikus gyógyszerszedőnél akár 3 havi gyógyszercserét is jelenthet
- az időseknél, akikkel nehéz megértetni, hogy ugyanazt a hatóanyagot kapják

- a pszichiátriai betegeknél, akiknek az egyik része gyanakvó, a másik szorong

Dr. Ágh Tamás: A terápiahűség egészség-gazdaságtana -
http://sotepedia.hu/_media/gytk/szakkepzes/a_gh_2010.12.18..ppt
Ilku Lívia/compliance-non-compliance,-avagy-egy-utazas-a-gyogyszer-eletciklusan-at
http://www.magyosz.org/hu/hir/show/61
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Válogatott fejezetek a farmakoepidemiológia és –ökonómia területéről 

on-line tananyag 

Farmakoepidemiológia 

Magyarázó szöveg 

Dr. Horváth László 

 

1. dia 

A farmakoepidemiológiai kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a farmakoepidemiológia 

alapjaiba és az ilyen témájú tudományos eredményeket könnyebben megértsék. 

2. dia 

- 

3. dia 

Az első példa ennek alátámasztására Wemmelund és mtsai 2014-ben megjelent 

közleményének absztraktja, amely a sztatin alkalmazása és az abdominális aneurizma 

rupturájának kapcsolatát elemzi farmakoepidemiológiai módszerekkel. Természetesen az 

ilyen típusú absztraktokat a kurzus végére már önállóan is értelmezni fogják. A strukturált 

absztrakt bevezetőjében a téma fontosságát hangsúlyozzák. Felvetik a sztatinok hasznát az 

aneurizma növekedésének csökkentésében és a megrepedt aneurizma kimenetelében. A 

módszertani rész egy igen fontos rész, hiszen ez alapján látjuk, hogy a feltett kérdést 

megválaszolhatják-e és az eredmények ezekből következhet-e. Az eredmények részben a 

különböző csoportok esélyhányadosait látjuk és a hozzátartozó 95%-os konfidencia 

intervallumokat. A konklúzióban összefoglaljuk a legfontosabb megállapítást, esetleg ajánlást 

fogalmazunk meg. 

4. dia 

Dortmuth és mtsai. szintén a sztatinokat vizsgálja, ezek diabetes mellitus kialakulásában 

játszott szerepét. Itt egy részletesebb strukturált absztraktot látunk, de az itt szereplő 

szempontok mind megjelentek az előző absztraktban is. 

5. dia 



Egy másik érdekes epidemiológiai megközelítés a táplálék zsírtartalma és az emlőrák 

kialakulásának kockázata. A grafikonon jól látható, hogy a növekvő zsírból származó kalória 

bevitel növekvő emlőrák incidenciával társul. 

6. dia 

- 

7. dia 

- 

8. dia 

- 

9.dia 

- 

10. dia 

- 

11. dia 

- 

12. dia 

- 

13. dia 

- 

14. dia 

A farmakoepidemiológia a klinikai epidemiológia, illetve a kimenetel kutatás egyik 

tudományága, amely az egészségügyi szolgáltatás kutatás mellett az egészségügyi- 

gazdaságtant is érinti. 

15. dia 

- 

16. dia 



- 

17. dia 

- 

18. dia 

- 

19. dia 

- 

20. dia 

- 

21. dia 

- 

22. dia 

- 

23. dia 

A klinikai gyógyszervizsgálatokban a szigorú beválogatási és kizárási kritériumok miatt egy 

erősen válogatott betegcsoporton történik a vizsgálat. Ezek az eredmények nem mindig fedik 

a később, a való életben tapasztaltakat. Még normál eloszlás esetén is egy RCT alul-, illetve 

felüldozírozhat egy adott készítményt. 

24. dia 

 

25. dia 

- 

26. dia 

- 

27. dia 



- 

28. dia 

- 

29. dia 

- 

30. dia 

- 

31. dia 

- 

32. dia 

- 

33. dia 

A teljes termékenységi arányszám az ’50-es évektől folyamatosan csökken Magyarországon. 

34. dia 

A Föld országaiban jelentős eltérés látható a teljes termékenységi arányszámban, különösen 

Afrikában magas ez az epidemiológiai mutató. 

35. dia 

- 

36. dia 

- 

37. dia 

- 

38. dia 

A világ legtöbb országában a nemi arány a nő javára tolódik el. A férfi többlet jellemzően 

afrikai és ázsiai országokat érintenek, de minden kontinensen találunk rá példát. 



39. dia 

- 

40. dia 

- 

41. dia 

Az abszolút halálozás férfiaknál jelentősen csökkent. 

42. dia 

Ha 100 000 40-59 éves férfiakra és nőkre standardizált halálozást nézzük a halálokok szerint 

jól látható, hogy férfiak esetén a daganatokhoz, keringési rendszer betegségeihez, 

emésztőrendszer betegségeihez és az erőszakos halálhoz köthető mortalitás csökkenése 

tapasztalható. 

43. dia 

- 

44. dia 

- 

45. dia 

- 

46. dia 

- 

47. dia 

- 

48. dia 

- 

49. dia 

- 



50. dia 

A várható élettartamra a járványok mellett a háborúk, illetve ezek kombinációja is jelentős 

hatással van pl. az I. VH és a spanyolnátha 1914-1920 között. 

51. dia 

- 

52. dia 

Egy országon belül is lehetnek nagyobb különbségek. 

53. dia 

- 

54. dia 

- 

55. dia 

Néhány afrikai ország esetén láthatjuk a HIV fertőzés hatását a várható élettartamra. A ’60-as 

évektől dinamikusan emelkedő várható élettartam a HIV megjelenése után a ’60-as évek 

elejének megfelelő szintre csökkentette a várható élettartamot és csak a hatékony kezelés és a 

megfelelő prevenció bevezetése után kezdett ismét emelkedni. 

56. dia 

- 

57. dia 

- 

58. dia 

- 

59. dia 

- 

60. dia 

- 



61. dia 

- 

62. dia 

- 

63. dia 

- 

64. dia 

- 

65. dia 

- 

66. dia 

- 

67. dia 

- 

68. dia 

- 

69. dia 

- 

70. dia 

- 

71. dia 

- 

72. dia 

Minél alacsonyabb a jövedelme egy országnak, annál nagyobb hányada az országnak nem fér 

hozzá az alapvető gyógyszerekhez. 



73. dia 

- 

74. dia 

Az árszabályozás hiánya vagy alacsony szintű árszabályozás is az alacsonyabb jövedelemmel 

függ össze. 

75. dia 

- 

76. dia 

- 

77. dia 

- 

78. dia 

- 

79. dia 

- 

80. dia 

- 

81. dia 

- 

82. dia 

- 

83. dia 

- 

84. dia 

- 



85. dia 

- 

86. dia 

- 

87. dia 

- 

88. dia 

- 

89. dia 

- 

90. dia 

- 

91. dia 

Egy-egy sorban lévő nyilak egy beteg gyógyszerszedését ábrázolja. Természetesen a nyilak 

közötti szünetek alatt lehet gyógyszerexpozíciónak kitéve a beteg, de ezt farmakológiailg 

igazolni kell. 

92. dia 

- 

93. dia 

- 

94. dia 

- 

95. dia 

- 

96. dia 



- 

97. dia 

Ha különböző ideig tudjuk a betegeket követni (pl. meghalnak vagy elköltöznek, esetleg 

elveszítjük őket) a nyers halálozási adatnál árnyaltabb képet kaphatunk, ha a követési időkből 

100 életévre extrapoláljuk a mortalitást. 

98. dia 

Az RR számolásánál is látható a különbség, ha életévekkel számolunk. 

99. dia 

- 

100. dia 

- 

101. dia 

- 

102. dia 

- 

103. dia 

- 

104. dia 

- 

105. dia 

- 

106. dia 

- 

107. dia 

- 



108. dia 

- 

109. dia 

Az irányított aciklusos grafikonok segíthetnek megérteni az ok-okozati összefüggéseket. 

110. dia 

- 

111. dia 

- 

112. dia 

- 

113. dia 

- 

114. dia 

- 

115. dia 

- 

116. dia 

- 

117. dia 

- 

118. dia 

- 

119. dia 

- 



120. dia 

- 

121. dia 

- 

122. dia 

- 

123. dia 

- 

124. dia 

- 

125. dia 

- 

126. dia 

- 

127. dia 

- 

128. dia 

- 

129. dia 

- 

130. dia 

- 

131. dia 

- 



132. dia 

- 

133. dia 

- 

134. dia 

- 

135. dia 

A számításnál a 2x2-es kontingencia táblát használjuk és a képletben lévő betűk a 2x2-es 

kontingencia tábla megfelelő mezejét reprezentálja. 

136. dia 

- 

137. dia 

- 

138. dia 

- 

139. dia 

- 

140. dia 

- 

141. dia 

- 

142. dia 

- 

143. dia 

- 



144. dia 

- 

145. dia 

A 95%-os konfidencia intervallummal (95%CI) együtt kell értékelni az RR értéket. A 95%CI 

nem tartalmazza az 1,00-et így elfogadjuk a hipotézisünket, ezt a p-érték is megerősíti 

(p<0,05). 

146. dia 

- 

147. dia 

- 

148. dia 

Hacsak a százalékot nézzük az antikoagulálás nagyobb kockázatot jelent, mintha nem kapna 

semmilyen gyógyszert és a thrombocita aggregáció gátlása pedig még ennél is kisebb 

kockázatot mutat. 

149. dia 

Ha számoljuk az esélyhányadost (vagy RR-t) a hozzátartozó 95%CI-mal és p-értékkel már 

láthatjuk, hogy a trendszerű esemény nem igazolható statisztikai próbával. a 95%CI magába 

foglalja az 1,00 értéket és a p-értékek is jóval nagyobbak a 0,05-nél. 

150. dia 

- 

151. dia 

- 

152. dia 

- 

153. dia 

- 



154. dia 

A PRR értéket az RR analógiájára számoljuk. 

155. dia 

Az „a” vagy a „b” pont szerinti kritériumnak kell megfelelni, hogy szignált generáljon az 

adatbázis vizsgálat. 

156. dia 

- 

157. dia 

- 

158. dia 

Szignálképzés saját adatokból. Pirossal jelölve azok, amelyek nem teljesítik az EMA 

kritériumait és sárgával, amelyek igen. 

159. dia 

Az antiepileptkoumok ily módon összehasonlíthatók, hogy melyik „kevésbé” szignálképző a 

többi antiepileptikumhoz, mint háttérhez képest. Az újabb típusú AED közül a levetiracetám-

nak van kevesebb mellékhatása. 

160. dia 

- 

161. dia 

- 

162. dia 

A PRR érték időbeli lefutását látjuk az izotretinoin és a depresszió vonatkozásában. 

163. dia 

A szignál detekció következtében egyes termékeket kivonhatnak a piacról függetlenül attól, 

hogy mikor vezették be. 

164. dia 



- 

165. dia 

- 

166. dia 

- 

167. dia 

A PAR csak a gyógyszeralkalmazás prevaleciájától és a viszonylagos kockázattól függ a 

feltüntetett összefüggés alapján. 

168. dia 

- 

169. dia 

- 

170. dia 

- 

171. dia 

- 

172. dia 

- 

173. dia 

- 

174. dia 

- 

175. dia 

- 

176. dia 



- 

177. dia 

- 

178. dia 

- 

179. dia 

- 

180. dia 

- 

181. dia 

- 

182. dia 

- 

183. dia 

- 

184. dia 

- 

185. dia 

- 

186. dia 

- 

187. dia 

- 

188. dia 



Gyógyszerutilizációs adatbázisba különböző forrásokból, különböző céllal történik az 

adatbevitel. 

189. dia 

A gyógyszerutilizációs adatbázisból különböző szempontok szerint különféle adatokat, 

technikai mérőszámokat nyerhetünk ki. 

190. dia 

Az adattárház-architektúra egy módszer az adatkommunikáció, -feldolgozás és -bemutatás 

általános architektúrájának meghatározására, amely a kórházon belüli különböző 

adatforrásokat tárolja. A kódrendszerek alkalmazása megkönnyíti az adatok összevonását és 

értelemzését és kinyerését. 

191. dia 

- 

192. dia 

A dán gyógyszerutilizációs adatbázis teljes értékű, angol nyelven elérhető és ingyenes 

hozzáférésű. 

193. dia 

A norvég adatbázis nem nyújtja az összes utilzációs mértékegységet. 

194. dia 

A holland is jól használható, de csak holland nyelven érhető el, de ehhez csak néhány szót 

kell megtanulni. 

195. dia 

Sajnos az izlandi adatbázis elérhetőségét átmenetileg felfüggesztették. 

196. dia 

A magyar csak nyers adatokat tartalmaz, hosszas munkával érhető el az, amit az előzőek 

néhány kattintásra tudnak. 

197. dia 

Saját adatbázis építése hossza, nehézkes feladat. 



198. dia 

Mivel a statisztikai programok csak a számok nyelvén értenek, ezért előre definiálni, kódolni 

kell az információt. 

199. dia 

- 

200. dia 

- 

201. dia 

A beteginterjú pontosabb, részletesebb adatokat nyújt, mint az adatbázis és valós életből 

származik, de ezek ismét hosszadalmas és nehézkes munkával járnak. 

202. dia 

- 

203. dia 

- 

204. dia 

- 

205. dia 

- 

206. dia 

- 

207. dia 

- 

208. dia 

- 

209. dia 



- 

210. dia 

- 

211. dia 

- 

212. dia 

- 

213. dia 

- 

214. dia 

- 

215. dia 

- 

216. dia 

- 

217. dia 

- 

218. dia 

- 

219. dia 

- 

220. dia 

- 

221. dia 



- 

222. dia 

- 

223. dia 

- 

224. dia 

- 

225. dia 

- 

226. dia 

- 

227. dia 

- 

228. dia 

A farmakoepidemiológiai adatbázisok is megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. 

229. dia 

- 

230. dia 

- 

231. dia 

- 

232. dia 

- 

233. dia 



- 

234. dia 

- 

235. dia 

- 

236. dia 

- 

237. dia 

- 

238. dia 

- 

239. dia 

- 

240. dia 

- 

241. dia 

- 

242. dia 

- 

243. dia 

- 

244. dia 

- 

245. dia 



- 

246. dia 

A technikai DDD-értékeket a WHO alábbi oldalán ATC rendben találjuk meg. 

247. dia 

- 

248. dia 

- 

249. dia 

- 

250. dia 

- 

251. dia 

- 

252. dia 

Példa saját PDD számítására. Figyeljük meg, hogy a PDD értékek eltérnek a DDD-értékektől. 

Csak nagyon kevés gyógyszercsoportnál van ez így, az egyik az antiepileptikumok. 

253. dia 

- 

254. dia 

- 

255. dia 

- 

256. dia 

- 

257. dia 



A DID-et számolva jól követhető pl. a levetiracetam bevezetése a magyar piacra. 

258. dia 

- 

259. dia 

- 

260. dia 

- 

261. dia 

Az előző ábrán látható intézkedése hatásának követése gyógyszerutilizáció mértékegységgel 

számszerűsítve. 

262. dia 

- 

263. dia 

- 

264. dia 

- 

265. dia 

- 

266. dia 

A kórházakban a gold standard a DDD/100 ápolási nap, amellyel jól standardizálható a 

gyógyszerfogyasztás a különböző időszakokban, különböző ágykihasználtság / betegforgalom 

mellett. 

267. dia 

- 

268. dia 



- 

269. dia 

- 

270. dia 

- 

271. dia 

- 

272. dia 

- 

273. dia 

- 

274. dia 

- 

275. dia 

- 

276. dia 

- 

277. dia 

- 

278. dia 

- 

279. dia 

- 

280. dia 



- 

281. dia 

- 
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6. előadás Életminőség mérése, QoL kérdőívek, QALY, DALY  (Dr Tóth E Béla ) 

o Az egészségállapot jellemzése 

o Életminőség mérése,  

o QoL kérdőívek, 

o QALY, DALY fogalmak és gyakorlata 

7. Irodalomelemzés módszertana, meta-analízis (Dr Tóth E Béla, Dr Horváth László ) 

o Az elemzés, tanulmány célja és módszertani követelményei  

o Populáció  

o A vizsgálati összeállitás ( design), feltett kérdések 

o Módszertani elemek 

o Elsődleges paraméterek  

o Állítások, eredmények és konklúziók, példaesetek 

8. Betegségteher költségek, megoszlása, egészségnyereség (Dr Tóth E Béla) 

o Az egészség és a betegség kérdése  

o A betegségteher dimenziói és számítása 

o Külső faktorok és azok befolyása az egészség/betegség állapotra 

o A  gyógyszeres kezelésnek a beteg számára érzékelt hasznossága 

o Életmód egészség/betegség állapotra   

o Példaesetek bemutatva  

 

9. Egészséggazdaságtani elemzések: Költség- hatékonyság és a hatásosság. Gyógyszer 

ártámogatás és befogadás-politika alapjai (Dr Tóth E Béla) 

o A gazdasági elemzések típusai 

o Költség-minimalizációs elemzés 

o Költség-hatékonyság elemzés 

o Költség-hasznosság elemzés 

o Költség-haszon elemzés elve   

 

 

10. A piaci és a kereskedelmi viszonyok: gyógyszer mint speciális árucikk,  fogyasztói 

döntések, és optimalizálás. A kereslet-kínálat alakulása a gyógyszerpiacon  

(Dr Tóth E Béla) 

o A piaci és a kereskedelmi hatások 

o A gyógyszer mint speciális árucikk 

o A gyógyszerkutatás és finaszirozása 

o A fogyasztói döntések 

o A generikus vs innovativ kereslet-kínálat alakulása 

  



Farmakoökonómia  
6. Életminőség mérése, QoL kérdőívek, QALY, DALY  

(slide 1-33) 
 

Az egészségállapot jellemzése és definiciói   

Az  egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota” 
(WHO, 1946). 
 
További alkalmazható egészség- definiciók: 

 „Az egészséget a betegség definiálja, azaz a normálállapot (egészség) csak akkor válik 
tudatossá, amikor valaki megbetegszik” (Pierret, 1993) 

 

 „Az ember és a fizikai, biológiai és társadalmi környezet közötti, az teljes funkcionális 
aktivitással összhangban lévő egyensúlyi állapot” (White et al 2013) 

 

 „Anatómiai, fiziológiai és pszichológiai integritással jellemezhető állapot, képesség a 
személy által fontosnak tartott családi, munkával kapcsolatos és közösségi szerepek 
betöltésére, képesség a fizikai, biológiai, pszichológiai és szociális stressz kezelésére; 
13 a jól-lét érzése és a betegség, illetve az idő előtti halálozás kockázatának hiánya”. 
(Stokes et al, 1982)  
 

Naturalista irányzat (Kovács, 1999). 

Az egyik, az egészségnek mint statisztikailag leggyakoribbként való értelmezése. Eszerint az 
az egészség, ami átlagos, ami a leggyakoribb. Az ettől eltérő tehát patológiás, és gyógyítandó 
állapot.  
Kérdés, hogy gyógyíttatni szeretné-e valaki magas intelligenciaszintjét, különleges szépségét, 
vagy rendkívüli látásélességét, pusztán azért, mert az eltér a statisztikailag leggyakoribbtól?  

 

Klasszikus biomedikális szemlélet 
Az egészség = a betegség hiánya, azaz csupán reziduális fogalom.  
A betegség az élő szervezet, vagy a szervezet egy részének olyan állapota, amelyben a 
fiziológiai folyamatok a normálistól eltérnek – A betegséget az objektívnek tekintett jeleken 
és tüneteken keresztül határozza meg. 

  

Az egészségállapot bemutatása példákon keresztül célszerű  
 
 

Quality of Life (QoL) kérdőívek  

Generikus (általános) kérdőívek:  
életminőség olyan tényezőit vizsgálják, amelyek bármely betegségben jelentőséggel 
bírnak.  
Betegség-specifikus kérdőívek:  
vizsgált betegségre jellemző tünetcsoportokat vizsgálják. Pl. Rheumatoid Arthritis 
Quality of Life  



 
EQ-5D: az EU standard QoL kérdőíve  

A válaszadók 5 dimenzióban (mobilitás, önellátás, szokásos tevékenységek, 

fájdalom/diszkomfort, szorongás/depresszió)  

3 (vagy mostanában már az 5 szint) közül választhatnak  

(1: legkevésbé -  5: leginkább).  

A módszert eddig már több mint 120 terápiás területen alkalmazták 

A válaszok használhatók egyfajta egészségi állapot-profilként, illetve átalakíthatók 

egyetlen hasznossági index-szé is.  

 

Quality of Life (QoL) kérdőívek: VAS skálák 

 A jóllét  mérésére a vizuális analóg skála (VAS) használható  

Pl. 0–100 közötti skála:  

0 =  teljesen rosszul  

100 = teljesen jól 

 

 

Fájdalom-specifikus életminőség mérése  

Miért fontos kérdés?  

A fájdalom mérése és kezelése egy kritikus orvosi kérdés:  

Egy USA-beli felmérésben ( n=8781 megkérdezett) 

- A lakosság  több mint 10%-a él át naponta jeletős fájdalmakat 

A felmérésben  több mint 55,7% jelölt meg valamiféle fájdalmat az elmúlt 3 

hónapban   

A Fájdalom „elviselése” =erőssége  korcsoportonként, nemenként és etnikai 

csoportok szerint változó  jellegű volt 

Extrapolálva 14,4 millió szenved a legmagasabb erősségű fájdalom miatt 

(Journal of Pain. 2015;16(8):769-780.) 

  

A fájdalmat minden vizit során dokumentálni kell a Vizuális Analóg Skála (VAS) 

segítségével (0–10) – vonal esetén le kell mérni a 0-tól való távolságot mm-ben. 

Specifikus kérdésre és betegcsoportokra vonatkozó VAS skála változatok eredményei 

egymással összehasonlitható, jól korrelálnak és hasonló eredményt adnak a 

beteg(ség) állapotáról. 

The McGill Pain Questionnaire  ami max  78,  a fájdalommal kapcsolatos kérdésből áll  

- Önkitöltéses ( szubjektív) alapú  

- kategorizált 

- Több leíró fogalom kiválasztási lehetőségével  

- Számszerűsíthetően   

 

Az életminőség – cognitiv funkciók mérése 



Példa: Mini-Mental Állapot „MMS” teszt 

 

Egészség-nyereség az egészségi állapotban bekövetkező változás: 

 >> az élettartam meghosszabbodását, és/vagy 
>> az életminőség* javulását okozza. 
*az egyén (vagy népességcsoport) "jól-lét"-érzésének fokmérőre, testi lelki 

szempontok 

 
 Kombinált eljárás:  

• természetes egységekben (pl. életévnyereséget („LY”) vagy elkerülhető eseményeket 
használ pl. elkerülhető agyvérzések száma).  

• életévnyereség mérésével (pl. a vesetranszplantáció összehasonlítható a 
szívműtétekkel, vagy akár az influenza elleni vakcina alkalmazásával 

 
 QALY/ DALY egység  -  
A „hasznosság” mérése a kimenethez igazodik, ami lehetővé teszi egymástól eltérő 
technológiák összehasonlítását 
 

QALY-ban (DALY-ban) mérve az egészségállapotot/ betegséget lehetővé teszi 

különböző betegségek, és az alkalamzott egészségügyi ( gyógyszer-) technológiák 

összevetését (egyéni hasznosság alapon)  ami egyetlen mutatóban összegzi az 

élethosszban (mortalitás) és életminőségben (QoL, morbiditás) bekövetkező 

állapotváltozásokat  

DALY = Disability Adjusted Life Year, funkcióveszteséggel korrigált életévek,  

A születéskor várható élettartamot korrigálják az egészségi állapot romlása miatt 

kialakuló funkcióvesztéssel.  

YLD – Years Lived with Disability: a károsodott egészségi állapotban leélt évek – 

(vagyis a morbiditás)  

  



Farmakoökonómia  
7. Irodalomelemzés módszertana, meta-analízis 

(slide 1-33) 

Az elemzés, tanulmány célja és módszertani követelményei  
Populáció  

A vizsgálati összeállitás ( design), feltett kérdések 

Módszertani elemek 

Elsődleges paraméterek  

Állítások, eredmények és konklúziók, példaesetek 

 
Szisztematikus szakirodalom elemzés   

A legtöbb tudományos cikk az IMRD strukturát követi:  

Introduction - Bevezetés 

Methods - Módszerek 

Results - Eredmények 

 Discussion – Megbeszélés 

 

Mitől lesz egy irodalmi áttekintés „szisztematikus”? 

– világosan  és előre megfogalmazott kérdéseken alapul 

– releváns vizsgálatok megkeresése 

– vizsgálatok minőségének értékelése 

– explicit módszertannal összegzi a bizonyítékokat 

 – az összegyűjtött bizonyítékok alapján alkot véleményt 

 
Módszertana:  

 Pontosan definiált kérdés (vizsgálati protokoll) 

 Strukturált adat/ evidencia keresés 

 Megfelelő (hiba nélküli) publikáció/evidencia kiválasztása 

 A kapott evidenciák kritikus értékelése 

 Adatok összesítése 

 Eredmények összefoglalása 

 Publikáció /riport 

 

 
A tudományos elemzések, tanulmányok célja és bizonyitékok rendszere 

Tudományos EBM bizonyítékok szintjei 

„A” szintű ajánlás: Az ajánlások legalább egy 1++ fokozatú bizonyítéknak számító 

rendszerezett irodalmi áttekintésen alapulnak, és az egészségügyi ellátás adott 

helyzetére jól adaptálhatók; vagy legalább 1+ szintű bizonyítéknak számító, jól 

adaptálható, és egyértelműen hasonló hatást mutató vizsgálatokon alapulnak. 

„B” szintű ajánlás: Az ajánlások legalább 2++ szintű bizonyítéknak számító, az 

egészségügyi ellátás adott helyzetére jól adaptálható és egyértelműen hasonló hatást 



mutató vizsgálatokon alapulnak; vagy 1++ és 1+ szintű, de az egészségügyi ellátás 

adott helyzetére csak fenntartásokkal alkalmazható bizonyítékokon alapulnak. 

 „C” szintű ajánlás: Az ajánlások legalább 2+ szintű bizonyítéknak számító, az 

egészségügyi ellátás adott helyzetére jól adaptálható és egyértelműen hasonló 

hatást mutató vizsgálatokon alapulnak; vagy 2++ szintű, de az egészségügyi ellátás 

adott helyzetére csak fenntartásokkal alkalmazható bizonyítékokon alapulnak. 

„D” szintű ajánlás: Az ajánlások 3-4 szintű bizonyítékon; vagy 2+ szintű, de az 

egészségügyi ellátás adott helyzetére csak fenntartásokkal alkalmazható 

bizonyítékokon alapulnak. 

 

Evidence Based Medicine 
a bizonyítékon alapuló orvoslás Adatokkal alátámasztott, statisztikailag igazolt, tudományos 

igényű bizonyítékokra épülő, tervezett, szisztematikus, interdiszciplináris módszerek 

tudományos  használata  

a hatásosság (efficacy): a klinikai vizsgálati körülmények között mért 

egészségnyereség és  

az eredményesség (effectiveness) - a rutinszerű ellátás során elért 

egészségnyereségek megítélésére.  

 

Ezek a módszerek:  

A meta-analízis 

Indirekt összehasonlítás (pl. relatív hatásosság) vagy  

 Elemzés  a tudományos bizonyítékok hierarchiájának megfelelően értékelve.   

 

Miért?  

• Mert a randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok (RCT – randomised controlled 

trial) transzparens, jó minőségű szisztematikus irodalmi áttekintése tekinthető 

a legmagasabb erejű (szintű) tudományos bizonyítéknak 

• Azért, hogy a jól megfogalmazott klinikai kérdésekre kaphassunk egyszerű és a 

gyakorlatba implementálható válaszokat statisztikailag igazolt, tudományos igényű 

bizonyítékokra épülő, szisztematikus, interdiszciplináris módszerekkel kell vizsgálni 

• Mivel az EBM rendszerében legtöbbször már rendelkezésre állnak a leggyakoribb 

kérdésekre adott, szisztematikus elemzéseken alapuló válaszok 

 

 

A meta-analizis 

• Olyan rendszerezett áttekintő közlemény, amely legalább két közlemény adatainak 

matematikai statisztikai módszerekkel történő egyesítéséből újabb számszerű 

adatokat állít elő. A metaanalízis több, hasonló célú és hasonló kérdésre választ 

kereső vizsgálat adataiból készült összevont, összegező elemzés, mely általában a 

szakirodalomban megjelent közleményeken alapul. Előnye többek között, hogy a 

hatás becslése vagy valamely hipotézis vizsgálata sokkal nagyobb mintán végezhető 



el, mint az egyes vizsgálatokban külön-külön. Klinikai és epidemiológiai 

vizsgálatokban egyaránt alkalmazzák. 

Lépései:  

• 1. A kutatási kérdés meghatározása, a releváns változók azonosítása 

• 2. Szakirodalmi keresés 

• 3. Bekerülési kritériumok meghatározása 

• 4. A bekerült tanulmányok esetében a hatásnagyságok meghatározása 

• 5. A meta-analízis elvégzése 

• 6. A meta-analízis eredményeinek leírása (Burns és Burns, 2008; Field és Gillett, 

2010). 

Meta- analizis a gyakorlatban példákkal 

- Gyermek-oncologiai alkalmazások 

- Autizmus  (ASD)  

- Gyermek hasmenés és AAD kezelése 

- IBD kezelés 

 

 

Farmakoökonómia  
8. Betegségteher költségek, megoszlása, egészségnyereség  

(slide 1-33) 

Az egészség és a betegség kérdése   

Az egészség és a betegség kérdése  

Wolinsky háromdimenziós egészség modellje: Az orvosi/fizikai, a pszichikai, illetve a 
szociális dimenzió mentén dichotóm (egészséges-beteg) állapotok. A „normálisan 
egészséges” mindhárom dimenzióban az egészséges, míg a „súlyosan beteg” pedig 
mindhárom dimenzióban a beteg minősítést kapja. 

 

A medikalizáció  definiciója 

azt a modern tendenciát jelenti, melynek során egy alapvetően nem orvosi 
problémát orvosi szempontból szemlélnek, orvosi fogalmakkal és az orvostudomány 
nyelvezetét használva írnak le, az orvostudomány magyarázó elveit használva értenek 
meg és orvosi beavatkozásokkal próbálnak megoldani („kezelni”). 

A fogalmi (conceptual) medikalizáció akkor lép fel, amikor orvosi szókinccsel 
jellemzünk egy problémát, de gyógyszeres kezelés és egészségügyi szakemberek még 
nem feltétlenül vannak jelen ezen a szinten.  



Az intézményi (institutional) szintű medikalizáció azt jelenti, hogy különböző 
társadalmi szervezetek (mint az alkoholizmus esetében) orvosi definíciót alkalmaznak 
egy problémára. Néhány orvos szerepet játszhat ebben (aki legitimálja az 
egészségügyi meghatározást), de a kezelés általában nem orvosilag történik.  

Az interakciós (interactional) medikalizáció pedig az orvos-beteg kommunikáció 
szintjén zajlik, amikor az orvos egy nem-egészségügyi, hanem társadalmi problémát 
betegségként definiál 

 

A Betegségteher (Burden of disease) 

Egy betegség terhét az adott populációban (globális, regionális, vagy országos 
szinten) adott időpontban előforduló esetek által okozott egészségkárosodás 
határozza meg, amely mind az életév-veszteséget, mind az életminőség-romlást 
magában foglalja.A betegségterhet ennek megfelelően DALY-ban mérik. 

A betegségterher mérése a koncepció értelmében a betegség a beteg egyén számára 
fontos tevékenységek korlátozása révén hat az életvitelére és az életminőségre 

A betegségteher dimenziói és számítása pl túlsúly:  

A Betegségteher-index (Illness Intrusiveness Rating Scale) 

Neuropszichiátriai tünetek példa: Módszer: IIRS és NPI   

Cukorbetegek önbevalláson alapuló betegségterhének vizsgálata példa:  Módszer: 

IIRS  A betegséggel és a kezeléssel kapcsolatos tényezők indirekt módon, a 

betegségteherre gyakorolt hatásaikon keresztül befolyásolják a szubjektív jóllétet, 

rontják az egészséggel kapcsolatos életminőséget. 

 

Külső faktorok és azok befolyása az egészség/betegség állapotra 

Az egyén egészségére ható elemek  

Gazdagsági (GDP) befolyás alatt 

1. Gazdasági környezet - Minél fejlettebb egy gazdaság és jobb az általános 

egészségi állapot, annál inkább háttérbe szorul az egészség, és inkább a 

„hagyományos” humántőke-komponensek: az iskolázottság, a szaktudás, a 

különféle skillek kerülnek elôtérbe. Az egészségi állapot javulása a gazdasági 

növekedés elsődleges motorjára, a technológiai haladásra hat serkentőleg, 

2. Fizikai környezet  A fizikai környezetből számos ártó tényező származhat 

(például fertőző kórokozók, mérgező anyagok, zaj, zsúfoltság és egyéb 

stresszhatások) 

3. Egészségügyi ellátási lehetőségek a gazdaság fejlettsége, a népesség 

képzettségi színvonala, az égetett szesz fogyasztása, túlmunka, az 

egészségügyi kiadások aránya a GDP-n belül. 



 

Társadalami befolyás  alatt 

4. Szociális környezet 

5. Kultúrális környezet 

6. Politikai környezet 

 

Valós betegség kockázatok  - Szükséges-e a fokozott figyelem: Életmód 
egészség/betegség állapotra ?  

Példaesetek bemutatva  Magyarországon gyakori az érelmeszesedés, amely, közvetlen vagy 
közvetett módon az elhalálozások közel 50%-ért felelőslehet. Az nem vitatott, hogy a vér 
LDL-koleszterin szintjét csökkentő sztatinok igen előnyösek a szív-és érbetegségek 
kockázatának csökkentésében  

Valós betegség kockázatok -   példaesetek 

Mivel az elhízás = rizikótényező több daganatos betegség kialakulásában szerepel, így pl  

leggyakoribb elhízással társuló daganatféleségek  sőt leírták már szerepét a hasnyálmirigy, a 

prosztata, a petefészek és a méhnyak daganataiban is. 

 

 

 

9. Egészséggazdaságtani elemzések: Költség- hatékonyság és a hatásosság. 
Gyógyszer ártámogatás és befogadás-politika alapjai 

(slide: 1- 33)  

Az eü.  technológia-értékelés  

alapvetően azt elemzi, hogy az adott technológia milyen költség mellett milyen egészség-
nyereséget hoz (élettartam hosszabbodás és életminőség javulás), illetve, hogy az adott 
probléma kezelésére rendelkezésre álló egyéb technológiákhoz képest, milyen az új 
technológia hatásossága és költség-hatékonysága 

Az egészségügyi (technológia) hatékonyságának közgazdasági értékelés szempontjai:  

1. A közgazdasági értékelés az alternatív döntések összehasonlító értékelését jelenti a 
költségeik és kedvezményeik szempontjából.  

2. A közgazdasági hatékonyságot mindig egy vagy több más lehetőséggel való 
összehasonlításban értelmezzük.  

Az egészségügyi ellátásban használatos  

 gyógyszer,  

 orvostechnikai eszköz,  



 diagnosztikus, terápiás eljárás  

 rehabilitációs eljárás, -sorozat,  

 megelőzési, egészség-fejlesztési tevékenység  
 

HTA elemzés alaptipusok:   

1.  Költség-minimalizációs elemzés 

2.  Költség-eredményesség elemzés 

3.  Költség-hasznosság elemzés 

4.  Költség-haszon elemzés 

 

Költség-minimalizációs elemzés   Cost Minimizations analysis (CMA)  

- kezelési alternatívák pénzbeli költségeit hasonlítja össze, és az alacsonyabb költségű 

a költséghatékony alternatíva azaz veszi az olcsóbbat  

Költség-hatékonyság elemzés  Cost-effectiveness analysis (CEA):  

- a klinikai hatásosságot természetbeni, mérhető indikátorokkal, fiziológiai vagy labor-

paraméterekkel méri. Az értékelés elve az egészség-nyereség egységére jutó 

alacsonyabb költségű technológia a költséghatékonyabb alternatíva.  

Költség-hasznosság elemzés  Cost-utility analysis (CUA)  

- Egyének preferenciáin, a hasznosságra vonatkozó ítéletein alapuló   univerzális 

egységben , ami életév + életminőség mérésen alapul (QALY-ban): az egy QALY-

egységet olcsóbban előállító technológia a költséghatékony alternatíva. 

Költség-haszon elemzés Cost-benefit analysis (CBA)  

- - az egészségi állapotban történő javulást redményét ( vagy költségek hiányát)  

pénzben fejezi ki.  

 

Egészségipari hatás-elemzés  

Health Impact Assessment (HIA) -  népesség szintjén méri az összes hasznot =  

Egészséggazdasági + makrogazdasági hatások 

Költségvetési hatás-elemzés  

Budget Impact Analysis (BIA): a döntéshozó szempontjait tükrözi 

 Költségvetési korlátok 

 Költségvetési megtakarítások 

 Átcsoportosítás 

közgazdaságtan oldaláról a rangsorolási döntések 

 



A szolgáltatásvásárlói oldalon  

Egészségügyi technológia értékelése (HT appraisal)során az alkalmazott kritériumok: 

 - Betegségteher ( DALY-ban mérve) 

 - Erőforrásokra gyakorolt hatás (OEP és a közszféra költségei) 

 - Klinikai és politikai jelentőség (a téma kormányzati prioritást élvez-e?) 

 - Nem megfelelő, kifogásolható gyakorlat 

 - Sürgősség foka 

 - Az irányelveknek a népegészségügyre, az életminőségre és az egyenlőtlenségek 

felszámolására gyakorolt lehetséges hatásai, 

 - Elsősorban a makroszintű erőforrás-allokációban játszik szerepet 

 

Betegségteher (Burden of disease): 

Egy betegség terhét az adott populációban  (globális, regionális, vagy országos szinten) adott 

időpontban előforduló esetek által okozott egészségkárosodás határozza meg, amely mind 

az életév-veszteséget, mind az életminőség-romlást magában foglalja 

 

  



10. A piaci és a kereskedelmi viszonyok: gyógyszer mint speciális árucikk,  
fogyasztói döntések, és optimalizálás. A kereslet-kínálat alakulása a 
gyógyszerpiacon  

(Dia 1-59) 
 
A gyógyszer, piaci és kereskedelmi speciális árucikk 

A Piacon a tényleges és potenciális eladók és vevők illetve azok cserekapcsolataiknak 
rendszere, amelynek legfőbb elemei a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem. 

A gyógyszerár-támogatás  hatásai  

• Az ártámogatás a vevő számára, mint árcsökkenés jelenik meg.  
• A mennyiség növekszik (Dq) 
• De időnként kiválthatja a téves „minőség-hatást”, ami az elérendő céllal szemben 

dolgozik. 
 

A gyógyszervásárlási árak és döntések egy speciális terület  
  szereplők (több szintje) 
  informáltság mértéke (különböző) 
  ösztönzés kérdése (eltérő) 
  állami szabályozás mélysége (politikai kérdés) 
 Kínálat kapacitások szabályzoása 

További kérdéseket vet fel: 
 Kiegészítő vagy helyettesítő termékek kérdése: (Complements or Substitutes) 
 Az illegális gyógyszerek okozta kereszt-rugalmasság 

 

Egészségügyi ellátási költségek típusai (betegenként) 

A BETEG szemszögéből:  - A gyógyítás eredményessége az állapotának javulása. 

Direkt költségek  

 Eü-i: kórházi hotel ktg, labor, gyógyszer, felszerelés, dolgozók bére …  

 Nem eü-i: beteg ktg-i (co-payment, utazás, idő ktg), otthonápolás… 

 Gyógyszreügyi: gyógyszerek és támogatások  

Indirekt (termelékenység kiesési) költségek  

 munkából való kiesés,  

 leszázalékolás,  

 táppénz,  

 halál miatti költség veszteség 

 

Gyógyszerpiac – szabályozott működésének szempontjai: 
- A gyógyszer (gyártás, forg engedélyek, szakmai elvek, stb) 
- A piac (nagyker, kisker, ár, támogatás, reklám...) 
- A közkiadások (E-alap, OEP/NEAK, közfinanszírozás stb) 



 
Információs aszimmetria 

Információs aszimmetria akkor áll fenn, ha a tranzakcióban részt vevő felek egyike több, vagy 
pontosabb információval rendelkezik, mint a másik. Megnyilvánulási formája például 
a kockázat szelekció és a morális kockázat. 

- Az egészségügyi szolgáltatások piacán elsősorban a szolgáltató (orvos) és 
a beteg  között fennálló információs aszimmetriáról lehet beszélni.  

- Jelentőségét az adja, hogy a forrásallokáció jó része végső soron az orvos-beteg 
találkozások alkalmával hozott döntések révén valósul meg, illetve  

- a beteg részéről az egyik legfontosabb elvárás az orvos felé az információszolgáltatás. 

Gyógyszervásárlási döntés speciális kérdései 

- kiválasztás torzulása, kényszerítő erejű elvárás, (orvos – beteg)  
- csökkent árérzékenység, elnapolás nem lehetséges (beteg)  
- információs aszimmetria ( orvos- beteg, gyógyszerész- beteg) 

 

Trendek  a gyógyszerkutatásban – a “Globalizáció” hatásai:  
• Komplex Engedélyezési (Regulatory/EC)  környezet 
• Jelentős IT-infrastruktúrális elvárások az EDC rendszerekben  (CTMS, IWRS, IXRS, J 

review ) stb területen 
• Felelősségi körök, és biztosítások 
• Sponzor jogi statusza 
• Komoly felelősségbiztosítások és kártalanítási költségek 

 

Az országok szerepe: Magyarország a klinikai kutatásban 

A gyógyszerfejlesztés nemzetgazdaságban játszott szerepe: 
Elsődleges hatások 
o vállalatok által megtermelt összes hozzáadott érték  
  multiplikatív hatásuk  
o a hozzáadott érték teremtésére  
o a munkahelyteremtésre  

 
Másodlagos hatások  
o árkedvezmények az egészségügyi intézmények, patikák és nagykereskedők 

részére;  
o az egészségügyi intézmények támogatása gyógyszer-, eszköz- és 

pénzadományokkal;  
o az orvosok továbbképzésére költött források;  
o a kutatás-fejlesztési célú kiadások.   

 
 

Generikus készítmény fejlesztése 



o A generikus gyógyszerek az innovatív termék kizárólagosságának elvesztése előtti 
áránál átlagosan 25%-kal alacsonyabb áron és két évvel piacra kerülésük után a 
generikus gyógyszerek ára átlagban 40%-kal maradt alatta az originátor termék 
korábbi árának 

o a generikus gyártók piaci részesedése – az eladott mennyiséget nézve – az első év 
végére megközelítőleg 30%, két év elteltével pedig már átlagosan 45%-os 

 
A generikus árerózió  

o A vaklicit lényege az, hogy az egyes piaci szereplőknek úgy kell árat csökkenteniük, 
hogy nem látják a versenytársak árajánlatait.  Aki kiesik egy bizonyos sávból, annak 
terméke után nem kap, vagy csak csökkentett támogatást kap. 

o vaklicitek extrém árcsökkentő hatásúak 
o a hatás ismét erőteljes: csaknem 700 gyógyszer ára csökkent, átlagosan 13.5 %-kal ( 

2013 III.nev) 
 



Válogatott fejezetek a farmako-epidemiológia és farmako-ökonómia területéről 

Dr. Horváth László PhD, Dr. Tóth E Béla PhD, MBA 

On-line tananyag 

Tesztkérdések 1-5. Farmakoepidemiológia előadásokhoz 

1. előadás 

 

1. kérdés: Mit vizsgál a farmakoepidemiológia? 

a) A gyógyszerek hatását nagy létszámú betegek körében. 

b) Csak a gyógyszerfogyasztás monetáris aspektusát vizsgálja. 

c) A valóéletből származó adatokkal dolgozik, de csak retrospektív módon. 

d) Kis létszámú kettősvak, placebo kontrolált vizsgálatok állnak a fókuszában. 

 

2. kérdés: Mi a célja a farmakoepidemiológiai kutatásoknak? 

a) Asszociációk mérése. 

b) Paraméter és állapot közötti összefüggés keresése. 

c) Beavatkozás hatásának mérése. 

d) Mind igaz. 

 

3. kérdés: Az incidenciára igaz: 

a) Az új esetek előfordulását veszi alapul. 

b) Általában 1000 főre vetítve határozzák meg. 

c) Független attól, hogy az adott jelleg mióta áll fenn. 

d) Egyik sem igaz. 

 

4. kérdés: Melyik állítás igaz a prevalenciára? 

a) Leggyakrabban 100 000 főre vetítik. 

b) Nem tartalmazza sem a halállal, sem a már gyógyulással végződő eseteket. 

c) Független attól, hogy az adott jelleg mióta áll fenn. 

d) B és C igaz. 

 

5. kérdés: Mit jelent a mortalitás? 

a) Az adott időben megbetegedettek számát. 

b) Egy adott populációban megfigyelhető halálozások gyakoriságára vonatkozó 

statisztika. 

c) A halálozások ezer lakosra jutó száma az év közepi népességre számítva. 

d) B és C igaz. 

 



 

2. előadás 

 

1. kérdés: A maximális hibahatár hány fős mintanagyság esetén lesz kevesebb, mint 

5%? 

a) Már 100 fő alatt sem éri el az 5%-ot. 

b) 100 fő felett 

c) A mintanagyság nem befolyásolja. 

d) A populáció legalább 90%-nak vizsgálata esetén. 

 

2. kérdés: Likert-skála alkalmazása esetén mennyi a szükséges mintaelemszám 5%-

os hibahatárhoz 95,5%-os megbízhatósági szinten? 

a) 100 

b) 200 

c) 400 

d) 1000 

 

3. kérdés: Farmakoepidemiológiában milyen kimenetel vizsgálhatunk? 

a) Kemény klinikai kimenetel. 

b) Diagnózis. 

c) Vizsgálati eredmény. 

d) Mindegyik igaz 

 

4. kérdés: Melyik állítás igaz a keresztmetszeti vizsgálatra? 

a) Expozíció és kimenetel mérése ugyanabban az időpontban történik. 

b) A farmakoepidemiológia legfőbb vizsgálati elrendezése. 

c) Az expozíciós státus alapján osztják csoportokba a betegeket. 

d) Mindhárom állítás igaz. 

 

5. kérdés: Mi jellemző az információs hibára? 

a) Az esetek hibás besorolása. 

b) A kiválasztás miatti torzulás. 

c) Ha két kimenetelnek közös oka van. 

d) Egyik sem. 

 

  



3. előadás 

 

1. kérdés: Melyik a relatív kapcsolat? 

a) Risk difference 

b) Odds ratio 

c) Rate difference 

d) A és c igaz 

 

2. kérdés: Az EMA kritériuma szerint mi tekinthető szignálnak? 

a) Legalább 10 eset. 

b) Elegendő, ha a PRR ≥2. 

c) PRR érték 95%-os CI értékkel, ha a 95%-os CI alsó értéke ≥1 és az esetek száma 

legalább 3. 

d) Egyik sem 

 

3. kérdés: Mit jelent a PAR (PJK)? 

a) A népességre gyakorolt hatásnak a becslése. 

b) A gyógyszer alkalmazás prevalenciáját. 

c) Viszonylagos kockázatot egy mellékhatásra. 

d) DDD/1000 lakos/nap. 

 

4. kérdés: Mit jelent, ha az RR = 0,25 

a) Négyszer nagyobb eséllyel szenvedi el eseményt a vizsgált csoport. 

b) Négyszer több lesz a megbetegedések száma. 

c) A vizsgált csoportnak 0,25-szoros lesz a kockázata a placébó csoporthoz 

viszonyítva. 

d) 0,25-tel csökken a vizsgált csoport kockázata a placébó csoporthoz viszonyítva. 

 

5. kérdés: Melyik módszer használható krónikus kondíciók esetén? 

a) Rate ratio 

b) Odds ratio 

c) Relative risk 

d) Risk difference 

 

  



4. előadás 

 

1. kérdés: Kik hoznak létre adatbázisokat? 

a) Állam 

b) Kutató központok 

c) Gyógyszergyárak 

d) Mind igaz. 

 

2. kérdés: Melyik adatforrást használja a farmakoepidemiológia? 

a) Csak kiskereskedelmi adatok használhatóak. 

b) Nagykereskedelmi forgalmi adatokat, Recept elemzést. 

c) Spontán bejelentéseket, Strukturált beteginterjút. 

d) A b és c is igaz. 

 

3. kérdés: Milyen adatokat nyerünk ki az gyógyszer felhasználási adatbázisokból? 

a) A gyógyszerfelhasználók számát. 

b) Költségeket. 

c) DDD/ 1000 lakos / nap. 

d) Adatbázistól függően mindegyikre van lehetőség. 

 

4. kérdés: Melyik általánosan használt kódrendszert alkalmazzák? 

a) ATC 

b) Read codes 

c) PAR 

d) Egyiket sem. 

 

5. kérdés: Mi az ICD-10? 

a) A jelenleg használt ATC kód verziószáma. 

b) A BNO jelenlegi kiadása. 

c) A gyógyszeralapanyagok listája. 

d) Az egyik gyógyszeradatbázis neve. 

 

  



5. előadás 

 

1. kérdés: Mi a DDD érték? 

a) A WHO által meghatározott napi adag. 

b) A felírt gyógyszermennyisége. 

c) A valós felhasznált mennyiség. 

d) A terápia hossza. 

 

2. kérdés: Melyik állítás igaz a DID-re? 

a) Elavult mértékegység. 

b) DDD/100 lakos/év. 

c) A felírt gyógyszermennyisége. 

d) Egyik sem igaz. 

 

3. kérdés: Mire használhatjuk a DID értéket? 

a) Gyógyszer utilizáció leírására. 

b) Gyógyszer utilizáció problémák feltárásában. 

c) ADR ráta számításakor a számlálóban szerepel. 

d) Az a és b igaz. 

 

4. kérdés: Mi az előnye a DID-nek? 

a) Nemzetközi összehasonlítása is alkalmas. 

b) Különbözhet a PDD-től. 

c) Becslés felnőttekre. 

d) Mindegyik igaz. 

 

5. kérdés: Mi a különbség a DOT és a LOT között? 

a) Nincs különbség, ugyanazt jelenti. 

b) A DOT figyelembe veszi a dózist a LOT nem. 

c) A DOT figyelembe veszi, hogy hányféle gyógyszert kap a beteg, a LOT csak a 

terápia hosszát. 

d) A LOT a terápia hossza mellett figyelembe veszi a gyógyszerek dózisát is. 

 

  



Tesztkérdések a Farmakoökonomia 6-10 előadáshoz 

6. előadás 

 

1. kérdés: Mi az egészség definiciója a WHO szerint ? 

a) Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét 

állapota 

b) Az ember és a fizikai, biológiai és társadalmi környezet közötti, a teljes 

funkcionális aktivitással összhangban lévő egyensúlyi állapot 

c) Az egészség, az ami átlagos, ami a leggyakoribb. 

d) A betegség hiánya, azaz csupán reziduális fogalom 

 

2. kérdés: Melyik állítás igaz az egészséggel kapcsolatos általános életminőség mérésére? 

a) A fizikai aktivitás mértéke alapján egyértelműen kiszámolható  

b) A felírt gyógyszermennyiségtől függ. 

c) Az életminőség olyan tényezőit vizsgálják, amelyek bármely betegségben 

jelentőséggel bírnak 

d) Egy objektiv, jól mérhető fogalom 

 

 

3. kérdés: Mire használhatjuk a VAS  analóg vizuális skálát? 

a) Standard körülmények között, összehasonlító jellegű adatként  ill. terápiás céllal 

használható. 

b) A gyakorlatban  a beteg minden alkalommal megjelöli azt, hogy éppen akkor 

hogyan érzi magát 

c) ADR ráta számításakor a számlálóban szerepel. 

d) Az a és b igaz. 

 

4. kérdés: Mi az előnye a fájdalom-specifikus életminőség mérésének? 

a) Nemzetközi összehasonlításra is alkalmas klinikai eredményt ad. 

b) A fájdalommal kapcsolatos kérdésekből áll  

c) Az alkalmazott kezelés esetén a javulás mértéke számolható 

d) Mindegyik igaz. 

 

5. kérdés: Mire használható a Mini-Mental Állapot teszt ? 

a) Egy univerzálisan használható általános egészségállapot mérés 

b) A teszt figyelembe veszi a funkcióveszteséggel korrigált életévek számát. 

c) Az életminőségben a cognitiv funkciók mérésére. 

d) A terápia hossza mellett figyelembe veszi a gyógyszerek dózisát is. 

 



7. előadás 

 

6. kérdés: Mi a  szisztematikus irodalmi áttekintés célja? 

a) A tudományos bizonyítékok elfogulatlan keresési stratégiája. 

b) A felírt gyógyszermennyisége számolása 

c) A valós felhasznált mennyiség számolási módja. 

d) Az általános egészségállapot mérés módszere 

 

7. kérdés: Melyik állítás igaz a bizonyítékon alapuló orvoslás EBM-re? 

a) randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok szisztematikus irodalmi áttekintése 

adja a legmagasabb erejű bizonyítékot 

b) az újabb vizsgálatok alapján újabb eredmények keletkeznek  

c) a gyakorlatba implementálható statisztikailag igazolt, tudományos igényű 

bizonyítékokra épülő, szisztematikus, interdiszciplináris módszerek használta  

d) A fenti három mind 

 

 

8. kérdés: Mire használhatjuk a meta-analízis módszert? 

a) hasonló célú és hasonló kérdésre választ kereső vizsgálat adataiból készült 

összevont, összegező elemzés  

b) Klinikai és epidemiológiai vizsgálatokban egyaránt alkalmazzák  

c) a hatás becslése vagy valamely hipotézis vizsgálata sokkal nagyobb mintán 

végezhető el  

d) Az a, b és c együtt igaz. 

 

9. kérdés: Mi az előnye a DID-nek? 

e) Nemzetközi összehasonlítása is alkalmas. 

f) Különbözhet a PDD-től. 

g) Becslés felnőttekre. 

h) Mindegyik igaz. 

 

10. kérdés: Mi a Naturalista egészésgmodell irányzat elve ? 

a) az egyén optimális képessége a szocializációjának megfelelő szerepei és feladatai 

ellátásához  

b) Az egészség és a betegség fogalmának megkülönböztetése pusztán emberi 

találmány 

c) Az egészségnek mint statisztikailag leggyakoribbként való értelmezése. 

d) A változik attól függően, hogy a betegségre utaló jelek vannak-e többségben 



 

8. előadás 

 

11. kérdés: Mi az az egészség-modell ami  az orvosi/fizikai, a pszichikai, illetve a szociális 

dimenzió mentén dichotóm (egészséges-beteg) állapotok alapján sorolja be 8 

mezőbe? 

a) Wolinsky háromdimenziós egészség modellje. 

b) A Normativista irányzat. 

c) A biomedikális szemlélet 

d) A Holisztikus modell 

 

12. kérdés: Mit jelent a medikalizáció? 

a) Elavult fogalom és mértékegység. 

b) eltérő tehát patológiás, és gyógyítandó állapot  

c) A felírt gyógyszermennyisége. 

d) azt a tendenciát jelenti, melynek során egy alapvetően nem orvosi problémát 

orvosi szempontból szemlélnek, és próbálnak megoldani  

 

 

13. kérdés: Mire használhatjuk a Betegségteher mérését? 

a) a betegség a beteg egyén számára fontos tevékenységek korlátozása révén hat az 

életvitelére és az életminőségre  

b) adott esetek által okozott egészségkárosodás határozza meg, amely mind az életév-

veszteséget, ill. az életminőség-romlást jelent. 

c) ADR ráta számításakor 

d) Az a és b igaz. 

 

14. kérdés: Mi(k) az egyén egészségére ható elemek? 

a) Gazdasági és politikai környezet. 

b) Szociális és kultúrális környezet  

c) Egészségügyi ellátási lehetőségek. 

d) Mindegyik igaz. 

 

15. kérdés: Mi lehet egy reális egészséggazdasági megfontolás? 

a) Évi 40 milliárd forintra tehető az elhízás és kísérőbetegségei miatt kialakuló 

társadalombiztosítási és személyes kiadás. 

b) A BMI emelkedésével szükség lehet az életmódváltásra és a gyógyszeres 

kezelésekre. 



c) Magas BMI esetén a 10 %-os testsúlycsökkentés átlagosan több mint 20% -os 

gyógyszerkiadás csökkenéssel járhat  

d) Az a b, és c  

 

9. előadás 

 

16. kérdés: Mi a gazdasági környezet és az egészség egymásrahatása? 

a) Az egészségügyi kiadások aránya a GDP-n belül magyarázza 

b) A fejlettebb gazdaságban jobb az általános egészségi állapot 

c) Az egészségi állapot javulása a gazdasági növekedés elsődleges motorjára, a 

technológiai haladásra hat serkentőleg. 

d) A fenti három mindegyike. 

 

17. kérdés: Mi lehet az egészségazdasági elemzések célja? 

a) Jobb közérzet. 

b) DDD/100 lakos/év emelése. 

c) Az éves átlagos felírt gyógyszermennyisége növekedése. 

d) Az egészségnyereség  és  a gazdaságosság (költségek)  értékelése. 

 

18. kérdés: Mire használhatjuk a DID értéket? 

a) Gyógyszer utilizáció leírására. 

b) Gyógyszer utilizáció problémák feltárásában. 

c) ADR ráta számításakor a számlálóban szerepel. 

d) Az a és b igaz. 

 

19. kérdés: Mi az Egészségnyereség? 

a) az egészségügyi szolgáltatás révén elért életesély növekedés életévekben  

b) ráfordítások összege alapján elért pénzügyi nyereségnövekedést. 

c) Az életminőség becslés értéke felnőttekre. 

d) Mindegyik igaz. 

 

20. kérdés: A  gazdasági elemzések típusai: ? 

a) Költség-hatékonyság elemzés  

b) Költség-hasznosság elemzés. 

c) Költség-haszon elemzés  

d) Mindhárom fenti. 

 

10. előadás 



 

21. kérdés: Költség-minimalizációs elemzés  feltétele: ? 

e) azonos (klinikai) eredmény. 

f) mérhető indikátorokkal, fiziológiai vagy labor-paraméterek  

g) A QALY érték pontos számítása 

h) A terápia időtartamának hossza. 

 

22. kérdés: Melyik állítás igaz a QALY -ra? 

a) leginkább a különböző gyógyító eljárások hatékonyságának, hasznosságának 

összevetésére használják. 

b) Életminőséggel korrigált életévek. 

c) egyetlen mutatóban összegzi az élethosszban (mortalitás) és életminőségben (QoL, 

morbiditás) bekövetkező változásokat  

d) Mindegyik igaz. 

 

23. kérdés: Hogyan használhatjuk a költség-hasznosság elemzést? 

a) A kezelésnek a beteg számára érzékelt hasznosságát mérjük. 

b) Feltétele a jól mérhető QALY egység  

c) a túlélés valószínűségének számítására  

d) Az a és b igaz. 

 

24. kérdés: A klinikai hatékonyságra  voatkozó eredmények forrása lehet? 

a) Nemzetközi összehasonlítása is alkalmas RCT klinikai vizsgálat. 

b) Több tanulmány meta-analizise. 

c) Szakvéleményeken alapuló becslés felnőttekre. 

d) Mindegyik igaz. 

 

25. kérdés: Mi az Egészségügyi technológia-értékelés? 

a) az egészségügyi technológiákat eredményesség, hatékonyság, költség-

hatékonyság, gazdasági és társadalmi következmények szempontjából értékelő 

eljárások összessége 

b) milyen az új technológia hatásossága és költség-hatékonysága ameglévőkhöz 

képest. 

c) alapvetően azt elemzi, hogy az adott technológia milyen költség mellett milyen 

egészség-nyereséget hoz  

d) Mindhárom fenti álllítás 
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