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Bevezetés

1 Bevezetés
A tankönyv fő feladat, hogy a „Döntés előkészítő modellek az egészségügyi és szociális
szférában” című tárgy hallgatóinak segítséget nyújtson az egészség-gazdaságtani modellezési
alapismereteinek elsajátításban és az órai gyakorlati feladtok megoldásában. Emellett a
tankönyvet haszonnal forgathatja bárki, aki a modellezés alapjait szeretné elsajátítani, és
részletes gyakorlati útmutatás mellett megismerni a modellépítés alapvető lépéseit.

A tankönyv két modell típussal foglalkozik részletesen: a döntési fákkal és a Markov
modellekkel. Ez a két leggyakrabban alkalmazott alap típusa a modelleknek és a haladó
modellezési technikák nagy része is ezekre épül. A tankönyv első részében a modellezés
elméleti hátterét ismerheti meg az Olvasó, a modellek fő tulajdonságait, alkalmazásuk
szabályait és a modellezés fő korlátait. Az egészség-gazdaságtani modellezés fő célja a
különböző technológiák költség-hatékonyságának értékelése, aminek fő kérdései szintén
ismertetésre kerülnek a tankönyv első részében. A tankönyv második részében a modellezés
során felhasznált adatokkal és azok forrásával kapcsolatos tudnivalókat ismerheti meg az
Olvasó.
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2 Egészség-ügyi technológiák költség-hatékonysága

A tankönyvben bemutatott modellezési módszerek alkalmazásának célja, a különböző
egészségügyi technológiák költség-hatékonyságának értékelése. Ezért ebben a fejezetben
röviden összefoglaljuk a költség-hatékonysággal kapcsolatos fogalmakat. A tankönyvnek nem
célja a költség-hatékonyság teljes körű tárgyalása, ezen a területen megkíván némi
előképzettséget az Olvasótól.

A költség-hatékonysági elemzések során a felhasznált erőforrások és a vizsgált
technológiával elért egészség kerül összevetésre, azaz tevékenységeink költségeit hasonlítjuk
össze azok következményeivel. Kevesen lennének hajlandók ugyanis megszabott árat fizetni
egy olyan áru- vagy szolgáltatáscsomagért, amelynek a tartalmát nem ismerik és fordítva,
nem sokan fogadnának el egy olyan szituációt, hogy egy későbbiekben megállapított
nagyságú összeget fizessenek, még akkor sem, ha az áru vagy szolgáltatáscsomag tartalma
ismert. A költség-hatékonysági elemzések fő feladata a különböző alternatív technológiák
azonosítása, mérése, értékelése és összehasonlítása költségeik és következményeik alapján

A költség-hatékonysági elemzés során tehát két dimenzióban értékeljük az egészségügyi
technológiákat, és mindig összehasonlítunk valamilyen alternatív technológiával. Ez az
alternatív technológia lehet a szokásos, standard terápiás gyakorlat, a betegség lefolyása
kezelés nélkül vagy valamilyen új technológia.
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2.1. ábra A költség-hatékonysági elemzések két dimenziója – a költségek és
egészségnyereségek - által alkotott sík.

2.1 A költség-hatékonysági elemzések típusai
Az egészség-gazdaságtani elemzések különböző típusokba sorolhatjuk a szerint, hogyan
értékeljük a hatást:

- költségminimalizálási elemzés
- költséghatékonysági elemzés
- költséghasznosság elemzés
- költséghaszon elemzés
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2.1.1 Költségminimalizálás

Költségminimalizálási elemzés végezhető abban az esetben, ha az összehasonlított
technológiák kimenetében nincs az elemzés szempontjából lényeges különbség. Ebben az
esetben az 2.1. ábra vízszintes tengelyén a 0 pontban maradunk, és csak a függőleges,
költség tengely mentén lehetséges mozgás. Ezért a technológiák közötti választást csak a
költségek fogják irányítani és egyszerű költség-elemzéssel vizsgálható a költség-hatékonyság.
A költségminimalizálási analízis a költséghatékonysági vizsgálatok speciális formájának is
tekinthető
Fontos azonban látnunk, hogy a hatások egyformaságát mindig valamilyen empirikus
megfigyelésre alapozzuk. Ezek a megfigyelések mindig bizonytalansággal terheltek. Ezért
célszerű minden esetben elvégezni a hatások elemzését is a költségekkel együtt, hogy lássuk,
mekkora bizonytalanság terheli a költség-hatékonyságot. Egyszerű költség-minimalizás
végzésekor fontos információkat figyelmen kívül hagyunk.

2.1.2 Költség-hatékonysági elemzés

A költség-hatékonysági elemzés során az adott technológia költséghatékonysági arányát
kalkuláljuk, és meghatározzuk az egységnyi egészségnyereségre eső költségeket. Ebben az
esetben az 2.1. ábra vízszintes tengelyén jól meghatározható, könnyen mérhető, széles
körben használható kimenettel mérjük az egészség-nyereséget, mint amilyen például az
életévnyereség. A költséghatékonysági vizsgálat segítségével nemcsak az egyegységnyi
eredmény eléréséhez szükséges költségek (költség/megnyert életévek száma), hanem az
egységnyi költség felhasználásával elérhető eredmény (életévnyereség) is kalkulálható
(megnyert életévek száma/költség). Ez abban az esetben különösen jól használható, amikor
egy adott költségvetés áll rendelkezésünkre és a különböző programokkal elérhető nyereség
(pl. életévnyereség) nem különbözik nagyságrendekkel.
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Költséghatékonysági elemzés minden olyan esetben végezhető, amikor az összehasonlítani
kívánt beavatkozásoknak azonos kimenete van (illetve van legalább egy fontos azonos
kimenete). A költséghatékonysági elemzések során tehát két azonos kimenettel (pl.
élettartam-növekedés), és ismert (kalkulálható) költséggel rendelkező beavatkozás
hasonlítható össze. Amennyiben az adott területen csupán egy beavatkozás használatos,
akkor a nulla beavatkozás az összehasonlítási alap.

A költséghatékonysági elemzések során a legnagyobb probléma az, hogy egy jól
meghatározott kimenetet használunk az összehasonlítás céljára, a valóságban azonban a
kimenet sokszor erősen multidimenzionális. Számos fontos kimenetet így a vizsgálatból
kihagyunk.

2.1.3 Költség-hasznossági elemzés

Költség-hasznosság elemzés alkalmazásakor a költség-hatékonysági sík vízszintes tengelyén
az életévnyereséget és a betegek életminőségét egyszerre kifejező változó szerepel. Ebben
az esetben, az életminőségben, illetve az életminőségben és az élettartamban együttesen
bekövetkezett változás az azonos kimenet egysége (pl. QALY, DALY), amelyhez a költségeket
viszonyítjuk. Az egyegységnyi kimenetre eső költség nagysága határozza meg azt, hogy
melyik lehetőséget célszerű választanunk a lehetséges kettő vagy több közül és döntésünk a
kimenet egységére eső pénzösszeg nagyságától függ. Ez módszer használható olyan
esetekben, amikor a terápia, illetve beavatkozás elsődleges célja az élet minőségének a
javítása, és alkalmas a hatás és a mellékhatások együttes elemzésére is.
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2.1.4 Költség-haszonelemzés

Költség-haszon elemzés esetében a költség-hatékonysági sík vízszintes tengelyén szereplő
egészség-nyereséget pénzben fejezzük ki. Ugyanis nem minden esetben lehetséges az
egészségügyi beavatkozások következményeit egyetlen közös kimenet mérőszámban
kifejezni, sok esetben többszörös, komplex, közös nevezőre nem hozható kimenettel állunk
szemben. Ilyen eset fordul elő például akkor, amikor mortalitás csökkentés céljából tervezett
magas vérnyomásszűrési programot kívánunk összehasonlítani egy influenza elleni
immunizációs programmal, amelynek célja a betegen töltött napok számának a csökkentése.
Ezekben az esetekben a közös kimenet hiányzik, költséghatékonyság-elemzés tehát nem
végezhető. Az egyes programok eredményeit azonban közös nevezőre kell hozni annak
érdekében, hogy összehasonlíthatók legyenek. A költség-haszonelemzés mind a befektetést,
mind a kimenetet pénzben fejezi ki, így hasonlítja össze őket. Látszólag a legegyszerűbb
összehasonlítási mód, a valóságban azonban a költséghaszon elemzés igen nehezen
megvalósítható. Az eljárás számos nehézsége közül kiemelhető az, hogy sok esetben az
emberi élet értékét is pénzben kell kifejezni.

2.2 Növekményi költség-hatékonysági hányados

A költség-hatékonysági elemzések és az egészség-gazdaságtani modellezés legfontosabb
mutatószáma a növekményi költség-hatékonysági hányados (incremental cost-effectiveness
ratio, ICER).

Az egészségügyi közgazdászok éppen ezért, ha költséghatékonysági elemzést említenek,
ezen általában növekményi költséghatékonysági elemzést értenek. Ebben az esetben két
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különböző beavatkozás ('A' és 'B') költségét és hatását vetjük össze. Az 2.1. ábra
költséghatékonysági síkján a vízszintes tengelyen ekkor ’A’ és ’B’ hatása közötti különbséget,
még a függőleges tengelyen a költségek közötti különbséget. A sík két különbség által kijelölt
pontjához húzott egyenes meredeksége a növekményi költség-hatékonysági aránya. Minden
pont, amit az egyenes tartalmaz, azonos költség-hatékonyságú alternatívákat jelöl. Az
egyenes alatti pontokhoz alacsonyabb költség-hatékonysági alternatívák tartoznak, vagyis
nagyobb egészség-nyereség érhető el, alacsonyabb költség mellett. Az egyenes feletti
pontokhoz magasabb költség-hatékonyság arány tartozik, vagyis kisebb egészség-nyereség
érhető el, magasabb költség mellett.

A növekményi költség és hatás nagysága alapján a költség-hatékonysági sík négy részre
osztható fel:

1. (μKA — μKB)<0;

(μHA — μHB)>0;

ez a lehetőség azt mutatja, hogy az 'A'

beavatkozás domináns beavatkozás, hiszen kevésbé költséges és egyben a hatásosabb, mint
a 'B' beavatkozás.

2. (μKA — μKB)>0;

(μHA — μHB)<0;

ez a lehetőség azt mutatja, hogy az 'B'

beavatkozás domináns beavatkozás, hiszen ez olcsóbb és hatásosabb, mint az 'A'
beavatkozás.

3. (μKA — μKB)>0;

(μHA — μHB)>0;

ez egy tipikus alku helyzet (trade-off szituáció),

amikor az 'A' beavatkozás magasabb költségét a hatásnak kell kompenzálnia. Ez az a tipikus
döntési eset, amikor egy költségesebb és egyben kedvezőbb hatású technológiáról kell
megállapítani, hogy részesüljön-e finanszírozásban vagy sem.

4. (μKA — μKB)<0;

(μHA — μHB) <0;

szintén

trade-off

szituáció,

amikor

az

'A'

beavatkozás alacsonyabb költségét kell összevetni az 'A' beavatkozás kevésbé kedvező
hatásával. Döntések során előforduló helyzet, de nem annyira tipikus, mint az előző eset.
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2.3 Finanszírozási küszöb

Az 2.1. ábra költséghatékonysági síkján az origóból húzott egyenes olyan pontokat tartalmaz,
amelyek növekményi költség-hatékonysági aránya azonos, az egyenes meredeksége az
arány. Ezt az egyenest tekintjük finanszírozási küszöbnek. Minél nagyobb az egyenes
meredeksége, annál nagyobb a küszöb értéke. Az egyenes alatti pontok halmazát tekintjük
költség-hatékonynak, ezek azok a pontok, amelyek növekményi költséghatékonysági aránya
alacsonyabb, mint a finanszírozási küszöb.

A nemzeti jövedelemtől függően nagyon különböző az az összeg, amit az egy egység
egészség-nyereség (például 1 életminőséggel korrigált életévnyereség, azaz 1 QALY) elérése
érdekében az adott ország el tud költeni. Belátható, hogy ezen a téren más a döntési
helyzete egy igen magas, egy főre eső jövedelemmel rendelkező országnak, mint egy
alacsony, egy főre eső jövedelemmel rendelkező országnak. A fejlett országokban az egy jó
minőségű életévnyereségre eső költség implicit vagy explicit módon meghatározott. Az egy,
jó minőségű életévnyereségre eső költségszint, amit az adott országban megfelelőnek
tartanak, és amely költségszint alatt általában javasolják az adott eljárás vagy gyógyszer
finanszírozását: 20 ezer euró Hollandiában, 20—30 ezer font az Egyesült Királyságban.
20 000 font/QALY alatt az adott technológia használata általában automatikusan javasolt, 20
és 30 ezer font/QALY között akkor javasolt, ha az adott technológia hiányában igen
kedvezőtlenek a kimenetek, 30 ezer font/QALY esetén, illetve ezen érték felett, valami
fontos oknak kell fennállnia ahhoz, hogy az ilyen vagy ennél kedvezőtlenebb
költséghatékonyságú technológia használatát javasolja a NICE. Svédországban a 30—50 ezer
euró/QALY közötti sávban az adott technológia finanszírozása általában javasolt, 50—70 ezer
euró/QALY esetén az adott technológia finanszírozásának indokoltságát több oldalról is
nagyon alaposan megvizsgálják, míg 70 ezer euró /QALY felett általában nem finanszírozzák
az adott technológiát. Kanadában ez a határ 50 ezer kanadai dollár (ahol a 20 ezer kanadai
dollár/QALY igen jó költséghatékonyságnak számít, míg a 100 ezer kanadai dollár/QALY felett
rossz költséghatékonyságról beszélnek), Ausztráliában 40 ezer ausztrál dollár a felső határa
egy jó minőségű életévnyereségre eső költségnek, ezen összeg felett általában nem
finanszírozzák az adott gyógyszert.
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Több országban egy második költséghatékonysági „szűrő” is működik, például Ausztráliában,
ha valamilyen egészségügyi technológia várható költségvonzata több mint 10 millió ausztrál
dollár évente, akkor a kormány döntése szükséges. Az Egyesült Államokban 20 ezer amerikai
dollár/QALY az elfogadott szint a MEDICARE és MEDICAID esetén, míg a magánbiztosítással
rendelkezők esetén 300 ezer amerikai dollár/QALY sem számít csillagászati árnak. Jó
közelítéssel elmondható, hogy a fejlett országokban az egy életévnyereséggel korrigált életév
nyereség (QALY) finanszírozási küszöbe az egy főre eső nemzeti jövedelem 100-300%-a közé
esik.

A

finanszírozási

küszöb

meghatározása

azonban

nem

problémamentes.

A

költséghatékonysági arányok például jelentősen eltérhetnek azonos terápia mellett is az
egyes alcsoportok esetén. Emellett a költséghatékonysági arányok társadalmi megítélése
(túlságosan magas-e vagy sem) is nagymértékben különbözhet egyes betegcsoportok (pl.
súlyos gyógyíthatatlan betegek; ritka betegségek) esetén. A társadalmi megítélés ez utóbbi
esetekben sokkal magasabb költség/QALY finanszírozási küszöböt is elfogadhatónak tart,
mint más esetekben. A nehézségek ellenére azonban a finanszírozási küszöb használata
egyre elterjedtebb a fejlett országokban és az alkalmazott módszerek is egyre átláthatóbbá
válnak. Az adott finanszírozási küszöbnek kell megfelelniük például az egyes gyógyszereknek
(illetve más technológiáknak), amennyiben be akarnak kerülni a javasolt, illetve
finanszírozott gyógyszerek közé az adott országban.
Hazánkban ilyen (implicit, illetve explicit) finanszírozási küszöb még nem került
megállapításra, aminek több gyakorlati konzekvenciája is van. Ennek hiányában például igen
nehéz megmondani, hogy mi tekinthető hazánkban költséghatékony technológiának.

Egészség-ügyi technológiák költség-hatékonysága

2.4 Döntés előkészítő elemző modellezés

2.4.1 Döntési szituáció

A bizonyosság hiányának ellenére a döntéselemzés egy logikus, strukturált módszertant
biztosít a döntéshozás számára. A folyamat központi magját a modell szerkezete és
értékelése adja – általában egy döntési fa formájában. Valószínűség, hasznosság és egyéb
numerikus értékek révén való számszerűsítése a modellnek lehetővé teszi a szakértői döntés
meghozatalát a statisztikai adatok és a döntés által érintettek preferenciáinak egyesítésével.

A bizonytalanság típusai az egészségügyi döntési problémák esetében a következők:
 Az alkalmazott tesztek pontossága (érzékenység és specificitás), melyeket annak
meghatározására használnak, hogy ki igényel kezelést
 Annak valószínűsége, hogy a vizsgált kezelés sikeres lesz
 Annak valószínűsége, hogy a vizsgált alapbetegség komplikációhoz vezet-e, illetve
hogyan alakul a betegség lefolyása az idő előre haladtával
 Annak valószínűsége, hogy a kezelés eredményez-e mellékhatásokat (azok számára,
akik számára szükséges volt a terápia, és azoknak, akikről kiderül, hogy őket
szükségtelenül kezelték

Ezen bizonytalanságok jelenlétében sem a döntéselemzés, sem bármely más eljárás nem
garantálja a megfelelő kimenetel biztos megválasztását. Ehelyett, a döntéselemzés
azonosítja azt a terápiás stratégiát, amely mellett a kívánt eredmény elérésének
valószínűsége maximális. Ezt a legmagasabb (vagy néhány esetben a legalacsonyabb)
várható értékkel járó opció, minden lehetséges kimenet valószínűséggel súlyozott átlagos
értékének kiválasztásával teszi.

Az eljárás a probléma kibontásával kezdődik: lebontani azt alkotó részire és különbséget
tenni a (a) rendelkezésre álló döntési alternatívák és (b) az egyes alternatívákkal járó
bizonytalanságok között. Ezen komponensek a döntési fa megszerkesztésére szolgálnak,
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amely csomópontok és ágak grafikus szerkezetéből áll. A következő lépésben a modell
kulcsbizonytalanságai csomópontjaihoz valószínűség értékeket rendelünk, és minden
kimenetet egy abszolút vagy relatív skálán jelölünk. Bár néhány valószínűséget és
hasznosságot csak szubjektíven, szakértői becslésre alapozva lehet csak meghatározni, az
egészségügyi modellekben alkalmazott értékek, ahol csak lehet célszerű megfigyelésen és
mintavételen alapuló adatokat alkalmazni. Az egészséggel kapcsolatos kimenetek értékelését
gyakran egy 0 és 1 között mérő relatív hasznosság skálán végzik vagy olyan összetett mérce
alapján, mint a hasznossággal korrigált életévnyereség (QALY). Ezeknek a relatív skálának az
alkalmazása

lehetővé

teszi,

hogy

különböző

betegségekben

mért

hatásokat

összehasonlíthatóak legyenek. Az egészség-gazdaságtani modellekben a kimeneteket
általában 2 dimenzióban mérjük, ezért a lehetséges kimentekhez nem csak hasznosság,
hanem költség értékeket is rendelünk. Ha a modell szerkezete elkészült, és az összes
valószínűség, hasznosság és költség meghatározott, a következő lépésben sokféle elemzés
hajtható végre.

Jelen módszertan nem korlátozódik csupán az egészségüggyel összefüggő problémákra.
Bármely összetettséggel és bizonytalansággal terhelt kérdéssel kapcsolatban használható ez
a döntéshozatalhoz strukturáltan közelítő eljárás. Valójában a döntéselemzést legelsőként
hadi szállítmányozás és üzleti tevékenységgel kapcsolatos ügyek során alkalmazták. Az
epidemiológiai és klinikai terápiás modellek az 1970-es években kezdtek megjelenni. Az ilyen
területű korai modellek legtöbbje egy jellemzős problémával foglakozott: az üzleti
modelleket általában arra tervezték, hogy azonosítsa a profitoptimalizálós alternatívát, míg a
klinikai terápiás modelleket a legeredményesebb kezelés meghatározására használták.

2.4.2 Költséghatékonysági elemzés és modellezés kapcsolata

Az előző fejezetben (2.2 fejezet) láttuk, hogy napjainkra az egészségügyi döntéselemzés
fókusza az egyismérvű megközelítés helyett mindinkább a költséghatékonysági (vagy
költséghasznossági) elemzésre helyeződött át. Mivel a betegek állapotának javítására vagy az
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élet meghosszabbítására alkalmas különböző kezelések, szűrések vagy preventív módszerek
költségei meghaladják a rendelkezésre álló erőforrásokat, szükség van információra
forrásallokációs döntésekhez, amelyek a rendelkezésre álló forrásból a legnagyobb elérhető
egészségnyereség optimalizálására hivatottak. Erre a forrásallokációra alkalmasak a
költséghatékonysági elemzések. Az egyszerre a költség és hatékonyság kettős ismérvén
alapuló döntések lényegesen bonyolultabbak, mint a csupán az egyik ismérven, például a
hatékonyságon alapuló döntések. A várható érték szempontjából való egy-attribútumú
modell értékelésekor az optimális kezelés az, amelyik a legjobb várható értékkel jár. Ezzel
szemben, amikor a költséghatékonyság a mérce, a várható érték elemzésének túl kell
mutatnia a pusztán legjobb költséghatékonysági aránnyal járó alternatíva meghatározásánál.

A döntési folyamat a várható értékek becslésével kezdődik – külön-külön mindegyik ismérvre
vonatkozóan, ezután pedig az alternatívák sorba rendezése következik a várható költség
szerinti növekvő sorrendben. A legkevésbé költséges alternatívát alkalmazva alap
komparátorként kiszámítják a többi alternatíva határ (növekményi) költség és hatékonysági
értékeit. Ha bármelyik opció pozitív határköltséggel és negatív határhatékonysággal jár –
mert az költségesebb, de kevésbé hatékony, mint a többi alternatíva, feleslegesnek tekintik,
és nem veszik figyelembe. Gyakran azonban a költségesebb alternatívák hatékonyabbak, és
pozitív határértékekkel járnak mind a költség, mind a hatékonyság tekintetében. A döntés
azon áll, hogy van-e mozgástér a költségesebb és hatékonyabb alternatívát illetően. A
költséghatékonysági elemzésben e döntést az egyes alternatívák határhatékonysághoz
viszonyított határköltség arányának (növekményi költséghatékonysági arány vagy ICER)
kiszámításával hozzák meg. Ezután ezt az eredményt összevetik azzal a maximális értékkel
(finanszírozási küszöb), amit a hatékonyság egy pótlólagos egységének megfizetéséért még
elfogadhatónak tart a döntéshozó.

Láttuk, hogy a döntések a költség és hatékonyság összetett attribútumain alapulnak
szükségszerűen, kiszorítva azt a hagyományos megközelítést, amelyet az egy attribútum
alapján való döntéshozásra fejlesztettek ki. A mindkét dimenzió figyelembe vételének
szükségessége olyan komplexitást ad az egészség-gazdaságtani döntési szituációknak, hogy a
modellezés, különösen a számítógép általi modellezés szükségletté vált.
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3 Döntési fa modellek

A döntési fák módszere az egészség-gazdaságtani elemzések során használatos viszonylag
egyszerűbb modellek közé tartozik.

A döntési fák legfontosabb jellemzői a következők:
- egyszerű kialakíthatóság,
- főként akut megbetegedések esetén használható, amelyekben kevés különböző egészségi
állapot különböztethető meg,
- rövid időhorizont,
- a betegség kórelőzményéből (anamnézis) következő egyértelmű döntések és
következmények állnak fenn.

A fentieknek megfelelő döntési szituációra példa a hiperaktív hólyagszindrómában
alkalmazott gyógyszeres kezelések költség-hatékonyságának vizsgálata: 1) kevés egészségi
állapot különböztethető meg, 2) az értékelés rövid időhorizonton elvégezhető. A fejezetben
választ kapunk arra, hogyan lehet döntési fa modell segítségével megbecsülni ezeknek a
gyógyszereknek a költség-hatékonyságát.

3.1 A döntési fa elemei

A döntési fák alkalmazásának előnye, hogy könnyen értelmezhető és a megértéshez
mindössze néhány általános szabály ismerete szükséges.

 Az események sorrendje mindig balról jobbra halad:
 Egy négyszögletű csomópont egy döntést konkretizál.
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 A mérlegelendő döntési opciókat a döntési csomópontból eredő ágak
ábrázolják.
 A

véletlen

eseményeket

(bizonytalanságokat)

kör

alakú

esemény-

csomópontok jelenítik meg.
 Egy esemény-csomópont elágazásai felsorolják az esemény lehetséges
kimeneteit.
 Minden

esemény-csomópontot

illetően

a

lehetséges

kimenetekhez

rendelhető valószínűségek összegének 1-nek kell lennie.
 Háromszöggel jelölt terminális csomópontok jelölik a különböző bejárási
utakhoz tartozó kimeneteket.
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1. példa Egyszerű döntési helyzet
Döntési helyzet

A vizsgált „Betegség” kezelésére használatos B terápia. A finanszírozó az új A gyógyszer
befogadásáról dönt és vizsgálja A kezelés költség-hatékonyságát. Mindkét gyógyszer alkalmazása
után 2 lehetőség van, sikeres kezelés után a betegek meggyógyulnak, még sikertelen kezelés után a
betegség elhúzódik.

Valószínűségek

A kezelés hatására a betegség 90%-os valószínűséggel meggyógyul, még B kezelés alkalmazásakor a
gyógyulás esélye 50%.

Hatás

A kezelések értékelésekor a hatást a finanszírozó a gyógyulás meglétével/hiányával határozta meg.

Költségek

A gyógyszerek költsége: A=9000 Ft és B=5000 Ft.
Járulékos költségek: Terápiás kudarc esetében egy alkalommal plusz orvosi vizit szükséges, aminek
költsége 2000 Ft/alkalom.

A döntési fák felépítését a 3.1. ábra mutatja, egy egyszerű döntési szituációs példa
megoldásával (1. példa). A döntési fák használatának első lépése a lehetséges opciók — 'A'
és 'B' (illetve kettőnél több) — opció közötti választás (például a gyógyszer 'A' adásával
elérhető hatás összehasonlítása a gyógyszer 'B' hatásával). Az opciók közötti választást a
csomópont, más néven döntési pont (decision node) reprezentálja. Ezután az adott döntés
(jelen esetben 'A' és 'B' opció közötti választás) következményeit, egymást követő
események során vizsgáljuk, amelyek hossza lehet bármely időtartam. Általában
elmondható, hogy a döntési fák alkalmazásával vizsgált esetek időtartam rövid. A 3.1. ábra
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feltüntetett 'A' gyógyszer és 'B' gyógyszer adása esetén (az egyszerűség kedvéért) két
kimenetet megkülönböztetünk meg: 1. a beteg meggyógyul illetve 2. a beteg állapota nem
javul. A döntési csomópontot követi az első esemény. Az elágazás az a pont, ahol a
lehetséges kimeneteket tüntetjük fel, ez a természet döntési pontja, valószínűségi
csomópont (chance node) — az elnevezés arra utal, hogy a kimenet nem tudatos döntés
eredménye. Ebben az egyszerű példa modellben az első esemény után a betegek kikerülnek
a modellből, ez a végpont (terminal node), azaz a „fa levele”. Természetesen a döntési fában
tetszőleges számú esemény követheti egymást, később majd látunk is erre példát. Az, hogy a
modellben hány esemény követi egymást, milyen időtávot fog át, az az adott
megválaszolandó kérdéstől függ.

3.1. ábra A Döntési fa elemei
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3.2 A döntési fák bemeneti adatai
A fentiekben egy egyszerű döntési fán keresztül megismerkedtünk a döntési fa elemeivel és
felépítettünk egy egyszerű modellt. A következő lépés a döntési fa adatokkal való feltöltése.
Az input adatok 3 fő csoportba sorolhatók minden döntési fánál:

1. Valószínűségek:

a

valószínűségi

csomópontokban

az

egyes

események

bekövetkezésének esélye. A példa modellünk feltöltéséhez szükségünk van ara az
információra, hogy az A és a B kezelés mellett mekkora valószínűséggel következik be
a gyógyulás (P1 és P4). Mivel a valószínűségi csomópontokban a valószínűségek
összege mindig 1, ezért P2 és P3 egyszerűen kiszámolható a többi valószínűség
ismeretében.
2. Költségkövetkezmények: a döntési fa minden lehetséges bejárási útjához tartozik
valamilyen költség. Ezek a költségek lehetnek az orvosi vizitek költségei,
gyógyszerköltségek, műtéti költségek stb. Példánkban a C1 pontban elszámoljuk az A
gyógyszer költségét, plusz egy orvosi vizit költségét. A C2 pontban szintén elszámoljuk
az A gyógyszer költségét. Mivel ezen az útvonalon a beteg nem gyógyul meg, plusz
egy orvosi vizit költségét elszámoljuk. A többi végpontban is hasonlóan járunk el.
3. Haszonkövetkezmények: a költségekhez hasonlóan a döntési fa minden lehetséges
bejárási útjához tartozik valamilyen egészségnyereség/haszon. Példánkban tekintsük
a gyógyulást tényét a haszonnak. A számolásnál a gyógyulást 1-gyel a terápiás
kudarcot 0-val vesszük figyelembe. Természetesen a haszon bármilyen esemény vagy
kimenet lehet.

A bemutatott egyszerű döntési fa (3.1. ábra) csomópontjaihoz adatokat rendelünk a fentiek
figyelembe vételével. A példa leírásában (1. példa) megtalálhatóak a szükséges információk
ahhoz, hogy adatokkal töltsük fel a modellt. ’A’ gyógyszer választását követő valószínűségi
csomópont sikeres kezelés ágához 0,9 valószínűség kerül. Mivel a valószínűségek összege 1,
ezért a kudarc ághoz 0,1 érték kerül. A ’B’ gyógyszer választását követő valószínűségi
csomópont két ágához 0,5 és 0,5 valószínűség kerül. A következő lépésben a fa
végpontjaihoz rendelünk adatokat, ezeket az adatokat „kifizetéseknek” (pay off) is szokás
nevezni. Az egészségügyi technológiák költség-hatékonysági értékelésekor mindig két
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kifizetést veszünk figyelembe, az egészségnyereséget és a költségeket. Esetünkben az
egészségnyereség a gyógyulás megléte vagy hiánya, amit 0 vagy 1 értékkel jelölünk. Így a
sikeres kezelést tartalmazó útvonalak végére 1, a kudarcot tartalmazó útvonalak végére 0
érték kerül. Példánkban a költségek két tényezőből származnak: gyógyszer költség és orvosi
vizit költsége. Az ’A’ gyógyszer sikeres alkalmazása során csak gyógyszerköltség merül fel,
ezért itt a kifizetés 9000 Ft. Ha az ’A’ gyógyszer nem hatott, akkor szükséges egy orvosi vizit,
aminek a költsége 2000 Ft. Így az útvonal végén a költségek összesen: 9000 + 2000 Ft. ’B’
gyógyszer alkalmazásakor a két útvonal végén a költségek: 5000 Ft és 7000 Ft.
Ezzel modellünket feltöltöttük a szükséges input adatokkal, amit a 3.2. ábra ábrán be is
mutatunk.

3.2. ábra A döntési fa feltöltése adatokkal
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3.3 A döntési fa megoldása
A következő lépés a döntési fa megoldása. Az 1. példa megoldásán keresztül ismerjük meg az
alapvető szabályokat. A döntés fa megoldása néhány egyszerű szabályon alapul.

1. A döntési fát mindig jobbról balra haladva kell megoldani
2. A

valószínűségi

csomópontokhoz

tartozó

várható

értéket

a

kifizetések

valószínűséggel súlyozott átlaga adja
3. A számolás első lépésében a végpontokhoz tartozó kifizetésekkel számolunk, a
következő lépésekben a legutoljára kiszámolt várható értékeket használjuk
kifizetésként
4. A döntési fa eredményét a jobbról balra haladva utolsó valószínűségi csomóponthoz
tartozó várható értékek adják

Nézzük meg a számolás lépéseit példánkon (1. példa). Ebben az egyszerű példában jobbról
balra haladva közvetlenül a döntést követő valószínűségi csomóponthoz jutunk. Az ’A’
kezelés ághoz tartozó várható költség érték a következő képen adódik:

Az egészségnyereség várható értékének számolása:

Az eredmények szerint ’A’ kezelés várható költsége 9200 Ft, a várható egészségnyereség
pedig 0,9 gyógyulás. A számolást a 3.3. ábra mutatja részletesen a teljes döntési fára.
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3.3. ábra A döntési fa megoldása

3.4 Döntési fa eredményeinek értékelése a költség-hatékonysági síkon
A döntési fa megoldása után a következő lépés az eredmények értékelése. Az értékeléshez a
2. fejezetben megismert költség-hatékonysági sík koordinátarendszerét (2.1. ábra)
használjuk. A döntési fa eredményét ábrázoljuk a koordináta rendszerben mindkét
kezelésnél (3.4. ábra). Az ábráról leolvashatjuk, hogy ’A’ kezelés hatásosabb, mert a
gyógyulás várható értéke 0,9, szemben ’B’ kezeléssel, ahol a várható érték 0,5. Ha csak egy
szempont alapján, az egészségnyereség szerint döntenénk, akkor az ’A’ kezelést
választanánk.

Az ábráról azt is leolvashatjuk, hogy a ’B’ kezelés várható költsége 6 000 Ft, ami kedvezőbb,
mint ’A’ kezelésé, ami 9 200 Ft. Ha csak egy szempont irányítaná döntéshozót, hogy
minimalizálja az egészségre fordított kiadásokat, akkor a ’B’ gyógyszer választása lenne a
kedvezőbb.
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Láttuk, hogy a különböző dimenziók szerint értékelve a kezeléseket, eltérő döntés részesít
előnyben a döntéshozó. Ennek az ellentmondásnak a megoldását segíti a költséghatékonysági arányszám. Ha a koordináta rendszer origójából egyenest húzunk az egyes
kezeléseket jelölő pontokhoz, az egyenes meredeksége fogja megadni az egyes kezelések
költség-hatékonyságát, vagyis azt az értéket, hogy egységnyi egészségnyereség mekkora
ráfordítás mellett érhető el.

Az ábrán látható, hogy a B ponthoz húzott egyenes meredeksége nagyobb, mint az A
ponthoz húzott egyenesé, vagyis az ’A’ kezelés költséghatékonysága kedvezőbb, egységnyi
egészségnyereséget olcsóbban lehet „előállítani”. Az ’A’ és ’B’ kezelés költség-hatékonysága
számokban kifejezve:

A költséghatékonysági arányszámok szerint az ’A’ gyógyszer kedvezőbb, mint a ’B’ gyógyszer.
Azonban figyelembe kell venni azt, hogy a kiadás nagysága, vagyis az egészségügyi kasszát
érintő költségvetési hatás magasabb az ’A’ gyógyszer alkalmazásakor. Ugyanis a kezelés
költségének várható értéke magasabb. Ezért a döntés meghozatalához nem elegendő
egyszerűen az, hogy a költség-hatékonysági arány alacsonyabb.
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3.4. ábra A döntési fa eredményeinek értékelése a költség-hatékonysági síkon

Az egészségügyi döntési szituációkra általában jellemző az, hogy már alkalmaznak egy
olcsóbb és kevésbé hatékony kezelést (a példában ez a ’B’ gyógyszer), és dönteni kell az új
gyógyszer finanszírozásáról, ami hatásosabb és drágább (a példában ez az ’A’ gyógyszer).
Ebben az esetben a döntési kérdés úgy merül fel, hogy az ’A’ kezeléssel elérhető
egészségnyereség többlet (növekmény), mekkora költség növekedés mellett érhető el, a ’B”
kezeléshez viszonyítva. Ezt arányt nevezzük növekményi költséghatékonysági hányadosnak
(ICER). Ezt az arányt az A és B pontokat összekötő egyes meredeksége írja le (3.4. ábra).

A növekményi költséghatékonysági hányadost úgy is értelmezhetjük, mintha a költséghatékonysági síkon a ’B’ kezelés lenne az origó. Ezt a helyzetet szemlélteti a 3.5. ábra. Az
ábrán az origóból induló különböző meredekségű vonalakhoz azonos növekményi
költséghatékonysági arányú pontok tartoznak. Az egyes vonalak a síkot úgy osztják két
részre, hogy a vonal alatt vannak azok a pontok, amelyekhez kedvezőbb költség-
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hatékonysági arány társul, még a vonal fölötti pontokhoz kedvezőtlenebb, magasabb arány
társul.

Az növekményi költséghatékonysági arány, számokban kifejezve:

Ez az arányszám azt fejezi ki, hogy az új kezelés finanszírozásával a döntéshozó úgy tudja
növelni egy egységgel az egészségnyereséget, hogy a ráfordításai 8 000 Ft-tal növekednek.

Ezután a konkrét döntés már a döntéshozó preferenciáitól függ, vagyis attól, hogy milyen
költségvetési korlátott állított fel, mennyit hajlandó fizetni egységnyi egészségnyereségért.
Ha a költségvetési korlátot leíró egyenes alatt helyezkedik el a ’B’ pont, akkor a ’B’ kezelés
növekményi költséghatékonysági aránya kedvezőbb, mint a finanszírozó korlátja, ezért
pozitív döntés születhet.
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3.5. ábra A növekményi költség-hatékonysági hányados az egyszerű döntési fa modell
példájában

3.5 Összetett döntési fák tervezésének szabályai
Ebben a fejezetben összefoglaljuk azokat az alapvető szabályokat, amelyek követését
hasznosnak tartjuk a megfelelő fa felépítéshez.

3.5.1 Egyensúly

A fának egyensúlyban kell lennie. A valós klinikai problémák a kockázatok és a kedvező
hatások közötti összefüggést jelenítenek meg. A döntéselemzésben a következmények
struktúrájának tükrözni kell az ilyen összefüggéseket. Ha a modellben a döntési ágak egyike
tartalmaz minden kockázatot és egyetlen kedvező hatást sem, vagy ennek alternatívájaként
az összes kedvező hatást és egyetlen egy kockázatot sem, akkor a döntési fa nem tekinthető

29

Döntési fa modellek

a klinikai probléma érvényes modelljének vagy a klinikai probléma nem igényel
döntéselemzést. Az első esetben a modell tervezési hibájáról beszélhetünk. A második
esetben pedig nyilvánvaló döntési helyzetről, ami nem igényel modellezést. Gondoljuk meg,
olyan nyilvánvaló esetben, mint például az ejtőernyő hatása a gravitáció okozta sérülések
elkerülésére, nincs értelme modellezni az alkalmazás vs. nem alkalmazás szituációt.

3.5.2 Valószínűségi elágazások száma

A 3.6. ábra I. része egy olyan döntési fa részét jeleníti meg, amely három lehetséges
betegségi következményt tükröz: gyógyulás, szövődmény kialakulása és mellékhatás
jelentkezése. Tegyük fel, hogy alapesetben a gyógyulás valószínűsége 10%, a szövődmény
valószínűsége 75%, és a mellékhatás valószínűsége 15%. Emlékezzünk arra, hogy a
valószínűségek összege egy valószínűségi csomópontban mindig 1. A utolsó ág
valószínűségét –bármely más csomópont után – egyszerű „kiegészítéssel” meghatározhatjuk,
ami azt jelenti, hogy ez számszerűen mindig egyenlő 1 mínusz a többi valószínűség összege.

Logikai és strukturális közelítésben semmi hiba nincs abban, amit az I. rész mutat egészen
addig, amíg a három következmény kölcsönösen kizárja egymást. Ugyanakkor, ha valaki
érzékenységi elemzést végez el, akkor nehézségek jelentkeznek. Például, ha a gyógyulás
valószínűségénél 0% és 30% közötti ingadozást engedünk meg, akkor előállhat olyan eset,
amikor a valószínűségek összege nagyobb lesz, mint 1. Ha elérjük a 25%-ot akkor a
kiegészítés valószínűsége 0. Ha a gyógyulás valószínűsége meghaladja a 25%-ot, akkor a
három valószínűség összege nagyobb szám lesz az 1-nél, amely ellentmond a valószínűségi
törvényeknek. A fenti példa olyan érzékenység vizsgálatra vonatkozott, amikor egy
valószínűséget változtattunk. Több változós vagy probabilisztikus érzékenység vizsgálatnál ez
a probléma fokozottan jelentkezik.

Különböző technikákkal (normálás, Dirichlet eloszlás alkalmazása) kezelhető ez a probléma,
ugyanakkor, ha a fa bonyolult, akkor nehézzé válik az összes kényszer értékelése az
érzékenységi elemzésben. Ezért célszerű (különösen a kezdő modellező számára) elkerülni a
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3-szoros vagy többszörös elágazások alkalmazását. Hogyan kezeljük akkor a többszörös
valószínűségi opciókat?

A 3.6. ábra II. részén bemutatunk egy módszert, amely egyszerűsíti az I. részben bemutatott
következmények szerkezetét úgy, hogy biztosítja azt, hogy a valószínűségek összege soha ne
haladja meg az 1-et. Ez azt igényli, hogy minden egyes valószínűségi csomópontot csak két ág
kövessen úgy, hogy az egyik ág valószínűsége mindig kiegyenlíti (azaz 1 mínusz az esemény
valószínűsége) a másik ágat. Figyeljünk arra, hogy a II. részben a szövődmény valószínűsége
nem 75%, mert ez a valószínűség azon a feltételen alapul, hogy a beteg nem gyógyul meg.
Ezért ennek egyenlőnek kell lenni 0,75/0,9-cel, ahol 0,75 a szövődmény feltétlen
valószínűsége és 0,9 annak a valószínűsége, hogy a beteg nem gyógyul meg.
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3.6. ábra Egy valószínűségi csomóponthoz tartozó elágazások száma

3.5.3 Beágyazott döntési csomópont

A 3.7. ábra egy kétlépcsős döntéselemzési problémát jelenít meg. Képzelje el, hogy van egy
beteg adott tünetekkel. A beteg további vizsgálatát tartja kívánatosnak, azaz egy kockázatos
tesztet kell elvégezni, mielőtt meghatározza a kezelést (a felső ág). Ennek alternatívájaként
választhatja, hogy előrehalad további vizsgált nélkül (az alsó ág). Ha úgy dönt, hogy nem
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vizsgál, akkor szembesül egy második döntéssel: kezelje, vagy ne kezelje a beteget speciális
terápiával. Így a második döntési csomópont az alsó ágban helyezkedik el. A döntéseknek ez
a sorrendje gyakran természetes az orvos számára. Hangsúlyozzuk, hogy semmi
logikátlanság nincs a döntési fa ilyen megjelenítésében.

Ugyanakkor a beágyazott döntési csomópontok, amint azt a 3.7. ábra alsó ága mutatja,
nehézségekhez vezethet az érzékenységi elemzések értelmezésében. Ezért célszerű kerülni
ennek alkalmazását. Érdemes átalakítani a döntési problémát egy hármas választássá, ahogy
ezt a 3.7. ábra második része mutatja. Ebben a szerkezetben az érzékenység vizsgálat már
elvégezhető.
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3.7. ábra A beágyazott döntési csomópont problémája

3.5.4 A sorrend nem számít

Nagyon sokan, akik az első alkalommal próbálják ki a döntési fák tervezését, aggódnak a
valószínűségi események sorrendje miatt, amelyek az egyes ágak szerkezetében
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mutatkoznak.

Hozzárendelhetjük-e

a

betegség

kialakulásnak

valószínűségét

egy

csomóponthoz a teszt elvégzése előtt, vagy csak utána?

A válasz erre a kérdésre a következő: nem számít. Könnyű megérteni annak az okát, hogy
nem számít abban a tényben, hogy a fa megoldását – a haszon és a költség várható értékét –
mindig a fán visszafelé haladva számoljuk. A folyamat során az ágak mentén szorzásokat és
összeadásokat végzünk. Ebben a folyamatban matematikailag az elemek sorrendje
felcserélhető. Mihelyt megértettük a megoldási folyamatot a sorrend nem számít
a × b = b × a felcserélhetőség miatt.

3.6 Döntési fa – egy gyakorlati példa

Az előző fejezetekben megismerkedtünk a döntési fa felépítésének és megoldásának
szabályaival. A legegyszerűbb szerkezetű döntési fa példáján keresztül megismertük ennek a
folyamatnak a lépéseit. A következő lépésben egy összetett döntési szituáció példáján
keresztül tekintünk át egy modellezési feladatot. Egy gyakorlati példán keresztül (2. példa),
arra keresünk választ, milyen az anticholinerg gyógyszereknek költség-hatékonysága
hiperaktív hólyagszindrómában.
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2. példa Döntési helyzet – hiperaktív hólyag szindróma gyógyszeres kezelése
Döntési helyzet
A hiperaktív hólyag szindróma (OverActive Bladder, OAB) jellemzője a parancsoló, hirtelen fellépő
és nehezen visszatartható vizelési inger, akaratlan vizeletcsepegéssel (inkontinencia), vagy a nélkül,
rendszerint gyakori nappali és éjszakai vizeletürítéssel társulva. Az OAB betegek életminősége a
megbetegedés következtében romlik, állapotuk a munkavégzés és a társadalmi élet során is
problémát okoz.
A betegség kezelésére három gyógyszer rendelhető. Az olcsó, de sok mellékhatást okozó
oxybutinin. A másik két gyógyszer a darifenacin és solifenacin lényegesen drágább, ugyanakkor
kevesebb mellékhatást okoznak, ezért a betegek tovább tudják szedni a gyógyszert.
A finanszírozási kérdés: érdemes a drágább gyógyszereket támogatni, melyek azok a
betegcsoportok ahol a költség-hatékonyság kedvező?

3.6.1 A döntési fa tervezése

A példában a döntési pont (döntési csomópont) a terápia kiválasztása, melyik gyógyszert
kapják a betegek a háromféle lehetőség közül. Az egyes kezelések alkalmazása során
ugyanazok, de eltérő valószínűséggel bekövetkező kimenetek jöhetnek szóba. A
kezelésekhez a következő események társulhatnak:

-

a kezelést fel kell függeszteni sikertelenség vagy valamely nem kívánt esemény miatt

-

a kezelést nem kell felfüggeszteni

-

a kezelés folyamatos a panaszok maradéktalanul megszűnnek (kontinens lesz, képes
megfelelően tartani a vizeletét)

-

a kezelés folyamatos, és részleges javulás figyelhető meg

A döntési lehetőségeket és a valószínűségi eseményeket figyelembe véve az alábbi ábrán
mutatjuk meg, milyen döntési fa segítségével írható le a döntési szituáció (3.8. ábra).
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3.8. ábra Példa a döntési fára. Hiperaktív hólyag szindróma gyógyszeres kezelése

Forrás: Brodszky 20081

3.6.2 A modell feltöltése adatokkal

3.6.2.1 Valószínűségek
A döntési fa valószínűségeit célszerű klinikai vizsgálatok eredményei alapján meghatározni. A
modellünkben alkalmazott különböző gyógyszeres terápiákhoz kapcsolódó valószínűségek
randomizált kontrollált vizsgálatokból származnak, ezek értékeit táblázatban foglaltuk össze.
(3.9. ábra) A táblázat első két oszlopa mutatja a különböző gyógyszeres terápiák
felfüggesztésének, illetve folytatásának valószínűségét. Azoknál, akiknél folytatják a terápiát,
a következő két oszlop mutatja, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy a terápia sikeres

1

Brodszky V., Kovács Á., Ecseki A., Majoros A., Rubliczky L., Simon Zs., Romics I., Gulácsi L.: A solifenacin
(Vesicare) magyarországi alkalmazása hiperaktív hólyag szindrómában; egészség-gazdaságtani elemzés. IME,
2008, 7(9), 30-36.
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lesz, azaz a betegek a kezelés végére kontinenssé válnak, valamint mekkora valószínűséggel
maradnak inkontinensek annak ellenére, hogy állapotuk javul.

3.9. ábra A döntési fa modellben az egyes ágakhoz tartozó valószínűségek
Terápia folytatása

Terápia

Terápia

Hatóanyag

felfüggesztése

folytatása

Sikeres

Részben sikeres

Oxybutynin

25,8%

74,2%

22,0%

78,0%

Solifenacin

8,6%

91,4%

54,4%

45,6%

Darifenacin

9,1%

90,9%

21,5%

78,5%

Forrás:
Drutz, H. P., Appell, R. A., Gleason, D., és mtsai. Clinical efficacy and safety of tolterodine
compared to oxybutynin and placebo in patients with overactive bladder. Int Urogynecol J
Pelvic Floor Dysfunct. 1999;10:283-289.
Cardozo, L., Lisec, M., Millard, R., és mtsai. Randomized, double-blind placebo controlled
trial of the once daily antimuscarinic agent solifenacin succinate in patients with overactive
bladder. J Urol. 2004;172:1919-1924
Chapple, C. R., Cardozo, L., Steers, W. D., és mtsai. Solifenacin significantly improves all
symptoms of overactive bladder syndrome. Int J Clin Pract. 2006;60:959-966.
Chapple, C., Steers, W., Norton, P., et al. . A pooled analysis of three phase III studies to
investigate the efficacy, tolerability and safety of darifenacin, a muscarinic M selective
receptor antagonist, in the treatment of overactive bladder. . BJU Int. 2005;95:993–1001.

3.6.2.2 Költségek
A döntési fa végpontjaihoz költségeket rendelünk, amelyek a valószínűségekkel súlyozva
adják meg a várható költségeket.

A modellben vizsgált betegségben a következő költségeket érdemes figyelembe: venni:
1) gyógyszerköltsége,
2) szakorvosi vizitek költsége,
3) inkontinencia betétek költsége,
4) Szövődmények költsége

Gyógyszerek költsége: A gyógyszerek árait az érvényes OEP árlista alapján értékeljük, mindig
a bruttó gyógyszer árat használva. A gyógyszerárakat táblázatban foglaltuk össze (3.10.
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ábra). Azon betegek esetében, akiknél mellékhatás következtében a terápia felfüggesztésre
került, 1 hónapos, azoknál pedig, akiknél a terápiát folytatták 3 hónapos gyógyszerköltséggel
kalkuláltunk.

3.10. ábra Gyógyszerköltségek
Hatóanyag

Kiszerelés

Fogyasztói ár

Napi felhasználás

Napi költség

Solifenacin 5 mg

30x

9 873 Ft

5 mg

329 Ft

Solifenacin 10 mg

30x

12 731 Ft

10 mg

424 Ft

Oxybutynin 5 mg

30x

770 Ft

15 mg

77 Ft

Darifenacin 7,5 mg

28x

9 123 Ft

7,5 mg

326 Ft

Darifenacin 15 mg

28x

9 994 Ft

15 mg

357 Ft

Szakorvosi vizitek költségei: Szakorvosi becslések alapján, a betegség következtében történő
urológiai vizitek számát az alacsony és a közepes kockázatú betegek esetében 2-nek
feltételeztük, a magas kockázatú betegek esetében pedig 3 urológiai vizit költséggel
számoltunk. Az urológiai vizitek költségeit az egy vizit során általában elszámolt járóbeteg
pontok alapján kalkuláltuk. Egy járóbeteg pont értéke 1,46 Ft, az egyes tevékenységekhez
tartozó pontértéket az OEP törzslistából származnak.

Inkontinencia betétek költsége: A felmerülő vizelet tartási gondok következtében
egészségügyi betét használata válik szükségessé, melyek a vizeletvesztés mértékétől függően
különbözőek lehetnek. Ezeknek a költségével is célszerű számolni. Az OEP árlista alapján
átlagosan 35,5 Ft-os betétköltséggel számoltunk. A felhasznált betétek száma a 3 különböző
súlyosságú betegcsoport között változott. A magas kockázatú betegek esetében 3, a közepes
kockázatú betegek esetében 2, a kontinenssé váló betegek esetében pedig nem számoltunk
betéthasználattal, hiszen Magyarországon a támogatással történő rendelés feltétele
minimum napi 250 ml összes vizeletvesztés, mely ezen betegek esetében nem teljesül.

Szövődmények költségei: Az OAB betegség húgyuti fertőzést okozhat. A húgyuti infekció
költségének értékelése: 1) Húgyhólyag UH vizsgálat nélküli urológiai vizitköltség, amelynek
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értéke 1 531 Ft 2) Norfloxacin hatóanyag költsége 10 napos terápiás ciklussal, napi 2
tablettával. A hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek közül a legolcsóbbal számoljunk, melynek
költsége 2 176 Ft. A húgyuti fertőzés esetén tehát 3 707 Ft-os költséggel számoltunk.

3.6.2.3 Egészségnyereség

A döntési fa végpontjaihoz egészségnyereséget, amelyek a valószínűségekkel súlyozva adják
meg a várható egészségnyereséget.
A klinikai vizsgálatok eredményei alapján meghatározható, hogy a betegek 24 óra alatt
bekövetkező ürítéseinek száma átlagosan mennyi az egyes terápiák kezdetekor, és ez a
kezelés végére milyen arányban változik. Az ürítések száma alapján irodalmi adatok
felhasználásával becsülhető a hasznossága.
Az átlagos kezdeti ürítés szám 14,22-nek becsülhető, ami a 3. hónap végére 11,26-ra
csökken. Az ürítés szám alapján a kiinduló hasznosságérték 0,676, amely feltételezhetően a 3
hónap alatt lineárisan változik a betegek kockázati típusától függően. A 3. hónap végére a
becsült hasznosságértékek a következők:
- Alacsony kockázatú betegek: Ezen betegek a kezelés végére kontinenssé válnak, és a
vizeletürítéseik száma 8 alá csökken, így hasznosságértéküket 0,742.
- Közepes kockázatú betegek: A betegek állapota javul, esetükben a klinikai vizsgálatok
eredményei szerinti ürítés szám (11,26) értékéhez hasznosság rendelhető, ami 0,712.
- Magas kockázatú betegek: Esetükben a kezeletlen betegekre jellemző hasznosságértéket
célszerű alkalmazni (0,676).

A klinikai vizsgálatok eredményei általában 3 hónapos időtartamot vizsgálnak, ezért célszerű
ezt választani az elemzés időtávjának is. A fent meghatározott hasznosság értékek és az
időtáv alapján számolható a hasznossággal korrigált életévnyereség a QALY.
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3.6.3 A döntési fa megoldása

Következő lépés a döntési fa megoldása. A korábban megismert szabályoknak megfelelően
jobbról balra haladva kiszámoljuk a valószínűségi csomópontokhoz tartozó várható
értékeket. A számolás lépései az alábbi ábrán követhetőek (3.11. ábra).
Az ábráról leolvashatjuk, hogy az oxybutinin kezelés választása javasolt először költséghatékonysági szempontból. Erről a kezelésről a lemorzsolódás aránya magas. Ezeknél a
betegeknél a döntési szituáció már más, itt csak két gyógyszer közül választhatunk. Ennek a
két gyógyszernek – darifenacin és solifenacin - a költség-hatékonysága hasonló.

3.11. ábra A döntés fa megoldása – hiperaktív hólyag szindróma
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4 Markov modell
Az előző fejezetben láttuk, hogy a döntési fák nem alkalmasak a hosszú távú, időben változó
folyamatok modellezésére. Milyen eszközt válasszunk akkor a krónikus, változó progressziójú
betegségek modellezésére? A fejezetben bemutatásra kerül a Markov-modell, amely egy jól
használható modellezési technika ilyen esetekben a költség-hatékonyság becslésére.

A modell előnye a döntési fák alkalmazásához képest az, hogy segítségével képesek vagyunk
érzékeltetni az idő múlását, és lehetőségünk van arra is, hogy időben távolabbi eseményeket
kisebb súllyal vegyünk figyelembe az elemzéseink során. Bár a modell rendelkezik néhány
limitációval, ezeknek tudatában igen hasznos eszköz lehet az egészség-gazdaságtani
elemzésekben.

Az időnek két szempontból fontos szerepe az egészség-gazdaságtani elemzésekben. Egyrészt
bizonytalan, hogy egy esemény mikor következik be, amely a hasznokat és a költségeket
tekintve nem érdektelen, másfelől, az adott esemény többször is bekövetkezhet. Ilyen
esetekben a döntési fák alkalmazása nagyon nehézkes lehet: az események ismétlődésének
és időbeli bekövetkezésének modellezése olyan rekurzív modell kialakítását igényelheti,
amely már viszonylag egyszerű döntési probléma esetében is rendkívül szerteágazó, akár
több száz valószínűségi csomópontot tartalmazó döntési fát eredményez.

A döntési fák szerkezetükből adódóan az eseményeket előre definiált, egy irányban
bejárható útvonalak rendszereként reprezentálják. Ezzel szemben a Markov modellben az
események rendszere sokkal rugalmasabb, a sorrend nem előre meghatározott és
előfordulhatnak visszatérő események is.

4.1.1 A Markov-modell jellemzői

A Markov-modell lényege, hogy meghatározza a vizsgált betegség lefolyásának állapotait,
amelyekbe egy beteg kerülhet. Az állapotok között meghatározott valószínűséggel
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mozoghatnak a betegek, ezt átmenet-valószínűségnek nevezünk. A betegek előre
meghatározott ideig tartózkodnak egy-egy állapotban. Ezt az időperiódust nevezik Markovciklusnak, amelynek hosszát alapvetően a betegség szempontjából értelmezhető
időintervallumnak megfelelően állapítják meg. Hasonlóan az állapotok definíciója és száma is
a döntési probléma által meghatározott.

Az egyes állapotokhoz egészségnyereség és költség kimeneteket rendelhetünk, és a modell
sok cikluson át történő futtatásával meghatározható az adott betegség, illetve beavatkozás
hosszú távú költsége és haszna. Ezek alapján meghatározható a költség-hatékonyság.

4.1.2 A Markov állapotok és átmenet valószínűségek

Első lépésként a betegség lefolyásától függően meghatározzuk a legjellemzőbb állapotokat.
A betegek kezdetben a kiinduló állapotban helyezkednek el, majd az idő múlásával előbb
utóbb a végső, úgynevezett abszorpciós pontba jutnak el. Következő lépésként
meghatározzuk az állapotok közötti mozgások lehetőségét illetve irányát. Amennyiben egy
olyan betegséget modellezünk, melyben nincs lehetőség a felgyógyulásra (visszatérésre a
korábbi állapotokba) akkor az állapotok közötti mozgás egyirányú. Könnyen modellezhető
azonban a felgyógyulás lehetősége is, vagyis a kétirányú mozgás az állapotok között. Ezután
az

állapotok

közötti

mozgásokhoz

átmenet-valószínűségeket

rendelünk,

melyek

meghatározzák, hogy a beteg az egyik időpontról a másikra milyen valószínűséggel jut el egy
másik állapotba. Egy állapotot tekintve ezeknek az átmeneti valószínűségek összege 1, mivel
egy ember egyszerre csak egy állapotban tartózkodhat, így az adott állapotban maradás
valószínűsége egyenlő 1 mínusz a többi állapotba való elmozdulás lehetősége.

A döntési fa modellnél követett módon először itt is nézzük meg a legegyszerűbb Markov
modell példáján keresztül a modellépítés és megoldás folyamatát (3. példa).
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3. példa Egyszerű döntési helyzet – krónikus betegség hullámzó lefolyással
Döntési helyzet

A vizsgált „Betegség” nem gyógyítható, lefolyása során a tünetmentes és tünettel járó állapotok
válthatják egymást. A kezelésben A gyógyszer alkalmazható, ami csökkenti a tünetmentes
állapotból a tünetekkel járó állapotba kerülés valószínűségét. A finanszírozó az új A gyógyszer
befogadásáról dönt és vizsgálja A kezelés költség-hatékonyságát.

Valószínűségek

A tünetmentes állapotból 30% eséllyel kerülhetnek át a betegek a tünetekkel járó állapotba. A
tünetek spontán remissziója 3%-os valószínűséggel következhet be. Annak a valószínűsége, hogy a
beteg meghal a tünetmentes és a tünetekkel járó állapotban 2% illetve 10%. ’A’ gyógyszer
alkalmazása negyedére csökkenti annak a valószínűségét, hogy a beteg a tünetmentes állapotból a
tünetekkel járó állapotba kerül.

Hatás

Tünetmentes állapotban a betegek hasznossága 1, a tünetekkel járó állapotban pedig 0,5. A
finanszírozó az egységnyi QALY nyereségre jutó költségek alapján hozza meg a döntését.

Költségek

A gyógyszerek költsége: 500 000 Ft/év
Tünetmentes állapot: 100 000 Ft/év
Tünetekkel járó állapot: 400 000 Ft/év
Átmenet a halál állapotba: 300 000 Ft

A 4.1. ábra szemlélteti a példában szereplő betegség lefolyását leíró Markov-modell sémáját:
az ovális elemek az egyes állapotokat jelzik, a nyilak az állapotok közötti mozgások
lehetséges irányait. A modell szerint az első állapotban a betegség már fennáll, de még
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tünetmentes, a másodikban a betegség előrehaladt, valamilyen formában megnyilvánult, a
harmadik állapotban a beteg meghalt. A tünetmentes és tünetekkel járó állapotok között a
mozgás mindkét irányban történhet. Az ábrán a magukba záródó nyilak azt jelzik, hogy a
beteg akár több cikluson keresztül is azonos állapotban maradhat. A halál állapotába csak
befelé történik a mozgás, ez az abszorpciós állapot.

4.1. ábra Egyszerű Markov modell

A következő lépésben valószínűségeket rendelünk az egyes átmenetekhez. Ezeket a modell
ábráján a nyilak mellett jelöljük. Ezek az átmenet-valószínűségek megmutatják, hogy a beteg
mekkora valószínűséggel kerülhet egyik állapotból a másikba (4.2. ábra). A döntésünktől
függően, kezeljük-e ’A’ gyógyszerrel a beteget vagy sem, eltérő valószínűséget rendelünk
bizonyos átmenetekhez. Az eltérő átmenet valószínűségeket kiemeltük az ábrán. A példának
megfelelően a tünetmentes – tünetekkel járó állapotok közötti átmenet valószínűsége
negyedére csökkent. Azonban nem csak ez változott, hanem a tünetmentes állapotban
maradás valószínűsége megnőtt, hiszen csökkent az állapotból való eltávozás valószínűsége.
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4.2. ábra Átmenet-valószínűségek a Markov modellben

Mint arra már utaltunk, az átmenet-valószínűségek azt fejezik ki, hogy a beteg mekkora
valószínűséggel mozog az egyes állapotok között. N számú állapotot feltételezve ezek a
valószínűségek elhelyezhetők egy nxn elemű mátrixban. Mivel minden állapotból nem lehet
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eljutni minden állapotba (például aki már meghalt, az nyilvánvalóan nem kerülhet vissza
valamelyik betegállapotba), a mátrix elemeinek egy része 0 lesz. A példánkban szereplő
modell valószínűségi mátrixát a kezeletlen esetben mutatja a 4.3. ábra.

Az egyes ciklusokban a ciklus eleji induló állapotból, amelyben a beteg éppen van, a három
lehetséges állapot közül valamelyikbe el kell jutnia a betegnek a következő ciklusra, mivel a
modell kritériumainak megfelelően az állapotok halmaza teljes, vagyis a beteg az egyes
ciklusokban valamely állapotban biztosan megtalálható. Ez azt is jelenti, hogy az egyes
állapotokból kifelé (beleértve az ott maradást is) történő mozgások valószínűségének
összege mindig 1.

4.3. ábra Tranzíciós mátrix
Hova

Tünetmentes

Tünetekkel

Halál

Összeg

Tünetmentes

0,68

0,3

0,2

1

Tünetekkel

0,03

0,87

0,1

1

0

0

1

1

Honnan

Halál

A valószínűségekkel foglalkozva meg kell említeni a Markov-modell egyik lényeges
tulajdonságát: a modellnek nincs emlékezete. Gyakran úgy is hivatkoznak erre, mint a
Markovi feltételezés. Ez azt jelenti, hogy az átmenet-valószínűségek állandóak az egymást
követő ciklusok során. Egy, például tünetmentes állapotban lévő betegnek mindig
ugyanakkora esélye van arra, hogy kialakulnak a tünetek, függetlenül attól, hogy korábban
volt-e már a tünetekkel járó állapotban és attól is, hogy milyen régóta van a tünetmentes
állapotban. Általánosabban fogalmazva, a modell nem veszi figyelembe, hogy a beteg az
előző ciklusok során milyen utat járt be, az átmeneti valószínűség értéke mindig csak attól
függ, hogy éppen melyik állapotban van a beteg. Ez a feltevés néha erősen korlátozza a
modell alkalmazhatóságát.
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4.1.3 A egészség-nyereség és költségek hozzárendelése a Markov állapotokhoz

4.1.3.1 Egészségnyereség
Az egészségügyi kimenet, illetve haszon és a költségek elemzéséhez minden egyes állapothoz
bizonyos súlyokat rendelünk. A legegyszerűbb súlyrendszer úgy hozható létre, hogy minden
állapothoz, amelyben a beteg életben van, 1-es súlyt rendelnek, a halál állapotához pedig 0t. Így a ciklusokat nagy számban egymás után futtatva, majd a súlyokat összeadva
kiszámítható az adott ideig futtatott modellre az átlagos várható élettartam.

Példánkban az egyes állapotokhoz az életminőséget is jellemző QALY-kat (életminőséggel
korrigált életév), illetve az adott állapotban felmerülő költségeket rendelünk hozzá.
Példánkban, 1 éves ciklussal számolva a tünetmentes állapothoz 1x1 QALY-t (a példában a
hasznosság értéke 1), a tünetekkel járó állapothoz 1x0,5 QALY-t (a példában a hasznosság
értéke 0,5), még a halál állapotához 0 QALY-t rendelünk hozzá.

4.1.3.2 Költségek
Hasonlóan minden állapothoz költségeket is hozzárendelünk a példában szereplő adatoknak
megfelelően. A modellt futtatva ezek a költségek összegződnek, és végül megadják a teljes
időtávra jutó összköltséget.

A Markov modellben technikailag két féle költség típust különböztethetünk meg:
1. Állapotokhoz rendelt költségek: ezeket a költségeket minden ciklusban elszámoljuk.
Példánkban a tünetmentes állapot költsége 100 000 Ft. Ha a beteg 5 cikluson
keresztül

ebben

az

állapotban

van,

akkor

az

elszámolt

költség

5x100 000 = 500 000 Ft.

2. Átmenetekhez rendelt költségek: ezeket a költségeket egyszer számoljuk el, amikor
az adott állapotváltozás megtörtént. Példánkban a halálozás költsége 300 000 Ft. Ezt
a költséget csak egyszer számoljuk el, annak ellenére, hogy utána több cikluson
keresztül a beteg az állapotban marad.
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4.1.3.3 Diszkontálás
Az egészség-gazdaságtani elemzések gyakorlata szerint a különböző időben jelentkező
hasznokat

és

költségeket

diszkontálni

kell

a

kiindulási

időpontra,

hogy

azok

összehasonlíthatóak legyenek. Már említettük, hogy a modell legfőbb előnye a döntési
fákhoz képest, hogy képes figyelembe venni az idő múlását. Így van lehetőségünk arra, hogy
távolabbi eseményeket kisebb súllyal vegyünk figyelembe az elemzésnél, vagyis diszkontáljuk
a jövőben felmerült költségeket illetve a hasznokat és az elemzés során a hosszútávon
jelentkező költségek és hasznok nettó jelenértékét határozzuk meg.

A

diszkontálást

a

közgazdaságtanban

egészségnyereségeknél,

mind

a

megszokott

költségeknél.

módon

végezzük,

Számolástechnikailag

mind

az

ciklusonként

diszkontálunk, ezért az idő előre haladtával ciklusonként kell meghatározni a rátát.
Példánkban a Magyarországon jelenleg használatos éves 5%-os rátát használjuk mind az
egészségnyereségek, mind a költségek diszkontálására. Az alábbi képlet alapján kapjuk meg
az adott ciklusra vonatkozó kumulált rátát:

ahol r az éves ráta; c a ciklus száma, abban a pontban, ahol a modell szimuláció tart; t a ciklus
hossza és rc a c ciklusra vonatkozó kumulált ráta. Ezután a ciklusban kiszámolt nominális
költség és egészségnyereség összeget diszkontáljuk a kiindulási időpontra:

ahol V0 a jelenérték; Vc a c ciklusban számolt érték; Rc a c ciklusra vonatkozó kumulált ráta.

4.1.4 A Markov modell megoldása – a kohort szimuláció
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4.1.4.1 A betegszámok a különböző állapotokban ciklusonként
A modell futtatása során érzékeltetjük az idő múlását. Az egyes periódusok elején vagy
végén, tehát egy előre meghatározott diszkrét időpontban, a betegek elmozdulhatnak egyik
állapotból a másikba. Legegyszerűbben a futtatás úgy képzelhető el, mintha bizonyos
időközönként (ciklusonként) feljegyeznénk, hogy a kiinduló megfigyelési esetszám közül
hányan tartózkodnak éppen a betegség különböző fázisaiban. Vagyis elindítunk pl. 1000
embert a kiindulópontban. A következő ciklusban - melynek hossza a betegség lefolyásától
függően lehet fél év, egy év vagy akár egy hónap - a betegek bizonyos valószínűséggel
átkerülhetnek a kiinduló állapotból egy következő állapotba. Nézzük meg az első lépést a
példánkban azon a döntési ágon, ahol a betegek nem kapnak kezelést.

Kezdetben mind a 1000 beteg a tünetmentes állapotban van (természetesen bármilyen
kiindulási megoszlás elképzelhető a döntési probléma függvényében). Az első ciklus végén
0,3 a valószínűség, hogy tünetek jelentkeznek, ami azt jelenti, hogy 0,3 x 1 000=300 beteg
átkerül a tünetekkel járó állapotba. A halálozás valószínűsége 0,02, vagyis 20 beteg átkerül a
halál állapotába. A tünetmentes állapotban maradás valószínűsége 0,68 (másképp
fogalmazva, akik nem haltak meg vagy nem jelentkeztek a tünetek), tehát 680 beteg marad a
tünetmentes állapotban. Mivel a tünetekkel járó állapotban nincs beteg, ezért az 1. ciklusban
más mozgás nem történik. Természetesen később a tünetmentes állapotból nem csak
„elmozognak” a betegek, hanem „érkezni” is fognak. Összefoglalva, az 1. ciklus végén 680
beteg lesz a tünetmentes, 300 beteg a tünetekkel járó és 20 a halál állapotában.

A következő ciklusokban megismétlődik a betegek „szétosztása”: valaki súlyosabb stádiumba
kerül, valaki pedig marad a korábbi helyzetében (vagy egy enyhébb állapotba kerül vissza, ha
a betegség ugyan progresszív, de hullámzó lefolyású). Mindez addig ismétlődik, mígnem
minden egyed el nem jut a végső állapotba, az úgynevezett felszívó (abszorpciós) pontba. Ezt
a futtatási módszert nevezzük kohort szimulációnak. A példa alapján felépített modell kohort
szimulációjának eredményét táblázatban és grafikonon is megmutatjuk (4.4. ábra és 4.5.
ábra).
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A grafikonon jól látszik a kezelés hatása. Ugyanabban az időpontban több beteg van a
tünetmentes állapotban, ugyanakkor a halál és a tünetekkel járó állapotokban kisebb a
betegek aránya kezelés mellett.

4.4. ábra A kohort szimuláció eredménye számokkal
Ciklus
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tünetmentes Tünetekkel Halál
1 000
680
471
335
244
183
142
113
93
78
66

0
300
465
546
575
574
554
525
490
454
419

Tünetmentes Tünetekkel

0
20
64
120
181
243
304
362
417
468
515

4.5. ábra A kohort szimuláció ábrázolása grafikusan

1 000
905
821
747
682
623
571
524
482
444
410

0
75
133
177
210
234
250
261
266
268
266

Halál
0
20
46
75
108
143
179
215
252
288
324
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4.1.4.2 Költség-hatékonyság

Példánkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ’A’ gyógyszer költséghatékonynak bizonyul-e
ahhoz az alternatívához képest, amikor a betegek nem kapnak kezelést. Láttuk, hogy a
gyógyszer megváltoztatta az állapotok közötti átmeneti valószínűségeket (csökkenti a
súlyosabb stádiumba jutás valószínűségét). Amikor a modellt lefuttatjuk mind az eredeti,
mind a megváltozott átmeneti valószínűségekkel, a költségeket és egészségnyereségeket
más-más betegszámmal súlyozzuk ciklusonként. A két futtatás közötti különbség
felhasználásával számolhatjuk ki a növekményi költség-hatékonysági hányadost.

A példában vizsgált modell eredményeit táblázatban foglaltuk össze (4.6. ábra). Az
eredmények szerint ’A’ gyógyszer mellett a modell kohortban követett átlagos beteg több
teljes hasznosságban leélt évet él, mint kezelés nélkül. Ugyanakkor a költségek is
magasabbak a gyógyszer szedése mellett. A gyógyszerköltség növekedését nem
kompenzálja, az olcsóbb tünetmentes állapotban eltöltött több idő. Kezelés nélkül 422 eFt
ráfordítással „állítható elő” 1 QALY (kezelés nélküli állapotban is jelentkezik költség, hiszen
más egészségügyi ellátást igénybe vesz a beteg, a nélkül kitétel csak az ’A’ gyógyszerre
vonatkozik). ’A’ gyógyszer mellett 662 eFT-ba kerül egy QALY. Ugyanakkor ’A’ kezelés
alkalmazásával a betegek 2,5 QALY-val többet élnek.

A növekményi költség-hatékonysági arány 1,05 mFt/QALY. Ez azt jelenti, hogy ha a nincs
kezelést a jelenlegi terápiás gyakorlat, akkor az ’A’ gyógyszer finanszírozásával 1 mFt plusz
ráfordítással állítható elő egy új QALY.
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4.6. ábra A Markov-modell megoldása; költség-hatékonyság és növekményi költséghatékonyság arány
Döntés

QALY

Költség

Nincs kezelés

5,5

2 318 508

Költséghatékonyság
422 349

’A’ gyógyszer

8,0

5 278 718

662 437

Különbség

2,5

2 960 210

Növekményi költséghatékonysági arány (ICER)

1 047 731

A költség-hatékonyság eredményeit a költség-hatékonysági síkon is ábrázoltuk (4.7. ábra). Az
ábráról leolvasható, hogy a piros ponttal jelölt növekményi költség-hatékonysági arány a sík
azon negyedében van, ahol az ’új’ technológia nagyobb egészség nyereség elérésére képes,
miközben a ráfordítások is növekednek. A növekményi költség-hatékonysági arány értéke
megegyezik az origóból az egészségnyereség és növekményi költség metszete által kijelölt
ponthoz húzott egyenes meredekségével. Az ábrán jelöltük a különböző finanszírozói
preferenciákat megjelenítő költségvetési küszöb értékeket. Leolvasható, hogy 500 000
Ft/QALY küszöb esetén, a finanszírozó nem fogja támogatni ’A’ gyógyszert. Még a 1 500 000
Ft/QALY küszöb érték növekményi költség-hatékonysági arány felett húzódik, ekkor a
finanszírozó támogatni fogja a kezelést.
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4.7. ábra A Markov modell költség-hatékonysági eredményeinek ábrázolása a költséghatékonysági síkon.

4.1.5 A Markov modell korlátai

4.1.5.1 Hiányzó emlékezet
Ha az átmeneti valószínűségek minden periódusban konstansak, akkor Markov-láncról
beszélünk. Azonban a konstans átmeneti valószínűségek használata a legtöbb esetben nem
helytálló feltételezés. Gondoljunk például egy kétállapotú Markov-modellre, ahol az egyik
állapotban a beteg életben van, a másik állapotban halott. A két állapot közti átmeneti
valószínűség az életkor növekedésével exponenciálisan növekszik.
Használhatunk azonban periódusonként változó átmeneti valószínűségeket is, ha például az
életkorral növekvő halálozási valószínűséget akarjuk érzékeltetni - ekkor Markov-folyamatról
beszélünk, azonban ekkor is számolnunk kell egy fontos limitációval.
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A modell legfontosabb elméleti kritikája, hogy „nincs emlékezete”, azaz az állapotok közti
átmeneti valószínűségek nem függenek attól, hogy valaki mennyi időt töltött el a korábbi
állapotokban. Vagyis a modell ugyanúgy kezeli az évek óta betegségben szenvedő beteget,
mint azt, aki most lépett be a betegség adott stádiumába. Mondhatjuk úgy is, hogy a modell
nem veszi figyelembe a beteg kórtörténetét. Ez a feltételezés pedig a krónikus betegségek
esetében nem biztos, hogy helytálló. Ennek a nem életszerű feltételezésnek kiküszöbölésére
egyes krónikus betegségek modellezésénél úgynevezett alagút állapotokat használhatunk,
melynek lényege, hogy amint a beteg belép egy adott betegségi stádiumba, a következő
periódusok alkalmával kénytelen végigmenni az előre meghatározott állapokon, mint egy
alagúton, mivel nincs más kilépési lehetősége. Így az alagútállapotok alkalmazásával már
lehetővé válik a beteget ért korábbi események figyelembevétele is. Ezeknek az ideiglenes
állapotoknak bevezetésére akkor kerülhet sor, ha olyan eseményt kell szerepeltetni a
modellben, amelynek hatása rövid távú. Ilyen ideiglenes állapotra lehet példa egy akut
szélütés (stroke) esemény, melynek következtében a beteg halálozási valószínűsége egy
időre megnövekszik.

4.1.5.2 Az átmeneti valószínűségek becslése
A gyakorlatban azonban ennél sokkal több probléma adódik a modell alkalmazhatóságával
kapcsolatban. Nem könnyű feladat az átmeneti-valószínűségek meghatározása. Ezeket vagy
korábban végzett klinikai vizsgálatok (pl. 10-20 éves betegkövetések) eredményeiből
nyerjük, vagy a jobban hozzáférhető prevalencia adatokból kell megbecsülni. Figyelni kell
arra is, hogy ezek a valószínűségek összhangban legyenek a modellezésnél választott ciklusok
hosszával. Ha korábbi kutatások adatait használjuk fel, akkor ennek figyelembe vételével
gyakran korrigálni kell ezeket az átmeneti-valószínűségeket.
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5 A modellek bemeneti adatai
Függetlenül attól, hogy milyen modellezési megoldást választunk, minden technikában közös
az, hogy együttesen értékelni kell az egészségnyereséget és a költségeket. Az input adatok
azonosításakor és feldolgozásakor a bizonyítékokon alapuló orvoslás módszertanát
szükséges követni. Ez azt jelenti, hogy vagy primer adatgyűjtés során, klinikai vizsgálatok
lebonyolításával szerezzük meg a szükséges információt, vagy szekunder adatgyűjtést,
szisztematikus irodalomkeresést végzünk. A modellekhez felhasznált adatok általában
szekunder adatok, ritkán van lehetőség primer adatgyűjtésre.

A szisztematikus irodalmi áttekintések szolgálnak a modellezés fő adatforrásaiként. Ezeknek
módszertana jól kidolgozott, azonban nem célja jelen tankönyvnek ennek ismertetése. Ezért
ebben a fejezetben azt tekintjük át milyen típusú adatok alkalmazhatók a modellezés során,
melyek ezeknek fő ismérvei. A fejezetben három fő adatcsoporttal foglalkozunk:

1. Egészség-nyereség értékelése klinikai hatás alapján
2. Egészség-nyereség értékelése életminőség alapján
3. Költségek értékelése

Az első két csoport közül annak megfelelően választunk, hogy milyen típusú elemzést
szeretnénk elvégezni: költség-hatékonyság vagy költség-hasznosság. A költségek minden
értékelésére minden elemzés típusban szükség van.

5.1 Hogyan értékeljük a klinikai hatást a modellben?
A hatást mindig valamilyen klinikai vizsgálat alapján értékeljük. Ezek a klinikai vizsgálatok
különféle módszertannal készülhetnek. A következőkben rövid áttekintést adunk arra,
milyen típusú vizsgálatok használatosak, mennyire megbízható a módszertanuk.
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Fontos megjegyeznünk a fejezet elején, hogy az orvosi szakirodalomban felelhető
tudományos bizonyítékok elsősorban a klinikai hatásosságára, kisebb mértékben a
gyakorlatban is megfigyelhető hatékonyságra vonatkozóan szolgáltatnak információt. A
modellezés során történő felhasználásukkor szem előtt kell tartani, hogy az eredményeik a
klinikai vizsgálatok jól szabályozott körülményei között igazak, és nem biztos, hogy
mindennapi klinikai gyakorlatban is hasonló eredményeket mérhetnénk.

5.1.1 Nem-randomizált vizsgálat típusok

A nem-randomizált vizsgálatok közé tartoznak az eset leírás, eset-sorozat vizsgálatok, a
keresztmetszeti vizsgálatok, az eset-kontroll vizsgálatok valamint a kohort vagy követéses
vizsgálatok. Fő jellemzőjük, hogy a hatásra vonatkozóan nem lehet erős statisztikai
megállapításokat tenni. Ugyanis vagy hiányzik a kontroll csoport. Vagy a vizsgálati csoport
nem véletlen megválasztása miatt ezek beteganyaga eltér, ezért a megfigyelt hatást nem
csak a vizsgált beavatkozás, hanem maguk az eltérő populációk is okozhatják.

5.1.1.1 Eset leírás, eset-sorozat vizsgálatok
- Esetleírás
Esetleírás során egy vagy több beteg adatai alapján rögzítik az észlelt eltéréseket, és ezek
segítségével kísérelnek meg általános értékű következtetéseket levonni. A módszer pozitívuma
az, hogy elősegíti a hipotézisek felállítását, negatívuma pedig az, hogy a hipotézis nem
tesztelhető.

- Eset-sorozat.
A fejlett országokban gyakran gyűjtenek adatokat az egészségügyi rendszer aktivitásáról. Az
adatgyűjtés során felépülő adatbázisokat regisztereknek is szokták nevezni, ahol betegszintű
információkat gyűjtenek a beavatkozásokról és kimenetekről. A regisztereket gyakran
betegség szerint szervezik. Az adatokból információt kaphatunk az egészségügyi
technológiák biztonságosságáról, a betegek életminőségéről, és a kezeléshez kapcsolódó
erőforrás

felhasználásról

modellezéshez.

nyerhetünk

adatokat.

Értékes

adatforrások

lehetnek

a
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5.1.1.2 Keresztmetszeti vizsgálatok
A módszer célja a betegség fennállásának vagy hiányának, valamint az adott esetben
betegséghez vezető külső behatások fennállásának vagy hiányának leírása. A vizsgált
betegséggel kapcsolatos „pillanatképet” ad, a megkérdezett betegek adott pillanatban
érvényes életminőségéről, betegségük progressziójáról, illetve a betegségükkel járó
költségekről. A vizsgálatok a populáció reprezentatív vagy klinikai mintájára terjedhetnek ki,
akiktől interjúval, vagy kérdőíves vizsgálatok segítségével szerezhető meg a kívánt
információ. A módszer korlátja az, hogy mivel az adott esetben betegséget előidéző külső
behatás (exposure) és a megbetegedés felmérése azonos időben történik, ezért nem lehet
pontos időrendi és ok-okozati sorrendet megállapítani.

5.1.1.3 Eset-kontroll vizsgálatok
Eset-kontroll vizsgálatok során két olyan csoportot hasonlítunk össze, ahol az egyikben egy
bizonyos betegség vagy valamilyen jól leírható állapot fennáll, még a másikban nem. Ezt a
vizsgálat típust gyakran használják az epidemiológiában speciális állapotok kockázati
tényezőinek azonosítására (például a dohányzás és tüdőrák). Szintén gyakran alkalmazzák az
eset-kontroll tanulmányokat arra, hogy vizsgálják a gyógyszer és mellékhatása közötti
kapcsolatot. A eset-kontroll vizsgálat hátránya az, hogy bár kimutatja egy kapcsolat meglétét,
de azt nem lehet megállapítani, hogy a vizsgált terápiának, prevenciónak vagy más egészségügyi
szolgáltatásnak van-e ténylegesen hatása vagy nincs (fenn áll-e az ok-okozati kapcsolat).

5.1.1.4 Kohort vagy követéses vizsgálatok
Ennek a módszernek az alkalmazása során két vagy több olyan csoport kerül kiválasztásra, akik
különböző mértékben érintettek, valamely külső behatás által (például gyógyszer, toxin), illetve
az adott megbetegedés szempontjából különböző mértékben veszélyeztetettek. A vizsgálat
kezdetekor, a mintába tartozó személyek mentesek az adott megbetegedéstől. Ezután a
vizsgálat évekig, nem egyszer évtizedekig nyomon követi az adott populációba tartozó
egyéneket és rögzíti a folyamat kimenetelét, azaz azt, hogy hányan betegedtek meg és hányan
maradtak egészségesek (az adott veszélyeztető tényező fennállása esetén). A módszer
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lehetőséget ad a kockázati tényezők és a megbetegedés időbeli és oki összefüggéseinek a
feltárására. Hátránya, hogy megfelelő kontroll csoport kiválasztása rendkívül nagy
nehézségekbe ütközik, valamint az, hogy ez az epidemiológiai módszer időigényes és költséges.

5.1.2 Randomizált kontrollált vizsgálatok

A randomizált kontrollált vizsgálat terápiás vagy preventív beavatkozások klinikai
hatásosságának és biztonságosságának elemzésére szolgál. Ennek során a vizsgálatban
résztvevő populáció tagjait random választják ki és sorolják csoportokba. Rendszerint
terápiás és kontroll csoportokat alakítanak ki és ezeket a csoportokat hasonlítják össze az
elemzés tárgyát képező beavatkozás és a kimenetel szempontjából. A véletlen határain belül
a randomizált kiválasztás biztosítja, hogy a terápiás és a kontroll csoport egymással más,
külső körülmények kizárásával összehasonlítható legyen. A megfelelő randomizáció biztosítja
azt, hogy az adott kísérleti csoportok leglényegesebb tulajdonságaikat tekintve (a véletlen
különbségeket nem számítva) azonosak. Az egyetlen különbség az, hogy a terápiás
csoport(ok) tagjai részesülnek az alkalmazott intervencióban (pl. gyógyszeres terápiában), a
kontroll csoport tagjai pedig nem.

Ezeknek a vizsgálatoknak másik fontos tulajdonsága a kettős-vak lebonyolítás. Kettős vaknak
akkor nevezünk egy vizsgálatot, ha se a betegek, se a kezelést végző orvosok nem tudják,
hogy melyik beteg tartozik a terápiás, ill. kontroll csoportba. Ezáltal kiszűrhetőek azok a
hatások, amelyek abból erednek, hogy a beteg vagy az orvos ismeri a kezelést. A megfelelő
randomizáció eredményeképpen várható, hogy kettős vak vizsgálat mellett a két csoport
között a klinikai hatásban észlelt különbségét az alkalmazott gyógyszer/beavatkozás okozta.

Az 5.1. ábra mutatja az RCT vizsgálatok alapvető felépítése. A háromszög reprezentálja az
adott populációt, míg alsó harmada azokat a betegeket, akiknek az állapota (és egyben az
egészségügyi állapotban bekövetkező haszon elérésének potenciális képessége) nem volt
elég súlyos ahhoz, hogy bekerüljenek a mintába és emiatt kizárásra kerületek (E1, E2) a
vizsgálatból. A vizsgálatban résztvevők (experimentális és kontroll csoport) láthatók a

59

A modellek bemeneti adatai

középső felező vonal két oldalán. A további szimmetrikus sávok reprezentálják: a meghívott,
de vizsgálatban részt nem vevő betegeket; a meg nem hívott betegeket; és a vizsgálatban
részt nem vevő centrumokat.

A vízszintes tengelyen került feltüntetésre a két összehasonlításra kerülő intervenció, a
függőleges tengely mutatja a betegeknek azt a potenciális képességét, hogy az egészségügyi
beavatkozás eredményeképpen az egészségi állapotukban (élettartam, életminőség) pozitív
változás, haszon elérésére képesek.
Abban az esetben, ha a részvételi és a kizárási kritériumok valamint a randomizáció
megfelelő, akkor, mint azt az ábra szimmetriája is jelzi, mind a vizsgálatban résztvevők, mind
a vizsgálaton kívül maradók egymásnak megfelelőek és jól reprezentálják a teljes populációt.
Amint azonban az ábra jobb oldalán, a résztvevőket reprezentáló, kinagyított háromszög is
mutatja, a résztvevők összetétele sem homogén, alcsoportok különíthetők el egymástól.

A randomizált kontrollált vizsgálatok hátránya, hogy általánosíthatóságuk a napi rutin klinikai
gyakorlatra sokszor kérdéses.
Ez a probléma a vizsgálatban résztvevőkre, intézményekre és szakemberekre vonatkozó,
korlátozó részvételi kritériumok miatt jelentkezhet. Azonban így is előfordulhat, hogy
potenciálisan fontos résztvevők nem kerülnek be a kísérletben résztvevő csoportba, adott
esetben a szakemberek preferenciája miatt vagy egyszerűen adminisztratív okokból. Ezért az
eredmények nem általánosíthatóak a teljes populációra.
Ezzel szemben, a nem randomizált vizsgálatok részvételi kritériumai sokkal nyitottabbak, ami
azt eredményezheti, hogy az ezekben a felmérésekben résztvevők jellemzői sokkal inkább
megegyezhetnek annak a populációnak a jellemzőivel, amelyben az eredmények
felhasználásra kerülnek.
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5.1. ábra A randomizált kontrollált vizsgálatok koncepciója

5.1.3 Meta-analízis

A meta-analízis az egyik leggyakrabban említett fogalom a bizonyítékokon alapuló
orvoslással kapcsolatosan, használata alapvetően megváltoztatta a szakmai gondolkodást és
gyakorlatot. A meta-analízis a definíció szerint az azonos kérdésekre választ kereső klinikai
vizsgálatok numerikus eredményeinek a statisztikai szintézise. A meta-analízis segítségével a
rendelkezésre álló tudományos eredmények szintézisét nyerhetjük, amely ma már
nélkülözhetetlen egészségpolitikai döntéshozók és a finanszírozók számára is.
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Az eredeti klinikai vizsgálatok igen gyakran nem rendelkeznek elég nagy betegszámmal
ahhoz, hogy klinikailag fontos, de viszonylag kis terápiás hatáskülönbségek jelenlétét vagy
hiányát megfelelő biztonsággal bizonyítani lehessen. Ennek megfelelően az eredeti
vizsgálatok vezethetnek álnegatív eredményre, amikor a terápiás hatás nem bizonyul
statisztikailag szignifikánsnak, holott a valóságban ez a hatás létezik.

További előnye a meta-analízisnek az eredeti vizsgálatoknál potenciálisan nagyobb fokú
általánosíthatóság. Az eredeti vizsgálatok megállapításai arra a betegcsoportra vagy más
populációra érvényesek, amelyek legfőbb tulajdonságai megegyeznek a vizsgálatba bevont
populáció tulajdonságaival. A megfelelően végzett meta-analízis eredménye sok esetben
könnyebben általánosítható a nagyobb populációra, hiszen több, különböző tulajdonságú
betegcsoport eredményeinek „kombinációját” tartalmazza.

5.1.4 A tudományos bizonyítékok hierarchiája

Az előző alfejezetekben ismertetett tudományos bizonyítékok hierarchikus sorrendbe
állíthatóak, evidencia szintek különböztethetők meg (5.2. ábra). A sorrend képző elv a belső
validitás, ami azt fejezi ki, hogy a vizsgálati módszer statisztikailag mennyire megbízhatóan
tud választ adni két csoport különbözőségére. A jól megtervezett és kivitelezett randomizált
kontrollált vizsgálatok, illetve az összes releváns vizsgálat szisztematikus áttekintése
szolgáltatják a legmegbízhatóbb tudományos ismeretket. Ezek állnak a különböző
hierarchiák elején, megelőzve a nem randomizált, vagy kontroll nélküli vizsgálatokat.
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5.2. ábra A tudományos bizonyítékok hierarchikus szintjei
Besorolás

Vizsgálatok

Ia

Homogén randomizált kontrollált vizsgálatok szisztematikus áttekintése

Ib

Legalább

egy

randomizált

kontrollált

vizsgálat

(szűk

konfidencia

intervallummal
IIa

Kohort vizsgálatok szisztematikus áttekintése

IIb

Legalább egy kohort vizsgálat vagy gyengébb minőségű randomizált
kontrollált vizsgálat (pl.: a követés < 80%)

IIIa

Eset-kontroll vizsgálatok szisztematikus áttekintése

IIIb

Legalább egy eset-kontroll vizsgálat

IV

Eset-sorozatok, vagy gyenge

minőségű

eset-kontroll, vagy kohort

vizsgálatok
V

Szakértői vélemény, melyet nem támasztanak alá szisztematikusan és
kritikusan értékelt adatok

Forrás: Centre for Evidence Based Medicine, http://www.cebm.net/?o=1025

Fontos hangsúlyoznunk itt azt, hogy a sorrend csak egy szempontot tükröz. Ezért különböző
vizsgált kérdés esetében más és más bizonyíték típus lehet a legmegfelelőbb. A randomizált
kontrollált vizsgálatok nem minden kérdésre tudnak választ adni, és számos hátrányuk lehet.
Mindig a döntési helyzetnek, kutatási kérdésnek legmegfelelőbb vizsgálati típus eredményeit
használjuk.

5.1.5 A tudományos bizonyítékok lelőhelyei

A klinikai vizsgálatok és meta-analízisek száma egyre emelkedik, több adatbázis is
megpróbálja összegyűjteni ezeket, és lehetővé teszi, hogy keressünk közöttük. A modellezés
során annál megbízhatóbb eredményt kapunk, minél széles körből származnak a
hatásosságról felhasznált folyamatok. Ezért az irodalom keresés fontos lépése a modellezési
folyamatnak.
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A keresés folyamata a következőképpen épül fel ideális esetben:
-

átfogó elsődleges keresés, kulcsszavakkal és érzékeny keresési stratégiával,
legalább két különböző internetes adatbázisban

-

másodlagos keresés az első körben azonosított találatok referencialistái alapján,
valamint átfogó (review) közlemények áttekintésével. Ebben a szakaszban
segítségünkre lehet a Tudományos Citációs Index (SCI) áttanulmányozása további
hivatkozott cikkekért, illetve az eredeti közlemények felkutatásáért.

-

kiegészítő keresés
o „kézi keresés”, elsősorban a nem peer-reviewed tanulmányok után, illetve
az adott országban megjelent, nemzetközi adatbázisokban nem szereplő
tudományos bizonyítékok után
o szakértői konzultációk, kiegészítő információk összegyűjtése

A következő részben röviden bemutatjuk a legfontosabb adatbázisokat, ahol a tudományos
bizonyítékok felelhetőek.

-MEDLINE
Egyik legnagyobb adatbázis a Medline, a National Library of Medicine által létrehozott és
fejlesztett adatbázis, több mint 19 millió hivatkozással. Az adatbázis célja, hogy hozzáférést
biztosítson az orvos biológiai újságokban megjelent közlemények citációihoz és
absztraktjaihoz. Közel 4 600 folyóiratot indexelnek az orvostudomány, a fogászat, az
ápolástan, az állatorvos tudomány, a preklinikai tudományok, mint például a molekuláris
biológia területeiről. 71 országból kerülnek be a citációk az adatbázisba.

A

Medline

adatbázis

több

felületen

keresztül

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) szabadon használható

is

kereshető.

A

kereső, széleskörű

PubMed
keresési

opciókkal. Az oldalon a funkciók személyre szabhatóak, a találatok exportálhatóak. Az Ovid
(www.ovid.com) felületen történő keresés előfizetéshez kötött. Azonban itt még sok más
adatbázisban is kereshetünk, illetve számos, előfizetéshez kötött folyóirat közleményeit is
teljes terjedelemben elérhetjük. A PubMed és az Ovid eltérően kezeli a kereső kifejezéseket,
ezért eltérő találati listát kaphatunk ugyanarra a keresésre.
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Példa: Randomizált kontrollált vizsgálat keresése a PubMed Medline-on: A közlemények
indexelése sokat fejlődött az elmúlt években. A randomizált kontrollált vizsgálat (RCT)
publikáció típus egyszerű kulcsszavas keresése is megtalálja a legtöbb RCT-t a vizsgált
témában. A legtöbb esetben nem szükséges az összetettebb keresések alkalmazása. A
következőben bemutatunk két ilyen keresési stratégiát:

A. Egyszerű kulcsszavas keresés:
1. randomized controlled trial [pt]*

B. Érzékeny keresési stratégia:
1. clinical trial [pt]
2. randomized [ab]*
3. placebo [ab]
4. clinical trials [mh]
5. randomly [ab]
6. trial [ti]*
7. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6

A két keresési stratégia specificitása (az adatbázisban fellelhető RCT-k mekkora aranyát
találja meg) 0,927 és 0,996, a precizitása (az összesalálat számának mekkora aránya az RCT
találat) 0,810 és 0,193. Láthatjuk, hogy az egyszerű keresés kevesebb RCT-t talál meg, de ez
az eltérés minimális. Ugyanakkor az egyszerű keresés lényegesen precízebb, vagyis
kevesebb a nem releváns találatok száma

pt: publikáció típus; ab: az absztraktban található szöveg; mh: Medical Subject Heading, a
Medline-ban használt kulcsszavak; ti: a publikáció címében található szöveg
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-EMBASE
A másik nagy adatbázis az EMBASE. Több mint 7 000 folyóiratot indexelnek, közel 20 millió
citációt szerepel az adatbázisban. Csak előfizetés ellenében használható adatbázis. A
MEDLINE és az EMBASE között nem teljes az átfedés. Az EMBASE adatbázisban több európai
vagy nem angol nyelvű folyóirat tartalmában kereshetünk. Azonban a fő klinikai vizsgálatok
mindkét adatbázisban megtalálhatóak.

-Central – Cochrane Central Register of Controlled Trials
A Cochrane Collaboration 1992 óta működő non-profit szervezet, amelynek elsődleges célja
megbízható információk gyűjtése, tanulmányok készítése, terjesztése, napra készen. A
Cochrane Könyvár különböző tudományos gyűjteményekből áll, amelyekben a legtöbb,
egészségügyi közgazdaságtanban felmerülő kérdésre kapunk tudományos bizonyítékot,
összefoglaló közleményeket. Ezek a gyűjtemények a következők:
•

Rendszerezett tanulmányok adatbázisa – The Cochrane Database of Systematic Reviews,
CDSR

•

Hatékonysági vizsgálatok összefoglalói – The Database of Abstracts of Reviews of
Effectiveness

•

Kontrollált vizsgálatok – The Cochrane Controlled Trials Register, CCTR

•

Áttekintő tanulmányok módszertana – The Cochrane Review Methodology Database

A Cochrane Central Register of Controlled Trials adatbázisban kontrollált klinikai vizsgálatok
közleményeinek rekordjai találhatóak meg. Ezek döntően a MEDLINE és az EMBASE
adatbázisokból származnak. (www.thecochranelibrary.com)

5.2 Életminőség, hasznosság és QALY
Az egészséggazdaságtani modellekben az egészségnyereség értékelését két nagy csoportba
lehet sorolni. Az első csoportba a természetes mértékegységben kifejezett mércék tartoznak,
mint például az életév, stroke, infarktus, vérnyomás stb. A másik nagy csoportba a
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hasznosság alapú mércék tartoznak. Ebben a fejezetben ez utóbbi kérdéskört tekintjük át
részletesen.

Amikor egy betegség következményeiről gondolkodunk, alapvetően két szempontot
mérlegelünk: hogyan hat az élettartamra és hogyan hat az életminőségre? A különböző
terápiáktól (gyógyító és preventív eljárások, szűrések) várható nyereséggel kapcsolatban is
ez a kérdés merül fel: hosszabb életre ad lehetőséget illetve jobban fogjuk érezni magunkat
tőle?

A mortalitás hosszú ideig a legjelentősebb mérce volt a társadalom fő egészségi
problémáinak megítélésében. Azonban az emberek hosszabban élnek és sokan több évet is
krónikus betegséggel együtt élve töltenek. Magyarországon például az elmúlt hatvan évben a
nők születéskor várható élettartama folyamatosan nőtt 1949-2008 között (63,4 évről 77,8
évre emelkedett, a különbség 14,4 év), a férfiaknál kissé alacsonyabb növekedést találunk
ugyanezen időszakban (59,3 évről 69,8 évre, a különbség 10,5 év) és a változás hullámzó
lefolyású volt. Azonban ha csak az elmúlt két évtizedre tekintünk vissza (1990-2008), akkor
mindkét nemnél gyakorlatilag azonos emelkedést találunk és továbbra is jelentősnek
mondható a növekedés (nők 4,1 év, férfiak 4,7 év).

Ezért a halálozási mutatók mellett előtérbe kerültek az egyén illetve a társadalom egészségi
állapotának, az egészséggel összefüggő életminőségének a vizsgálata. Az olyan hagyományos
mércék, mint a túlélés vagy a képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR), élettani
kimenetelek (pl. szövettani vizsgálatok, koleszterinszint) azonban nem képesek az
életminőséget befolyásoló beavatkozások (pl. fájdalomcsökkentés, járáshoz támbot adása)
hatásosságát kimutatni. Ezért szükség van olyan módszerekre, amelyek az egészséggel
összefüggő életminőség területén jelentkező nyereségeket tudják megbízhatóan mérni.

Nem kétséges, hogy egy tökéletes egészségben eltöltött életév értékesebb az emberek
számára, mint egy nem teljes egészségben eltöltött életév. Ebből egyértelműen az
következik, hogy érdemes olyan beavatkozásokat végezni, amelyek ugyan az életet nem
hosszabbítják meg, de jobbá teszik azt, azaz az emberek életminőségét javítják. Egyúttal
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felmerül az is, hogy néhány eljárás, ami az életet ugyan meghosszabbítja, de nagyon rossz
egészséget eredményez, nem feltétlenül kívánatos.

Másik fontos szempont, hogy a ráfordítások mérlegeléséhez egyidejűleg kell tudnunk
kifejezni az élettartamban és az életminőségben megjelenő nyereségeket olyan módon, hogy
egymástól távol álló betegségek és beavatkozások (pl. influenza elleni védőoltás program és
koraszülött intenzív centrumok kialakítása) is összevethetők legyenek.

5.2.1 A beteg véleményének szerepe

A gyógyítás során a páciens véleményét figyelembe véve kell meghozni a döntéseket. A
betegek véleményét közvetítő kimenetelek, angol nevén “patient-reported outcome” (PRO)
a páciensek egészséggel, betegséggel kapcsolatos szubjektív értékeléseit célozza meg. (A
továbbiakban az egyszerűség kedvéért az angol „PRO” rövidítést használjuk). A PRO magába
foglalja a betegség tüneteivel, a funkcionalitással, a jól-léttel, az egészséggel összefüggő
életminőséggel, a terápiával kapcsolatos érzéseket és a szakszemélyzet kommunikációjával
való elégedettséget is. A PRO vizsgálata során magát a pácienst kérdezzük meg, hogyan
értékeli a betegséget, a kezelést, hogyan vélekedik a különböző beavatkozásokról, hogyan
hat a betegség illetve a kezelés az életére, beleértve a családi és/vagy társadalmi helyzetét,
abban betöltött szerepeit. Attól függően, milyen fontosságot tulajdonít egyik vagy másik
szempontnak valaki, eltérően éli meg ugyanazt az állapotot.

A PRO lehet egy nagyon egyszerű, egydimenziós kimenetel, pl. a fájdalom intenzitásának
mérése. A terápiás hatást vizsgálhatjuk komplexebb módon is. Például amikor a fizikai
képességeket értékeljük, már többféle szempontot kell megvizsgálni ahhoz, hogy teljes képet
kapjunk. Ha a páciens életminőségére kifejtett hatásokat akarjuk értékelni, további
tényezőket is figyelembe kell venni: mennyire fontos a beteg számára az adott tevékenység
vagy képesség (korlátozva érzi-e magát attól, hogy csak a lakásban és a ház körüli kiskertben
tud sétálgatni), mennyire felel meg a beteg elvárásainak az elért eredmény, teljesebbnek
érzi-e az életét a beavatkozástól.

68

A modellek bemeneti adatai

5.3. ábra Betegek véleményét közvetítő kimenetelek
Dimenzió

Területek

Példák

Fizikai dimenzió

Fizikai működés

- Mozgékonyság,
- Ép bőr védőfunkciója

Tünetek

-

Mozgáskorlátozottság,

fájdalom,
- Viszketés, hámlás
Tevékenységek

- Járás, székbe leülés és
felállás, tárgyak elérése
- mosogatás, vizes munkák
elvégzése

Mentális dimenzió

Pszichológiai jól-lét

Öröm,

lehangoltság,

nyugtalanság, elégedettség
Személyes

Spirituális

beállítottság,

élettel való elégedettség
Szégyenérzet

Szociális dimenzió

Kognitív működés

Emlékezet, koncentráció

Szociális működés

Családi

élet,

feladatok,

anyai/apai
társadalmi

kapcsolatok, barátság
Szociális jól-lét
Általánosan

Az

egészség

Izoláltság mértéke, stigmák
globális A jelen egészség általános

értékelése

besorolása

Ellátással való elégedettség

Terápiával való elégedettség

A betegek véleményét közvetítő kimenetelek között az egészséggel összefüggő életminőség
(továbbiakban életminőség) kiemelt szereppel bír, mert a terápia hatásosságát a beteg
elvárásait figyelembe véve értékeli. A szakirodalom azonban az egészségi állapot és
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egészséggel összefüggő életminőség fogalmakat az esetek többségében nem különíti el és
egyszerűsítve az életminőség kifejezést alkalmazzák, a továbbiakban mi is ezt követjük.

5.2.2 Az életminőség mérése

A méréseket jellemezhetjük aszerint, hogy az egészség mely területét/területeit fedik le (pl.
fizikai funkció, egészségi állapot, életminőség) és milyen mélységig vizsgálják az adott
dimenziót. A vizsgálat különféle formákban történhet, de az önkitöltős kérdőívek terjedtek el
leginkább, mert ezek felelnek meg legjobban a mérés módszertani követelményeknek: pl. az
interjúkkal szemben a válaszadót nem befolyásolja a kérdező személye, alkalmazásuk
egyszerű, gyors és standardizálható. Az elmúlt évtizedekben számos kérdőívet készítettek
erre a célra, döntő többségben nagyszámú lakossági minta, legtöbbször a páciensek
kikérdezése alapján. E módszer biztosítja, hogy a kérdőívek a páciensek számára fontos
kérdéseket tartalmazzanak és a vizsgált kérdéseket az ő szempontjukból közelítsék meg.

Az életminőség méréseket jellegük alapján három fő csoportba oszthatjuk:
- általános (generikus) mércék
- betegség-specifikus mércék
- hasznosság mércék (preferencián alapuló általános mércék)

Az általános kérdőívek bármely betegségben alkalmazható, a betegség-specifikus kérdőívek
az adott betegségre jellemző tüneteket vizsgálják. A harmadik csoport, a hasznosság mércék
közgazdaságtani szempontból különösen jelentősek.

5.2.2.1 Általános kérdőívek

Az általános (generikus) kérdőívek az egészség olyan tényezőit vizsgálják, melyek nem
speciálisan egy betegségre jellemzők, hanem bármely betegségben jelentőséggel bírnak pl.:
fájdalom, fizikai mobilitás, alvás. Általános jellegük miatt bármely betegségcsoportban
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alkalmazhatók, különböző jellegű betegségek összehasonlítására is alkalmasak. Hátrányuk
kisebb érzékenységük, a finom részleteket nem képesek elkülöníteni, túlságosan vagy
kevéssé hangsúlyoznak egyes dimenziókat. Néhány ismertebb generikus kérdőív: WHOQOL100, EQ-5D, Nottingham Health Profile (NHP), Short Form 36 (SF-36).

Az SF-36 kérdőív az alábbi táblázatban (5.4. ábra) ismertetett 8 dimenziót vizsgálja, értékelés
során 2 számmal fejezi ki az egészségi állapotot: fizikai és mentális egészség.

5.4. ábra Az SF-36 kérdőív által vizsgált egészség-dimenziók
Dimenziók

Vizsgált területek

Fizikai működés

Az egészség fizikai tevékenységek elvégzésére gyakorolt hatását
vizsgálja.

Fizikai szerep

A fizikai egészség különböző tevékenységek elvégzésére gyakorolt
hatását vizsgálja.

Testi fájdalom

A fájdalom gyakoriságát vizsgálja és a mindennapi tevékenységek
elvégzésére gyakorolt hatását.

Általános egészség

Az álatlános egészségi állapotot globálisan vizsgálja, a betegségre
való hajlamot, a jövőbeni egészséggel kapcsolatos várakozásokat
vizsgálja

Vitalitás

Energiával, kimerültséggel kapcsolatos érzéseket vizsgálja.

Szociális működés

A fizikai és / vagy az érzelmi problémák az egyén szokásos
társadalmi működéseire gyakorolt hatását vizsgálja.

Érzelmi szerep

Az érzelmi egészség különböző tevékenységek elvégzésére
gyakorolt hatását vizsgálja

Mentális egészség

A 4 fő mentális egészségdimenzióbeli problémák gyakoriságát
vizsgálja: nyugtalanság, lehangoltság, a viselkedési/érzelmi kontroll
vesztése, pszihológiai jóllét.

Forrás: http://www.sf-36.org
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5.2.2.2 Betegség-specifikus kérdőívek

A betegség-specifikus kérdőívek nagyobb mélységgel veszik figyelembe a vizsgált betegségre
különösen jellemző tünetcsoportokat (ún. dimenziókat), a kérdések ezekre koncentrálnak,
ezért szenzitivitásuk nagyobb, kis változásokat is kimutatnak. A betegség-specifikus
kérdőívek a hatásosság kimutatására jól alkalmazhatók (pl. célzott terápia okozta javulás
vizsgálata), a betegség olyan aspektusaira is rávilágítanak, amelyeket az általános kérdőívek
nem mérnek. Hátrányuk, hogy a klinikai szignifikancia könnyebben nyerhető, a kis egészségnyereséget esetleg felnagyítják. Különböző betegségcsoportok összehasonlítására nem
alkalmasak, hisz az eltérő betegségcsoportokat más és más módszerrel kell mérni.

5.2.2.3 Indexek és profilok

A kérdőívek csoportosítása az eredmények összegzésének módszere alapján is történhet. Az
életminőség profilok a különböző vizsgált dimenziókat differenciáltan (több számmal)
jellemzik, részletesebb képet adnak arról, hogy az életminőség mely területei érintettek
illetve azok hogyan változtak (pl. SF-36, NHP kérdőívek). Heterogén betegcsoport esetén, ha
nincs egyértelműen priorizált terápiás eljárás és a kezelést maximálisan a betegek igényeihez
és lehetőségeihez kell finomítani, a profilok jól alkalmazhatók. Az életminőség indexek
egyetlen mutatóban (egy számmal) összegzik az életminőséget. Kifejezik, hogy egy adott
egészségi állapot mennyit ér a teljesen egészségeshez, a halálhoz, vagy egy jól körülírt
állapothoz képest. Költség-hasznosság elemzésekben csak az indexek alkalmazhatók.
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5.5. ábra Példák a kérdőívek csoportosítására.
Funkció

Profil

Index

Általános kérdőívek

Nottingham Health Profile, EQ-5D
SF-36

Betegség-specifikus

ADDQoL,

Kidney

kérdőívek

Questionnaire

Disease Psoriatic Arthritis Quality of
Life
(PsAQoL),

Questionnaire
Ankylosing

Spondylitis Quality of Life
questionnai (ASQoL)
Hasznosság
alkalmas

mérésre

is -

EQ-5D, SF-6D, HUI, QWB

általános

kérdőívek

A táblázatban rövidítéssel szereplő kérdőívek, valamint további több száz kérdőív
ismertetése (a kérdőív típusa, mely betegségben alkalmazható, milyen populáción vizsgálták,
az alkalmazás módja, hány kérdésből áll, milyen időtávot vizsgál, nyelvi/kulturális verziók) a
http://www.proqolid.org honlapon található.

5.2.3 A hasznosság mérése

A közgazdaságtanban a hasznosság a javak azon hasznos tulajdonságainak összessége,
amelyek valamilyen szükséglet kielégítésére alkalmassá teszik őket. Az egészség-gazdaságtan
ezt a koncepciót alkalmazza az egészségi állapot, az egészséggel összefüggő jól-lét értékelése
vonatkozásában. Egészség-gazdaságtani értelemben a hasznosság egy specifikus egészségi
állapot vagy kimenetel preferáltságának a mércéje (Preferencia-alapú mérésnek is nevezik: a
preferencia a lehetőségek közötti képzeletbeli vagy tényleges választást jelenti, ha egy egyén
vagy csoport preferál egy általa választható alternatívát egy másikkal szemben, akkor
előnyben részesíti azt és szívesebben választja, mint a másikat.).

Miért is van hasznosság (preferencia) mérésre szükség? Nézzünk egy példát.
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Képzeljük egy, hogy váratlanul a következő ajánlatot kapjuk:
„Ön és családja eltölthet egy hétvégét szabadon megválasztott időpontban, egy alpesi
faluban, teljes ellátással. A környéken kellemes kerékpárutak vezetnek és télen sí- és sífutóparadicsom működik, melyeket szabadon használhatnak a hétvége folyamán. Önöknek nem
kell térítést fizetni az ellátásokért.

Kérjük, jelölje meg az alábbi skálán, mennyire tetszik Önnek ez az ajánlat!”
1

2

3

4

nem tetszik

5
nagyon tetszik

(Mielőbb továbblépnénk egy következő példára, kérjük valóban képzelje el magát a fenti
helyzetbe és valóban válaszolja meg a skálán a kérdést!)

Most képzeljük el, hogy nem kaptuk meg az előbbi ajánlatot, nem is hallottunk róla, hanem a
következő ajánlat érkezik egy nap hozzánk:

„Ön és családja eltölthet egy hétvégét szabadon megválasztott időpontban, egy alpesi
wellness szállodában, teljes ellátással. A környéken kellemes túraútvonalak vezetnek, télen
korcsolyapálya működik, melyeket szabadon használhatnak a hétvége folyamán. Önöknek
nem kell térítést fizetni az ellátásokért.
Kérjük, jelölje meg az alábbi skálán, mennyire tetszik Önnek ez az ajánlat!”
1
nem tetszik

2

3

4

5
nagyon tetszik

Várható - a nagyon kedvező feltételek miatt - ha külön-külön kell értékelni a két ajánlatot,
akkor az emberek többsége a „nagyon tetszik” ponthoz közeli választ jelölnek meg.
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A kérdést azonban a következő módon is feltehetjük:
„Ön a következő ajánlatokat kapja:
„A” ajánlat

„B” ajánlat

Ön és családja eltölthet egy
hétvégét szabadon megválasztott
időpontban, egy alpesi faluban,
teljes ellátással.
A környéken kellemes
kerékpárutak vezetnek és télen
sí- és sífutóparadicsom működik,
melyeket szabadon
használhatnak a hétvége
folyamán. Önöknek nem kell
térítést fizetni az ellátásokért.

Ön és családja eltölthet egy
hétvégét szabadon megválasztott
időpontban, egy alpesi wellness
szállodában, teljes ellátással.
A környéken kellemes
túraútvonalak vezetnek, télen
korcsolyapálya működik,
melyeket szabadon
használhatnak a hétvége
folyamán. Önöknek nem kell
térítést fizetni az ellátásokért.

Kérjük, jelölje meg az alábbi skálán, mennyire tetszik az „A” illetve a „B” ajánlat?
1

2

3

4

nem tetszik

5
nagyon tetszik

Ebben az esetben várható, hogy több ember az egyik vagy másik lehetőséget számára jobban
tetszőre fogja értékelni attól függően, mi áll közelebb hozzá.
A preferencia mérések során tehát különböző alternatívák közötti választásokban
gondolkodunk és egy zárt skálán fejezzük ki, melyiknek milyen értéket tulajdonítunk.

A tökéletes egészségi állapot hasznosságát megegyezés alapján 1-nek, a halált 0-nak
értékeljük. Azok az egészségi állapotok, melyek e két végpont között helyezkednek el, egy
meghatározott hasznosság értéket kapnak 0 és 1 között.

Az egészségi állapot hasznosságát kérdezhetjük közvetlen módon, pl. interjú formájában
(direkt módszerek) vagy közvetetten, olyan általános egészségi kérdőívek alkalmazásával,
amelyekhez preferencia értékek társíthatók (indirekt módszerek).
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5.2.3.1 Direkt módszerek

5.2.3.1.1 Idő-alku módszer
Az idő-alku (time trade-off, TTO) módszer alapja egy hipotetikus mérlegelés: a rövidebb, de
jó egészségben töltött életet vagy a hosszabb, de egészségi problémákkal terhelt életet
választanánk?

A jelenlegi egészségi állapotot az alapján értékeljük, hogy az egyén a hátralevő életéveiből
hányról mondana le azért, hogy visszanyerje a tökéletes egészségét. Ha a hátralevő 30
évéből 6-ről lemondana a teljes gyógyulásért, akkor a jelenlegi állapotának relatív értéke a
teljes egészséghez képest 1-6/30=0,8. Ha akár 12 évet is odaadna, akkor az állapotnak az
értéke még alacsonyabb számára (1-12/30=0,6).
Az idő-alku módszer hátránya, hogy eltérő időtávokat kell alkalmazni különböző életkorú
egyének esetén. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az idő-alku eredménye függ a válaszadó
életkorától, nemétől és jelen egészségi állapotától, de van több más, kevéssé feltárt, mérési
bizonytalanságot okozó tényező is (pl. a halál utáni élettel kapcsolatos hitek). Sokan pedig
egyáltalán nem hajlandók az élethossz és az életminőség közötti választást megtenni.

5.2.3.1.2 Standard játszma módszer
A standard játszma (standard gamble, SG) egy klasszikus kockázat-vállalási módszer, mely
során a válaszadóknak két alternatíva közül kell a választaniuk. Egyik lehetőség, hogy a
jelenlegi, nem teljes egészségi állapotban marad élete hátralevő részére. A másik lehetőség
az, hogy vállal egy olyan beavatkozást, amellyel visszanyerheti a teljes egészségét, de a
beavatkozás során meg is halhat. A mérés folyamán a beavatkozás halálozási esélyét
módosítják addig, amíg a válaszadó nem lesz közömbös a két lehetőség közötti választást
illetően. Ha pl. 20%-os műtéti kockázat esetén érzi úgy, hogy nem tudja eldönteni, vállalja
vagy sem az operációt azért, hogy teljesen meggyógyuljon egy betegségből, akkor ennek a
betegségnek a relatív hasznossága a teljesen egészségeshez képest 1-0,2=0,8.
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5.2.3.1.3 Vizuális analóg skála módszer
A vizuális analóg skálát (VAS) eredetileg fizikai ingerekre, pl. hő ingerekre adott válaszok
mérésére fejlesztették ki. A VAS egy olyan zárt végű egyenes (általában egy 10 cm-es vonal),
amelynek a két végpontja egy-egy jól definiált állapotot jelent. Ezen az egyenesen kell a
válaszadónak megjelölni, hogy például mekkora az a fájdalom, amit érez, ha az egyenes egyik
végpontja a „nincs fájdalom” a másik pedig az „elképzelhető legnagyobb fájdalom” állapotát
jelenti.

Amikor a VAS-t preferencia (hasznosság) mérésre, azaz különböző jól körülírt egészségi
állapotok egy zárt skálán történő rangsorolására alkalmazzák, akkor az egyenes egyik
végpontja a legkevésbé, a másik a leginkább preferált állapotot jelenti. Ezen a skálán kell a
válaszadónak egy tollvonással megjelölnie, melyik állapotot tartja jobbnak vagy rosszabbnak,
az egyenes egyik (0 cm) vagy másik végéhez (10 cm) közelebbihez tartozónak. Megmérjük
hány cm-nél keresztezi az egyenest és így kapjuk meg az állapot értékét. A VAS előnye az
egyszerűsége, a válaszadási arány általában 90% felett van. Hátránya, hogy a két végpontot
általában elkerülik a válaszadók, ami torzíthatja az eredményeket.

5.2.3.1.4 Az idő-alku, a standard játszma és a vizuális analóg skála alkalmazhatósága
A háromféle hasznosság mérce (TTO, SG, VAS) eltérő eredményeket ad. A standard játszma
módszerrel jobbnak mérjük az adott egészségi állapotot, mint idő-alku módszerrel és
mindkettővel jobb eredményt kapunk, mint vizuális analóg skálával. A különbség érthető: ha
egy azonnal bekövetkező halálozási eséllyel kell szembenéznünk (standard játszma),
értékesebbnek találjuk a jelenlegi nem tökéletes egészségi állapotunkat, mintha a távoli
jövőre vonatkozó dolog alapján értékeljük azt (idő-alku módszer). Még inkább másként
vélekedünk, ha a mai egészségi állapotunk értékeléséhez nem kell semmiféle kockázatot
vállalnunk, nem kell lemondanunk jövőbeli dolgokról, hanem egy vonalon kell keresztbe
húzni egy egyenest (vizuális analóg skála). Ugyanakkor a VAS egyszerűsége egyúttal előny is:
alkalmas arra, hogy a vizsgálat során egyféle bevezető gyakorlatként, egyszerű módon
ismertesse meg a válaszadót az elvégzendő választási feladattal, amelyet a bonyolultabb
módszerek követhetnek. További előnye, hogy olyan esetekben is használható, amikor a SG
és a TTO nem, például többféle (4-6 féle) egészségi állapot egyidejű rangsorolására.
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Nincs egységes konszenzus arra vonatkozóan, melyik preferencia-mérést kell alkalmazni,
mindhárom közvetlen mérési módszernek (TTO, SG, VAS) vannak előnyei és korlátai, ezért
lehetőség szerint többféle módszert egyidejűleg szoktak végezni.
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy léteznek más direkt preferencia-mérések
(nagyságrendi becslés, ember-alku módszer), ezek azonban kevésbé megalapozottak és ezért
gyakorlati alkalmazásuk háttérbe szorult.

5.2.3.2 Indirekt módszerek

A direkt módszerek bonyolultságuk miatt nem alkalmazhatók a társadalom bármelyik
rétegében. Ezért felmerült az igény olyan technikákra, amelyek többféle, jól definiált
egészségi állapotok standardizált leírására és értékelésére alkalmasak, megbízhatóan
mérnek, ismételhetők, különféle betegségekben és széles körben alkalmazhatók.
Az indirekt módszerek alapja, hogy egy általános egészségi kérdőív által leírható különböző
állapotokat értékelnek direkt preferencia-mérő módszerekkel (TTO, SG, VAS), nagyszámú
lakossági minta bevonásával. Így ezek a kérdőívek az egészségi állapot mérésével egyidejűleg
annak a társadalmi perspektívából megítélt értékéről (hasznosságáról) is információt adnak.
Preferencia-mérésre és az egészség-gazdaságtani elemzésekben leggyakrabban használt
kérdőív az EQ-5D, amelyet a következőkben részletesen is ismertetünk.

5.2.3.2.1 Az EQ-5D kérdőív
Az EQ-5D (korábbi nevén EuroQoL) kérdőív olyan területeket vizsgál, amelyek különböző
betegségek, egészségi problémák esetén egyaránt érintettek lehetnek: mozgékonyság,
önellátás,

szokásos

tevékenységek

elvégzése,

fájdalom/rossz

közérzet,

szorongás/lehangoltság. A válaszadónak három féle szint közül kell kiválasztania, mennyire
jelent neki gondot az adott terület (nincs probléma, némi probléma, súlyos probléma). (5.6.
ábra)
Az EQ-5D kérdőív kiegészül egy függőleges helyzetű vizuális analóg skálával, az un. egészséghőmérővel, melyen a 100 az elképzelhető legjobb, a 0 az elképzelhető legrosszabb egészségi
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állapotot jelenti. A válaszadónak ezen az egyenesen kell megjelölnie, mennyire érzi jónak
vagy rossznak az aznapi egészségi állapotát. (5.6. ábra)

A kérdőívben 243 féle válaszkombináció lehetséges, ennyiféle egészségi állapot leírására
alkalmas, a teljesen problémamentestől (nincs probléma egyik vizsgált területen sem) az
olyan súlyosig, amikor a válaszadó képtelen bármit elvégezni és súlyos fájdalom,
lehangoltság is kínozza. A háromféle választ számokkal jelöljük (nincs probléma=1, némi
probléma=2, súlyos probléma=3), így a lehetséges válaszkombinációkat számsorral tudjuk
kifejezni (pl. nincs probléma egyik területen sem: 1,1,1,1,1; mind az öt területen súlyos
probléma: 3,3,3,3,3; némi problémát okoz a járás és mérsékelt fájdalma van, de gond nélkül
ellátja magát és elvégzi szokásos tevékenységeit, nem szorong és nem lehangolt: 2,1,1,2,1).

Az EQ-5D kérdőívvel tehát standard módon tudunk leírni egészségi állapotokat, általános
jellegéből adódóan egymással közvetlenül össze nem hasonlítható betegségekben egyaránt
alkalmazható.

Preferencia-mérés szempontjából a következő kérdés az, hogyan tudjuk rangsorolni ezeket
az állapotokat és számszerűsíteni a különbségeket?

Nyilvánvaló, hogy az „1,1,1,1,1” állapot jobb, mint a „3,3,3,3,3” állapot, de ha rangsorolnunk
kell, akkor vajon melyik a rosszabb állapot: ha némi problémát jelent a járás és mérsékelt
fájdalma van („2,1,1,2,1”), vagy ha némi problémát jelent a járás és az önellátás
(„2,2,1,1,1”)? Mindkét esetben két területen jelölt némi problémát a válaszadó, a két állapot
azonban nem feltétlenül azonos súlyosságú. További kérdés, hogy mennyivel jobb az egyik
állapot, mint a másik?
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5.6. ábra Az EQ-5D kérdőív által vizsgált területek
Az alább szereplő kérdéscsoportok mindegyikében tegyen keresztet azon válasz melletti
négyzetbe, amely legjobban jellemzi az Ön mai egészségi állapotát.

Mozgékonyság
Nincs problémám a járással



Némi problémám van a járással



Ágyhoz vagyok kötve



Önellátás
Nincs problémám önmagam ellátásával



Némi problémám van a tisztálkodással és az öltözködéssel



Képtelen vagyok önállóan tisztálkodni vagy öltözködni



Szokásos tevékenységek (pl. munka, tanulás, házimunka,
családi vagy szabadidõs tevékenységek)
Nincs problémám a szokásos tevékenységeim elvégzésével



Némi problémám van szokásos tevékenységeim elvégzésével



Képtelen vagyok elvégezni szokásos tevékenységeimet



Fájdalom/Rossz közérzet
Nincs fájdalmam vagy rossz közérzetem



Mérsékelt fájdalmam vagy kissé rossz közérzetem van



Nagyon erõs fájdalmam vagy nagyon rossz közérzetem van



Szorongás/Lehangoltság
Nem szorongok vagy nem vagyok lehangolt



Mérsékelten szorongok vagy kissé lehangolt vagyok



Nagyon szorongok vagy nagyon lehangolt vagyok
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Ha megkérdezzük az embereket, hány évet adnának hátralevő életükből azért, hogy
megszabaduljanak az egyik illetve a másik állapotból, akkor lehet, hogy eltérő értékeket
kapunk. Ezt az idő-alku módszert alkalmazták az Egyesült Királyságban az EQ-5D által leírható
243 féle egészségi állapot értékelésére egy 3000 fős reprezentatív lakossági mintán.

Ha a hátralevő 10 életévéből 5 évet adna azért, hogy ennyivel rövidebben ugyan, de teljes
egészségben éljen, akkor az állapot értéke a teljesen egészségeshez képest 1-5/10=0,5 azon
a skálán, ahol az 1 a teljes egészséget és 0 a halált jelenti. Ha akár 8 évről is lemondana, hogy
megszabaduljon ezektől az egészség-problémáktól, akkor 1-8/10=0,2 az adott állapot relatív
értéke az egészségeshez képest. A 243 féle egészségi állapothoz ezen idő-alku módszer
alapján kialakított algoritmussal rendeltek preferencia-értéket, az így kapott értékeket
nevezzük EQ-5D indexnek. Az Egyesült Királyságban a „2,1,1,2,1” állapot megközelítőleg
azonos értéket kapott, mint a „2,2,1,1,1” állapot: 0,727 versus 0,746. De például az
„1,1,2,1,2” állapot (szokásos tevékenységek elvégzése némi problémát jelent és mérsékelten
szorong/lehangolt) magasabb értéket kapott: 0,812. Tehát a mozgás és a fájdalom/rossz
közérzet dimenziók, illetve a mozgás és az önellátás mérsékelt károsodása nagyobb
jelentőségűnek bizonyult, mint amikor a probléma a szokásos tevékenységek elvégzése és a
szorongás/lehangoltság területeken jelentkezik.

Az Egyesült Királyságban alkalmazott algoritmus alapján a 243 féle EQ-5D állapotból 83
(34,2%) kapott a 0-nál kisebb értéket, pl. az „1,2,3,3,2” állapot értéke -0,05, a „3,3,3,3,3”
állapoté pedig -0,594 (!). Elfogadható a gondolat, hogy bizonyos egészségi állapotok a
halálnál is rosszabbnak tűnhetnek. Szakmai vita tárgyát képezi azonban, hogy megalapozotte a halálnál rosszabb állapotok számszerűsített differenciálása? A mínusz értékek az eredeti
koncepciót (halál versus teljes egészség) kifejező 0-1 közötti tartományhoz képest jelentős
eltérést mutatnak, és ha többségben fordulnak elő a mintában, torzítást okozhatnak. Attól
függően, mekkora értéket tulajdonítunk a halálnál rosszabb állapotok közti különbségeknek,
jelentősen módosulhatnak a végső eredmények. Ezért egészség-gazdaságtani elemzésekben
számos esetben azt látjuk, hogy az EQ-5D mínusz értékeket 0-nak veszik, vagy - talán ez a
helyesebb - mind a kétféle módon (felkerekítéssel és a nélkül) prezentálják az eredményeket.
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Az EQ-5D kérdőív előnye, hogy eddig több mint 100 országra validálták, ezért nemzetközi
összehasonlító vizsgálatokra alkalmas. Bár legáltalánosabb az Egyesült Királyságban
kialakított hasznosság értékek alkalmazása az EQ-5D kérdőív által körülírható egészségi
állapotok értékelésében, számos országban elvégezték a lakosság bevonásával az értékelést
direkt mérőmódszereket alkalmazva (Japán, Spanyolország, Svédország, Hollandia,
Németország, Dánia, Zimbabwe, USA, Új-Zéland, Franciaország, Ausztrália, stb.). A
tanulmányok döntően VAS illetve TTO módszereket használtak az értékeléshez.
Magyarországon az Egyesült Királyság értékeit használják, Lengyelországban azonban
jelentősen eltérő értékeket találtak a nyugat-európai országokhoz képest. Az eddigi
vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az élethossz/életminőség alku valamint az ötféle
egészség-dimenzió fontosságának megítélése különbözik régiónként, ami ország-specifikus
preferencia-értékek alkalmazásának szükségességét veti fel, ez esetben azonban az
összehasonlíthatóság csökken, ami több országra kiterjedő multicentrikus vizsgálatok (RCT-k)
során kiemelkedő szempont. Normann és mtsai. áttekintő közleményében arra hívja fel a
figyelmet, hogy a dán, németországi, holland algoritmus magasabb egészségi állapot
értékeket rendelnek az egyes EQ-5D állapotokhoz, ezért költség-hatékonysági elemzésekben,
modellezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy felhasználásra kerülő adatok milyen
módszertannal készültek.1

A kérdőív az EuroQoL munkacsoport honlapján érhető el (http://www.euroqol.org).
Lakossági összehasonlításra Magyarországon Szende és mtsai. reprezentatív lakossági
felméréséből származó adatok nyújtanak lehetőséget. Eredményeik megfelelnek a
nemzetközi megfigyeléseknek, mely szerint az egészség az életkorral romlik, a nők egészségi
állapota minden korcsoportban rosszabb, mint a férfiaké és az EQ-5D egészség-hőmérő
rosszabb értékeket ad, mint az EQ-5D index.

5.2.3.3 Fizetési hajlandóság, diszkrét választás kísérlet

Az egészségi állapotokat értékelhetjük az alapján is, hogy az egyén pénzügyi értelemben
mennyit hajlandó áldozni arra, hogy meggyógyuljon az adott állapotból vagy elkerüljön
1

(Norman R, Cronin P, Viney R, King M, Street D, Ratcliffe J. International comparisons in valuing EQ-5D health
states: a review and analysis. Value Health. 2009 Nov-Dec;12(8):1194-200.)
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bizonyos egészségi állapotokat. A fizetési hajlandóság (willingness-to-pay, WTP) az a
maximum, amit egy egyén hajlandó kifizetni, feláldozni illetve elcserélni egy jószágért, jelen
esetben a teljes egészség visszanyerésért vagy azért, hogy elkerüljön bizonyos betegségeket.

A válaszadóknak hipotetikus szcenáriókat mutatunk be és arra kérjük, válassza valamelyiket.
A szcenáriók eltérő mennyiségű információkat adnak és egymástól távol eső területeket
érintenek. Például egy genetikai teszt elvégzésével kapcsolatban a válaszadó választhatja az
A vagy a B tesztet vagy úgy is dönthet, hogy nem végeztet vizsgálatot. Az A teszt eredménye
egyszerű információkat ad, az eredményre 2 napot kell várni és 7000 forintba kerül. A B teszt
kiterjedt, részletes információkat ad, 8 napot kell várni az eredményre és 35 000 forintba
kerül. Ha azt választja, hogy nem végeztet tesztet, nem lesz információja, és természetesen
nem kell az eredményre várakoznia és költenie sem kell rá. A választás ezzel a módszerrel
bonyolultabb gondolkodást igényel, de a válaszadó értékelését komplexebben tükrözi,
teljesebb információt kapunk a preferenciáiról.

5.2.3.4 A különböző hasznosság mérések előnyei és hátrányai

A direkt és az indirekt módszerek egyaránt előnyökkel és hátrányokkal bírnak, ezek részben a
mérés megbízhatóságára, jellegére, másrészt alkalmazhatóságára vonatkoznak (5.7. ábra).
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5.7. ábra Direkt és indirekt egészség-hasznosság mérő módszerek
Mérés típusa

Alkalmazás

Előnyök

Direkt mérések

Klinikai
Egy
számban
vizsgálatokban
a kifejezett érték.
globális
egészségi
állapot mérésére
QALY
mérésre
döntéshozatalhoz,
költség-hasznossági
elemzésekhez.
Betegszintű
döntések
elősegítésére.

Hátrányok

Esetleg
nem
annyira érzékeny a
változásokra, mint
az egészségi állapot
mércék.
Személyes intejúra
lehet szükség.
Néhány
ember
számára
nehéz
lehet megérteni a
feladatot.
Az
eredmény
függhet az egyén
időhöz,
pénzhez,
rizikóvállalához
való viszonyától.
Indirekt mérések
Klinikai
Egy
számban Esetleg
nem
vizsgálatokban
a kifejezett érték.
annyira érzékeny a
globális
egészségi Társadalmi értéket változásokra, mint
állapot mérésére.
(preferenciát)
az egészségi állapot
QALY
mérésre közvetít,
ezért mércék.
döntéshozatalhoz,
előnyösebbnek
költség-hasznossági
tartják
az
elemzésekhez.
alkalmazásukat.
Nincs szükség betegintejúra.
Forrás: Khanna D, Tsevat J. Health-related Quality of Life—An Introduction. Am J Manag
Care. 2007;13:S218-S223.

A különböző hasznosság méréseket eltérő gyakorisággal alkalmazzák, ezt jól példázza Tarride
és mtsai. elemzése. Szisztematikus rrodalomkeresést végeztek 2008. novemberig bezárólag
hasznosságmérést alkalmazó vizsgálatokra, az összesen 951 találat közül 77 volt értékelhető
a tanulmány szempontjából. A vizsgálatok között asztma (n = 25), rosszindulatú daganat (n =
23), cukorbetegség (n = 11), bőrbetegségek (n = 19) vagy krónikus betegségek (n = 2)
fordultak elő, néhány esetben több betegséget egyidejűleg vizsgáltak. A hasznosság
értékeket a HUI (n = 33), EQ-5D (n = 26), TTO (n = 12), és SG (n = 14) módszerekkel mérték,
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néhány tanulmányban több módszert egyidejűleg alkalmaztak. A vizsgálatok 21%-a
gyerekeket értékelt, többségében az onkológia területén, bőrbetegség a gyerekvizsgálatokban nem fordultak elő. Bár kevés tanulmány közölt gyerekeket és felnőtteket
összehasonlító eredményt, de úgy tűnik asztma és akne esetén a tizenévesek és a fiatal
felnőttek hasonló értékeket adnak. Az eredmények közti különbségek az alkalmazott
módszerektől és közeli hozzátartozó kikérdezésétől függtek elsősorban. Különösen gyerekek
esetén szükség van további kutatásokra a hasznosság mérések területén.1

Általánosan elfogadott, hogy a VAS alacsonyabb értéket ad, mint a TTO vagy a SG értékelés.
Ugyanakkor Doctor és mtsai szisztematikus áttekintő közleményükben 27 hasznosság mérést
alkalmazó vizsgálatot elemeztek (1976-2004), összehasonlítva a VAS és TTO-t valamint a VAS
és SG-t. Összesen 2206 VAS és TTO, valamint 1318 VAS és SG válaszadó eredményeit
elemezték. A VAS és TTO vonatkozásában nem találtak szignifikáns különbséget az
értékelésben, de a VAS szignifikánsan alacsonyabb értéket adott, mint a SG. Ez az elemzés
tehát ellentmond annak a vélekedésnek, hogy a VAS és a TTo különböző eredményeket ad,
azonban megerősíti a SG-hez képesti eltérést.2

5.2.4 A QALY

Az egészség-gazdaságtani értékelés a különböző beavatkozásokat a ráfordítások és hasznok
alapján hasonlítja össze. A hasznok az élettartam vagy/és az egészséggel összefüggő
életminőség területén jelentkeznek, a kettő egyidejű megközelítésére ad lehetőséget az
életminőséggel korrigált életév (Quality Adjusted Life Year, QALY), amely angol rövidítése
széleskörűen elterjedt a szakirodalomban. Egy teljes egészségben eltöltött életév (más
szóhasználattal: 1 minőségi életév) felel meg 1 QALY-nak.

1

Tarride JE, Burke N, Bischof M, Hopkins RB, Goeree L, Campbell K, Xie F, O'Reilly D, Goeree R. Health Qual Life
Outcomes. 2010 Jan 27;8:12.
2
Doctor JN, Bleichrodt H, Lin HJ. Health utility bias: a systematic review and meta-analytic evaluation. Med
Decis Making. 2010 Jan-Feb;30(1):58-67.
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A QALY-ban a „Q”, azaz az életminőség a különböző egészségi állapotokhoz társított
hasznosság értékeken alapul. A hasznosság leírásárára 0-1 közötti skálát használnak, ahol az
1 a teljes egészséget a 0 pedig a halált jelenti (lásd: Az egészségi állapot értékelése –
preferencia-mérések alfejezet). A QALY-t úgy számoljuk ki, hogy megszorozzuk az egészségi
állapot hasznosság értékét azzal az idővel (évben kifejezve), amennyit az egyén abban az
állapotban tölt. Egy teljes egészségben (a 0-1 skálán 1-es értékűnek mért egészség) eltöltött
1 életév értéke 1 QALY, és ugyancsak 1 QALY, ha valaki 10 évet tölt 0,1 értékű egészségi
állapotban.

A QALY tehát egyidejűleg veszi figyelembe az egészséggel összefüggő életminőségben és a
várható

élettartamban

bekövetkező

változásokat,

ezért

olyan

beavatkozások

összehasonlítására is jól használható, amelyek eltérő mértékben hatnak az élettartamra és az
életminőségre. Mivel a QALY általános, gyakorlatilag bármely betegségben alkalmazható
egészségi állapotok preferencia-mérésén alapul, ezért egymástól klinikailag távol álló
területek (különböző betegségek, beavatkozások, eltérő beteg-populációk) nyereségei
összehasonlítására alkalmas.
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5.8. ábra Az életminőséggel korrigált életév

A QALY figyelembe veszi az adott egészségi állapot értékét (hasznosságát) és az
abban eltöltött időt. Tökéletes egészségi állapotban (értéke 1,0) eltöltött 1 év 1
QALY-nak felel meg, de ha valaki 0,5 értékű egészségi állapotban tölt el 2 évet, az
is 1 QALY.

5.2.4.1 A QALY koncepció problémái

Az életévek életminőséggel korrigálása (QALY számítás) során három alapvető kérdés merül
fel: mely egészség dimenziókat, milyen módszerrel és kinek az értékelése alapján vegyük
figyelembe. A preferencia-mérések döntő szereppel bírnak a QALY „Q” részének
meghatározásában, azaz az életminőség-nyereség súlyozásában.
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A jelenleg használatos hasznosság mérések lakossági értékelésen alapulnak, mely hátterében
az a szemlélet áll, hogy társadalmi perspektívából ítéljük meg egy-egy egészségi állapot
hasznosságát, ez alapján számoljuk a QALY nyereséget és a költség-hasznossági arányt
(költség/QALY),

ami

az

egészségügyi

ellátásokra

fordítható

pénzek

elosztásának

kulcselemévé vált az elmúlt években. A lakossági preferencia-mérésekkel kapcsolatban
azonban több elméleti módszertani kérdés is adódik. A lakosság megkérdezése során
hipotetikus helyzeteket kell a válaszolóknak elképzelni és értékelni annak súlyosságát (pl.
hány évet adna az életéből, ha …). A preferencia-kérdések egyik állapotból a másikba jutásra
fókuszálnak, ezért az állapot kialakulásával járó akut életminőség-csökkenés lesz a
meghatározó az értékelésben. Ezzel szemben a valóságban azt látjuk, hogy egészen komoly
károsodásokhoz is idővel alkalmazkodnak az emberek és kevésbé rossznak ítélik meg azt,
mint amikor éppen bekövetkezett.

Másik probléma, hogy a hasznosság mérésnél ismertetésre kerülő egészségi állapotok csak
az egészség dimenzióira fókuszálnak és a válaszadók figyelmét fokozottan a veszteségre
terelik. Ezzel szemben a megváltozott körülményekre az emberek többsége idővel úgy
reagál, hogy megosztja a figyelmét az egészségi problémája és az élet egyéb területei között.
Súlyos egészségi állapotokra vonatkozó kérdések esetén számolnunk kell azzal is, hogy a
megkérdezetteket megrémíti, hogy ilyen állapot egyáltalán előfordulhat és döntésüket az
aktuális félelmük befolyásolja, kevésbé képesek tágabban gondolkodni a jövőről. Ezek miatt
a lakosság általában súlyosabbnak ítéli meg az adott egészségi állapotot, mint maguk a
betegek.

Ha a betegeket kérdezzük meg saját egészségi állapotukról, akkor kikerüljük az egészségi
állapot hipotetikus voltát, azonban az ő esetükben sem garantált, hogy képesek az összes
jövőbeli eseményt figyelembe venni az állapot értékelésekor. Az idő-alku és standard
játszma esetén a tökéletes egészségi állapothoz viszonyítunk. Bár az emberek többsége
megtapasztalta a teljes egészséget élete folyamán, de nem garantált, hogy az értékelés
szempontjából megbízhatóan tudnak az emlékeikre támaszkodni a jövővel kapcsolatos
kérdések során. A korábbi egészségi állapotok értékelését ugyanis jelentősen befolyásolja a
jelen egészségi állapot.
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5.2.4.2 A QALY társadalmi értékelése

A finanszírozási döntések során a ráfordítások és a nyereségek arányát veszik figyelembe és
ez utóbbit legtöbb esetben az életminőséggel korrigált életév, a QALY formájában fejezik ki.
Az Egyesült Királyságban 20 000-30 000 font/QALY esetén kerül társadalombiztosítási
befogadásra egy gyógyszer, számos európai országban megközelítőleg 20 000 euro/QALY a
finanszírozási küszöbérték. De vajon valóban ennyit hajlandó fizetni a társadalom 1 QALY
nyereségért? Az 1 QALY-ra fordítható összeg, a fizetési hajlandóság (willingness-to-pay, WTP)
számos szakmai, módszertani vita tárgyát képezi. Az alapvető kérdés az, hogyan értékel a
társadalom 1 QALY nyereséget. Amíg erről keveset vagy egyáltalán nem tudunk, addig az 1
QALY nyereségre fordítható pénzösszeg társadalmi megalapozottsága is bizonytalan.

Bizonyos

egészség-nyereségeket

fontosabbnak

tartunk,

mint

másokat.

Ha

egy

beavatkozástól valaki egy nagyon rossz egészségi állapotból javulna ugyanannyit, mint egy
másik személy egy közepesen jó egészségi állapotból, akkor az emberek többsége az első
eset javára döntene. A kutatások azt mutatják, hogy a döntést befolyásolja az is, hogy az
egyik illetve a másik egyén mennyit élt már jó egészségben (mennyi jót kapott már az
élettől). Bizonyos esetekben a rosszabb költség-hatékonysági arányt találják kedvezőbbnek
az emberek egy jobb költség-hatékonyságú beavatkozással szemben, ha a megnyert QALY
értékesebbnek tűnik számukra. Vannak, akik előnyben részesítenék azokat, akik más
személyekről gondoskodnak (gyermeket nevelő anyák) vagy aktív dolgozók. Befolyásolja a
megítélést, hogy a betegség megelőzhető lett volna vagy sem (részegesnek lenni és
szellemileg leépülni vagy attól agykárosodást szenvedni, hogy egy részeg leütött), az egyén
felelős volt-e a betegség kialakulásáért (fertőző májgyulladás kábítószeres injekciótól vagy
kórházi körülmények között kapott nem megfelelő vérkészítménytől). Másképp értékelünk,
ha valaki konkrét emberről van szó vagy csak általánosságban, egy statisztikai emberéletről.
Ezek

a

méltányosságon,

igazságosságon

alapuló

preferenciák

valószínűleg

nagy

változatosságot mutatnak, határai nem körvonalazhatók pontosan, de a rendelkezésre álló
szakirodalom szerint úgy tűnik, hogy bizonyos QALY nyereségek értékesebbek a többinél és a
társadalmi értékelést az esemény körülményei befolyásolják.
Ezért a kutatásoknak abba az irányba mozdultak el, hogy nem általánosságban próbálnak
választ találni arra, mennyit ér 1 QALY és egyetlen értékben felmutatni az 1 QALY-ra
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fordítható összeget, hanem azt vizsgálják, a különböző kontextusokban hogyan értékelik a
QALY nyereségeket az emberek, mely tényezők befolyásolják az értékelést társadalmi szinten
és a társadalmi értékelés hogyan fordítható le az egyén szintjére.

5.3 Költség értékelésének szempontjai a modellezés során
A költség-hatékonysági arány számlálójában a vizsgált egészségügyi technológiához
kapcsolódó

költségek

szerepelnek.

Ebben

az

alfejezetben

áttekintjük

azokat

a

költségszámítással kapcsolatos fogalmakat, amelyek felhasználhatóak a modellépítés során..

A költségszámítás magában foglalja az összes olyan erőforrásokban bekövetkezett változások
azonosítását, mérését és értékének meghatározását, amelyek egy bizonyos egészségügyi
beavatkozás végrehajtása során kerülnek felhasználásra. A cél az, hogy az adott egészségi
állapotban bekövetkezett hatás eléréséhez szükséges, korlátozottan rendelkezésre álló
erőforrások értékét megállapítsuk.

5.3.1 Költségkategóriák

Az egészségügyi költségek kategóriák szerinti csoportosításának ismerete lényeges, amikor a
modell nézőpontjáról beszélünk. A modell nézőpontja lehet például társadalmi vagy
finanszírozói. A modell számítás során ekkor azokat a költségtényezőket vesszük figyelembe,
amelyek az adott nézőpontból „látszanak”. A finanszírozói nézőpontnál döntően a direkt
egészségügyi költségekkel számolunk, hiszen ezek azok, amelyek a finanszírozót érintik.
Társadalmi nézőpontban minden költségelemmel számolunk, hiszen itt a teljes társadalmat
érintő hatásokra vagyunk kíváncsiak.

A modellek bemeneti adatai

Az egészségügyi az erőforrások (költségek) a költségfajták szerint a következőképpen
csoportosíthatók:
1. direkt egészségügyi költségek: egészségügyi erőforrások, amelyek közvetlenül
szükségesek az egészségügyi beavatkozáshoz
2. direkt nem-egészségügyi költségek: nem egészségügyi erőforrások, amelyek
szükségesek az egészségügyi beavatkozáshoz
3. a betegek ideje, amely a munka-termelékenységben bekövetkezett változást is
tartalmazza;
4. az informális ellátást biztosítók ideje, és az informális ellátás más költségei;
5. az egészségügyi beavatkozás következményeként a jövőben felmerülő egészségügyi
költségek.

1)

Egészségügyi

erőforrások,

amelyek

közvetlenül

szükségesek

az

egészségügyi

beavatkozáshoz (közvetlen vagy direkt egészségügyi költségek)

A közvetlen (erőforrások) költségek az egészségügyi szolgáltatások folyamata során
felmerülő és felhasználásra kerülő költségek. Ilyenek például a laboratóriumi költségek,
eszközök, berendezések, gyógyszerek költségei, orvosi fizetések, vizitek, a kórházi ágyak napi
költségei. Eszközök, berendezések esetén a teljes életciklus költségeit kell figyelembe venni,
amelyek: a bekerülési költség, fenntartási költségek, munkaerő költségei, adminisztrációs
költségek, karbantartási költségek, munkaerő tréning költségek, menedzsment költségek,
valamint a forgalomból való kivonás költségei. Az egyes közvetlen költségek meghatározása
is gyakran nehézségekbe ütközik. Sok esetben az eszközök, műszerek és más felszerelések
direkt költségének meghatározása is nehéz, illetve lehetetlen (és becsülni kell), mivel a
gyártó/kereskedő a megvásárolt tétel nagyságától függően kalkulálja az árat. Így az adott
eszköz darabárának direkt költsége változó. A munkabér-jövedelmek meghatározása szintén
problematikus abban az esetben, amikor például a kórház a szolgáltatások egy részét
„kiszerződi”. Ebben az esetben ugyanis a kórház költségei között a munkabér aránya
csökken.

2) Nem egészségügyi erőforrások, amelyek szükségesek az egészségügyi beavatkozáshoz
Ebbe a kategóriába tartoznak például a betegeknek az egészségügyi szolgáltatások

91

A modellek bemeneti adatai

igénybevételével kapcsolatos utazási, szállásköltségei, a gyermekek, betegek otthoni
ápolásának, a lakás esetleges (rokkantság esetén) átalakításának költségei.

3) A betegek ideje, amely a munka-termelékenységben bekövetkezett változást is
tartalmazza. A betegek ideje, a megbetegedés miatt a fizetett munkából, nem fizetett
munkából való kiesés és a szabadidő értékelésének és pénzben történő kifejezése tartozik
ide.

4) Az informális ellátást biztosítók ideje, és az informális ellátás más költségei. Az informális
ellátás (nem a szervezett egészségügy által biztosított, másképpen fogalmazva, nem az
egészségügyi költségvetésből finanszírozott) fontossága gyorsan nő az egész világon. A
formális egészségügy nem képes a betegeket a gyógyulásukig teljes mértékben ellátni, ez
krónikus betegségek, állapotok esetében elvileg sem lehetséges. A kisebb-nagyobb
problémák,

betegségek

esetén

egyre

több

beteg

fordul

tanácsért,

segítségért

családtagjaihoz, barátaihoz, ismerőseihez, a szomszédokhoz, vagy akár használja az internet
által biztosított szolgáltatásokat. A kórházakban sem a teljes gyógyulásig tartózkodik a beteg,
hanem olyan állapotban igyekeznek a betegeket hazabocsátani, hogy azok az előbb említett
informális ellátást nyújtók segítségével meggyógyulhassanak. A formális és informális ellátás
megfelelő együttműködése esetén a betegek életminősége jelentősen magasabb lehet, és az
informális ellátás igen jelentősen közreműködhet az egészségügyi költségek kontrolljában.

5) Az egészségügyi beavatkozás következményeként a jövőben felmerülő egészségügyi
költségek. llyenek például a gyógyszerterápiát követő maradandó egészségkárosodások
miatti költségek.
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5.3.2 A költség-számítás lépései

A költségszámítás három jól elkülöníthető fázisból tevődik össze: 1) a releváns erőforrás
elemek azonosítása, 2) az azonosított költségelem felhasználásának a mérése és 3) a
költségelem értékének a meghatározása (pénzben történő kifejezése)
5.3.2.1 Erőforrások azonosítása

A költségelemek azonosítása során valamennyi releváns erőforrás (költség) elemet számba
kell venni az egészségügyi szektoron belül és azon kívül egyaránt. Ehhez ismernünk kell a
beavatkozás elvégzéséhez szükséges erőforrásokat, ide vonatkozó epidemiológiai adatokat
(a megbetegedés folyamata gyógykezelés előtt, alatt és után, illetve ezen időszakok
erőforrás-szükségletei) és a folyamat hosszát (milyen hosszan kell a beteget kezelni,
monitorozni). Ezen felül, figyelembe kell venni a betegek munkaképességének (rövid vagy
hosszú távú) változását, illetve azt, hogy az adott terápia esetleg további terápiákat tesz
szükségessé, ami további (szintén értékelendő) pótlólagos költségeket eredményez. Sokat
segít, ha a betegség összes lehetséges állapotát, kimenetét, valamint az összes lehetséges
terápiás lépést egy döntési fa segítségével még az egészség-gazdaságtani elemzés első
lépéseként felvázoljuk. Amikor a beavatkozás elvégzéséhez szükséges összes erőforrás
ismert, akkor lehet eldönteni, hogy a gazdasági elemzés során mindegyik elemet figyelembe
kell-e venni, vagy némelyeket csekély súlyuk miatt célszerű inkább kihagyni. Az erőforrások
(költségek) azonosításának fázisában azonban ezeket is ajánlatos számba venni és
dokumentálni. Az erőforrások azonosításának fázisában tehát az erőforrások azonosításának
egyszerűsége vagy nehézsége éppúgy nem kritérium, mint az egyes erőforráselemek
fontossága. A vizsgálat szempontjából nem számottevő erőforrások figyelembevételétől a
következő fázisban, az erőforrások mérésekor eltekinthetünk.

Itt kell megemlíteni, hogy az is az erőforrás-azonosítás fázisában dől el, hogy a vizsgálatban
globális vagy mikro költség-számítást célszerűbb választani. Globális költségszámítás
végzésekor az adott beavatkozás folyamatát nagyobb komponensekre bontva vizsgáljuk és
ezeknek a nagyobb komponenseknek az erőforrás-szükségletét azonosítjuk, mint például a
kórházi felvétel, kórházi beteg-nap költsége stb. Mikro költség-számítás során a beavatkozás
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folyamatát tovább bontjuk kisebb egységekre, erőforrás inputokra (orvosi ellátás, ápolás,
diagnosztikai tesztek, takarítás, orvosságok, üzemi költségek) úgy, hogy a beavatkozás
minden tevékenysége és annak minden erőforrásigénye azonosításra kerül.

5.3.2.2 Az erőforrások felhasználásának mérése

A globális költségszámítás vagy mikro költség-számítás kérdés eldöntése hatással van a
beavatkozáshoz szükséges erőforrások mérésére és értékelésére is. A prospektív vizsgálatok
általában jobb lehetőséget biztosítanak az erőforrások (költségek) részletes mérésére, mint a
retrospektív vizsgálatok.

Prospektív adatgyűjtés esetén az erőforrás-felhasználással kapcsolatos adatok gyűjtéséhez a
módszert a vizsgálat kezdete előtt kell meghatározni. Az erőforrások egységének az árát a
vizsgálat későbbi szakaszában is meghatározhatjuk, hiszen erre a vizsgálat végéig nincs is
szükségünk. Az adatgyűjtés módszerének kiválasztása igen sok, különböző tényezőtől függ,
így például a gazdasági elemzés perspektívájától, a reprezentativitás és az általánosíthatóság
megkövetelt szintjétől, az adott erőforrástételnek az összes, illetve az inkrementális
költségekre gyakorolt várható hatásától, a szükséges adatok hozzáférhetőségétől, illetve
annak az erőfeszítésnek a nagyságától, amely az adott adat gyűjtéséhez várhatóan
szükséges. Amennyiben az elemzés a társadalom szemszögéből történik, az adatgyűjtés
során meg kell győződni arról, hogy a rutinszerűen megtalálható adatok (regiszterekből,
könyvelési rendszerből) tartalmaznak-e minden releváns erőforráselemet, függetlenül attól,
hogy a költség az egészségügy mely szintjén és melyik „kasszájában”, illetve, hogy az
egészségügyön kívül jelentkezett. Ha az elemzés a szolgáltató, például a kórház
perspektívájából történik, akkor elegendő a kórházi adatok használata, a társadalmi
perspektíva viszont ennél tágabb, szükségessé teheti például az utazási költségek, a betegek
által a gyógyszerekért kifizetett költségek számbavételét is.

A reprezentativitás és általánosíthatóság meghatározásakor a vizsgálat céljából kell kiindulni,
amely cél lehet a helyi (pl. kórházi) vagy az országos döntések segítése. Az első esetben a
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helyi intézményi adatok használata célszerű, a második esetben pedig az országos
regiszterek használata lehet indokolt, hiszen ezek az aggregált adatok már az átlagos képet
mutatják, sok helyről származnak, és nem függenek az esetenként jelentős mértékű helyi
eltérésektől.

A meglevő regiszterekben fellelhető adatok megkönnyíthetik a költségek kalkulációját. A
legtöbb országban rendelkezésre állnak az országos adatbázisok, amelyek az egészségügy és
az egyes egészségügyi szektorok erőforrás-felhasználásáról tartalmaznak információt.
Hasonló adatbázisok többnyire intézményi szinten is léteznek.

5.3.2.3 Az erőforrások értékének becslése

Az erőforrások értékének becslésekor az egészségügyi beavatkozások során felhasznált
erőforrások kerülnek értékelésre, azaz pénzben történő kifejezésre. Az értékelés célja az,
hogy olyan költséginformációt szolgáltasson a döntéshozóknak, amely alapján megítélhető,
hogy egy adott egészségügyi technológiát célszerű-e finanszírozni. A felhasznált erőforrások
értékének meghatározása, a források pénzbeli értékének a kifejezése gyakran igen nehéz
feladat. A legnagyobb gondot az okozza, hogy az egészségügyben felhasznált erőforrások
zömének nincs olyan ára, ami egy transzparens és tökéletesen versenyző piac körülményei
között alakulhatna ki — lévén az egészségügyi piac se nem transzparens és megközelítően
sem tökéletesen versenyző. A díjak/tarifák és árak az egészségügyben sokszor nem
reprezentálják a jól meghatározott termék ellenértékét, hanem csupán egy részét képezik
annak a pénzügyi, finanszírozási rendszernek, amelynek az a célja, hogy az egészségügyi
szolgáltató megkapja a visszatérítést a felhasznált erőforrás inputokért.
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6 Érzékenység vizsgálat
A modell-számításhoz felhasznált adatok és érték bizonytalanok. Származhatnak
becslésekből, szubjektív ítéletekből, még a mintavételen alapuló becslések statisztikai
bizonytalansággal terheltek. Némely bizonytalanságnak lehet, hogy nincsen hatása a terápia
kiválasztására, míg más egyéb értékekhez kapcsolódó bizonytalanságnak kritikus hatása
lehet. Az érzékenység vizsgálat arra használatos, hogy azonosítsa a bizonytalanságot okozó
paramétereket és számszerűsítse a bizonytalanság mértékét paraméterenként vagy
globálisan.

A modellezés során számos bizonytalansági tényező felmerül. Ezeket két nagy csoportba
sorolhatjuk: 1) modellbizonytalanság és 2) paraméterbizonytalanság.

A modellbizonytalanság a modell szerkezetére utal, pl. a Markov-állapotok választásából
eredő bizonytalanságra, vagy a döntési fa elágazásaira az egymást követő események
sorrendjére. A modell bizonytalanság értékelését úgy lehet elvégezni, hogy ugyanarra a
kérdésfeltevésre több különböző modellt fejlesztünk, majd ezekkel ismételten elvégezzük az
elemzést. Azonban egy költség-hatékonysági modell fejlesztése komplex folyamat, és az
összes bizonytalanságot csak úgy lehet felmérni, ha a különböző modelleket nem ugyanazok
a kutatók fejlesztik, hanem más és más kutatócsoport. Ez a folyamat rendkívül bonyolult és
emberi erőforrás igénye magas, ezért nem terjedt el a jelenlegi modellezési gyakorlatban,
ezért részletesen ebben a fejezetben sem tárgyaljuk.

6.1 Paraméterbizonytalanság
A modellek paraméterei számos bizonytalansági tényezővel bírnak, amelyek 2 csoportba
sorolhatóak:

1. Módszertani bizonytalanság
2. Mintavétellel becsült adatok
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6.1.1 Módszertani bizonytalanság

Az elemzés módszereiből fakadó bizonytalanság pl. diszkontálás, a költségek és
egészségnyereség értékelése, közvetett költségek figyelembevétele stb. Például, ha eltérő
diszkontrátát alkalmaznak a különböző modellekben, vagy az egészség-nyereség értékelése
máshogyan történik, akkor az eredmények csak korlátozottan hasonlíthatóak össze.

A módszertani bizonytalanságot úgy lehet becsülni, hogy a modell eredményeit az eltérő
módszertani megoldásokkal újraszámoljuk. A diszkontráta példájában ez azt jelenti, hogy a
modellszámítást elvégezzük különböző nagyságú rátákkal és megfigyeljük az eltéréséket. Az
egészségnyereség értékelésének példájában ez azt jelenti, hogy különböző módszerekkel is
értékeljük a hasznosságot – pl. betegség specifikus és generikus skálával – és értékeljük az
eltéréseket. A módszertani bizonytalanság értékelése többnyire egy vagy több utas
érzékenység vizsgálattal elemezhető.

A módszertani bizonytalanság kezelésének fontos eleme, hogy az eredmények publikációja
során a szerzőknek törekedniük kell arra, hogy minél pontosabban leírják az alkalmazott
módszereket. Illetve érzékenység vizsgálatot végeznek, amikor is a modell eredményei eltérő
módszerekkel is kiszámolják.

6.1.2 Mintavétellel mért adatok bizonytalansága

A bizonytalanság a modellben származhat abból, hogy a vizsgált döntési szituáció
megoldását befolyásolhatják a modellben követett betegpopuláció tulajdonságai. A
különböző

betegcsoportokra

eltérő

költség-hatékonyság

lehet

jellemző.

Például

csontritkulásban a különböző gyógyszerek költséghatékonysága jelentősen eltérhet aszerint,
hogy milyen rizikótényezőkkel rendelkező betegeknek adjuk a kezelést. Azoknál a
csontritkulásos betegeknél, akik sok rizikótényezővel rendelkeznek, vagyis a törés kockázata
magas, a különböző gyógyszerek költség-hatékonysága kedvezőbb (6.1. ábra). Még a kisebb
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kockázatú betegek kezelése kevésbé költség-hatékony. Az ábrán, a költség-hatékonysági
síkon a különböző pontokhoz az origóból hozzájuk húzott egyenesek jelölik a kezelés költséghatékonyságát a különböző kockázatú betegcsoportokban. Az ábrán jól látszik, hogy másmás betegcsoportban, eltérő meredekségű egyenesek húzhatóak.

6.1. ábra Eltérő költség-hatékonyság a különböző kockázatú betegcsoportokban
600 000

Növekményi költség (Ft)

500 000
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FRAX®: a csípőtörés százalékban kifejezett kockázata 10 éven belül
Forrás: Brodszky 20101

A betegjellemzők mellett más mért paraméterek bizonytalansága is befolyásolja a
modellszámítások eredményeit. Ezek a paraméterek a következő lehetnek:


valószínűségek, Markov átmeneti valószínűségek vagy a döntési fák valószínűségi
elágazásai



1

felmerülő költségek és egészségnyereségek

Brodszky V.: A stroncium-ranelát költséghatékonyságnak modellezése idős korú postmenopausas
osteoporosisos betegeken. In A stroncium-ranelát (Protelos) szerepe a postmenopausás osteoporosis
terápiájában; szakirodalmi áttekintés és egészség-gazdaságtani vizsgálat. Szerk.: Péntek M., Budapest 2010,
Budapesti Corvinus Egyetem, 106-128.
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a költségek és az egészségnyereségek értékelésére vonatkozó adatok (pl.
egészségügyi beavatkozások költségének egységára, életminőség súlyozására
használt adatok)

A fenti adatokra jellemző, hogy azok elvileg mintavétellel nyerhetők a sokaságból, például
egy klinikai vizsgálat során, és a paramétert véletlen változónak tekintjük. Így a véletlen
változó pontbecsléséhez szórás és konfidencia intervallum rendelhető, illetve a paraméterek
az eloszlásukkal is jellemezhetők. A véletlen mintavételből eredő bizonytalanságot nevezzük
másodfokú bizonytalanságnak (second order uncertainty), amit megkülönböztetünk a
mintavétel forrásául szolgáló sokaságot leíró elsőfokú bizonytalanságtól (first order
uncertainty). Ha ismerjük a bizonytalanságot okozó kérdéses paraméter eloszlását, akkor
különféle statisztikai módszereket alkalmazhatunk az elemzésünkben a bizonytalanság
kezelésére.

6.2 Az érzékenység vizsgálat típusai
A modellezésben az érzékenység vizsgálat célja, hogy számszerűsítsük a paraméterek
bizonytalanságának a hatását a modellszámítás eredményére. Máshogyan fogalmazva, a
paraméterek

bizonytalanságának

függvényében

becslést

adjunk

az

eredmény

bizonytalanságára. Statisztikai analógiával a pontbecsléshez szóródási mutatót rendelünk.

A paraméterekben jelen lévő bizonytalanság kezelésében alkalmazott technikák két nagy
csoportba sorolhatóak:

I. Determinisztikus érzékenység vizsgálat:
II. Valószínűségi érzékenység vizsgálat
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6.2.1 Determinisztikus érzékenység vizsgálat

A determinisztikus érzékenység vizsgálat során azzal a feltevéssel élünk, hogy a paraméterek
egy bizonyos tartományon belül változhatnak. Ezeknek a tartományoknak a szélső értékeit
külön-külön vagy kombinációban felhasználva újraszámoljuk a modellt, és megnézzük,
hogyan befolyásolja a modellszámítás eredményét, a költség-hatékonyságot. Továbbá
determinisztikus érzékenység vizsgálattal elemezhető sok esetben a módszertani
bizonytanság is. Az érzékenység típusai:

1. Egy utas érzékenység vizsgálat: egyszerre egy bemeneti paraméter értékét
változtatjuk meg a
2. Több utas érzékenység vizsgálat: egyszerre több bemeneti paraméter értékét
változtatjuk meg

Nézzük meg az 1. példa (3.1 fejezet) esetében, hogyan végezzük el az egy utas érzékenység
vizsgálatot. Vizsgáljuk meg, hogy ’A’ gyógyszer árának változtatása, hogyan befolyásolja a
növekményi költség-hatékonysági hányadost. Első lépésben adjuk meg, hogy a gyógyszer
várható árának alsó és felső határát. Esetünkben ez legyen 4 000 illetve 13 000 Ft. Ezután
elvégezzük a modellszámítást újra a szélső értékekkel, és a szélső értékek között néhány
pontban. Ezután a növekményi költség-hatékonysági arányt ábrázoljuk ’A’ gyógyszer árának
függvényében (6.2. ábra). Az ábráról leolvasható, hogy a gyógyszer ár növekedésével, a
növekményi költség-hatékonysági arány is növekszik. 5 500 Ft-os ár alatt ’A’ kezelés mellett a
költségek alacsonyabbak, az egészség-nyereség nagyobb, ami azt jelenti, hogy ’A’ kezelés
domináns stratégia ’B’ kezeléshez képest.

Általában több paraméter hatása is érdekes lehet. Ezeknek ábrázolása külön-külön
körülményes és nehezen áttekinthető lehet. Ennek a problémának a megoldása a tornádó
diagram, aminek segítségével több egy utas érzékenység vizsgálat eredményét tudjuk egy
ábrán megjeleníteni. Az 1. példa minden változójára elvégeztük az egy utas érzékenység
vizsgálatot, és ezt egy tornádó diagramon ábrázoltuk (6.4. ábra). Az ábra vízszintes tengelyén
a modell eredménye, a növekményi költség-hatékonysági arány szerepel, a függőleges vonal
ábrázolja ennek értékét alap esetben. Minden vízszintes oszlop egy-egy változót jelent, az
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oszlop két vége jelöli azt az értéket, amit a modell eredménye a változó szélső értékei
mellett vesz fel. Minél szélesebb az oszlop, annál nagyobb hatással lehet a változó a modell
eredményére. Azért kapta a diagramm a tornádó elnevezést, mert az oszlopokat szélesség
szerint sorba rendezve ábrázolja.

6.2. ábra Egy utas érzékenység vizsgálat eredményének ábrázolása
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6.3. ábra Több egy utas érzékenység vizsgálat ábrázolása Tornádó diagramon

6.2.2 Valószínűségi érzékenység vizsgálat

A paraméter bizonytalanság statisztikai értékelésére a valószínűségi érzékenység vizsgálat a
legmegfelelőbb. A módszer lényeg, hogy a modellben használt paraméterekhez eloszlást
rendel. Majd a modellt sokszor újrafuttatja, miközben a paraméterekhez az adott eloszlásból
véletlen mintát véve mindig és mindig más értéket rendel. Végeredményként számos
különböző modell eredményt – mintát - kapunk, ahol a különbözőség oka a
paraméterbizonytalanság. Ezután statisztikai jellemzőkkel leírható az erre a mintára jellemző
bizonytalanság. Az eljárás során tehát statisztikai eszközöket alkalmazunk a bizonytalanság
számszerűsítésére, a modell egészét eloszlásfüggvények halmazaként értelmezve próbáljuk
meg a bizonytalanságot kvantitatíve jellemezni.
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A valószínűségi érzékenység vizsgálat folyamata két részre bontható. Először az egyes
paraméterekhez meg kell találni a megfelelő eloszlást. Ezután pedig el kell végezni a
mintavételt.

6.2.2.1 Eloszlás hozzárendelés a paraméterekhez

Modellünket elsőként (valószínűségi) eloszlásfüggvények halmazává kell konvertálni. Ennek
során bizonyos változókat függővé teszünk más változóktól, és bizonyos változókat a többi
változótól függetlennek tételezünk. A modellalkotás során ez utóbbi csoportra fel kell
tételeznünk valamilyen eloszlás teljesülését (akár paraméterenként különbözőket is).

Lássunk néhány jellemző példát a különböző paraméterek eloszlására.
Az eloszlás megválasztása mindig a paraméterek sajátosságainak megfelelően történjen.
Például a költség adatok normál eloszlását lehet feltételezni, a mintának megfelelő átlaggal
és szórással. Előfordulhat, hogy a költségek eloszlása aszimmetrikus, ekkor a Log-normál
vagy Gamma eloszlást célszerű választani.
Modellezés során az állapot-átmenetek vagy a döntési fák elágazásainak valószínűség értékei
0-1 tartományba esnek. Ezeknek a paramétereknek az eloszlása Béta-eloszlás.

6.2.2.2 Mintavétel
A matematikai statisztikában minden számítást minták, lehetőség szerint reprezentatív
minták alapján végzünk. A fejezetben tárgyalásra kerülő Monte Carlo-eljárások éppen ezt a
mintavételezést végzik el. A Monte Carlo-módszerekkel a paraméterekhez rendelt
eloszlásokból származtathatunk véletlen mintákat. Mivel a „jó” minta jellemzi az eloszlást,
ezért ilyen „jó” minták birtokában jellemezni tudjuk a minták hátterében megbúvó komplex
eloszlásokat.

A modellekben bizonyos tényezők egymásra is hatást gyakorolnak. Ezen hatások közül
néhányat jól meg tudunk ragadni, más tényezőkről csak azt tudjuk, hogy kölcsönhatásban
állnak egymással, de ezeket a kapcsolatokat nem tudjuk jellemezni. A modellben nyilván
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lesznek olyan kölcsönhatások is, amelyeket azért nem veszünk figyelembe, mert nem tudunk
róluk. Ha most e modell tanulmányozásához rendelkezésünkre áll egy 1000, 10 000, vagy
akár 100 000 elemű minta, mi módon lehetünk biztosak afelől, hogy ez a minta reprezentatív
a modellre nézve és elemzésével érvényes következtetéseket tudunk levonni. Ezen a
problémán segítenek a Monte Carlo-eljárások, amelyek a kiindulási mintát olyan mintává
transzformálják, amely statisztikai értelemben jól jellemzi a háttérben meghúzódó eloszlást
és lehetőséget teremt érvényes következtetések levonásához.

Az eljárás lényege, hogy a modell korábban kiválasztott paramétereihez a hozzájuk rendelt
eloszlás alapján új értékeket rendelünk – mintát veszünk az eloszlásokból - és így újra
kiszámoljuk a költség-hatékonyságot. Az újbóli hozzárendelés meghatározott szabályok
szerint történik, véletlen szám generálás segítségével. Az eljárást sokszor megismételve a
költség-hatékonyság mintáját kapjuk meg.
A modell paramétereinek az ismételt mintavételek során figyelembe kell venni, hogy
bizonyos paramétereknek nemcsak az eloszlást kell mind pontosabban közelíteniük, hanem
közben az egyenletekből származtatott mennyiségekre teljesülniük kell az egyébként
fennálló (pl. fizikai) törvényszerűségeknek is.

A fenti folyamat megismétlése 1000-szer egymás után az alábbi ábrán (6.4. ábra) bemutatott
eredményre vezet, ahol a pontok jelölik az egyes futtatások eredményeit. Minden egyes
futtatás után kapunk egy eredményt párt az összehasonlított technológiák költség és
hatásosság különbségére, amit a koordináta rendszerben ábrázolunk. A pontokhoz húzott
egyenes meredeksége mutatja meg a költséghatékonysági arányt (ICER). Az ábrán a két
egyenes a 2,5% és 97,5%-os percentiliseket mutatja.
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6.4. ábra Példa a probabilisztikus érzékenységvizsgálatra

6.5. ábra Példa az elfogadási görbére

Költséghatékonyság valószínűsége

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

Fizetési hajlandóság Ft/QALY

Az érzékenység vizsgálat eredményeinek másik gyakori ábrázolási módja az elfogadási görbe
(6.5. ábra). Ez az ábrázolásmód a finanszírozási döntések szempontjából nagyon fontos
információt jelenít meg, nevezetesen az egyes ICER finanszírozási küszöb (Ft / QALY)
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értékekhez (vízszintes tengely) tartozó költség-hatékonysági valószínűségeket (függőleges
tengely). A különböző szintű költségvetési korlátoknál a költség-hatékonysági arányok más
és más hányada kisebb, mint a korlát. Ahogy az ábrán haladunk balról-jobbra egyre nő a
finanszírozási küszöb és nő annak a valószínűsége is, hogy a magasabb érték mellett születik
a befogadási döntés. Az ábrán feltüntetett információkat a fejlett befogadás politikával
rendelkező országok egy részében kiterjedten használják, hiszen ez nem csak azt mutatja
meg, hogy az egyes terápiás lehetőségek esetén a finanszírozás tól-ig értékei milyen
intervallumot fednek le, hanem azt is, hogy milyen a költség-hatékonysági valószínűségek
megoszlása.
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