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1. fejezet - Az egészségállapot 
társadalmi-gazdasági meghatározói 

1. Bevezetés 

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint a népegészségügy a betegségek megelőzésének, az élet 

meghosszabbításának, valamint a lelki és testi egészség fejlesztésének tudománya és művészete, melyek 

érdekében a társadalom szervezett közösségi tevékenység révén munkálkodik (WHO Expert Committee on 

Public Health Administration, 1952).   

A betegségek megelőzésére és az egészség javítására irányuló munka megkezdése előtt mindenképpen tisztázni 

kell, hogy mit is értünk egészség alatt, vagyis hogyan határozzuk meg azt az állapotot, amelynek elérését 

munkánkkal segítjük. Ez azért fontos, mert a népegészségügyi szakemberek csakis az egészségre ható, azt 

befolyásoló tényezőkön keresztül, azokat megcélozva, módosítva tudnak az egészség érdekében tenni, mivel az 

emberi testre irányuló közvetlen beavatkozások (gyógyszer beadása, műtét végzése, csontkovácsolás, stb.) kívül 

esnek a hatókörükön.   

Az egészség mibenlétére vonatkozóan azonban többféle elképzelés, modell is van, amelyekkel először meg kell 

ismerkednünk, hogy értsük: melyik elképzelés miként vélekedik az egészségről, és milyen irányba tereli 

gondolkodásunkat arról, hogyan tudunk az egészség érdekében munkálkodni. 

2. Az egészség biomedikális modellje 

A nyugati orvoslás tudományos megközelítést alkalmaz az egészség javítása érdekében, az úgynevezett 

biomedikális modell alapján értelmezve az egészséget. E modell legtömörebb leírását D. Seedhouse adja 

(Health: the foundations for achievement. Wiley & Sons, Chichester 1995). A modellnek számos, jól 

azonosítható jellemzője van, melyek közül sok meglehetősen vitatható, és az elmúlt években széleskörű kritika 

tárgya volt. E kritikákat az orvostársadalomnak összességében nem sikerült feldolgoznia, bár az is igaz, hogy 

nem minden orvos ért egyet az orvostudomány alábbi, általánosnak nevezhető nézőpontjával.   

Az orvostudomány feltételezi az alábbiakat: 

1. Egészség akkor van, amikor betegség nincs. 

2. Az egészség árucikk (az angol eredetiben: commodity). 

Az orvoslás által fenntartott elméletet, amely szerint az egészség árucikk, az orvostechnológiai ipar is támogatja, 

amely gyógyszereket és orvosi technológiát állít elő. Ezen elmélet védelmében hangoztatják azt az érvet, hogy 

piacgazdaságokban az orvoslás célja a kínálat összehangolása a piaci igényekkel, amelyeket részben az orvoslás 

teremt meg. André Gorz osztrák születésű francia filozófus (1924-2007) ezt így fogalmazza meg:   

’Az orvoslás gyakorlása …alapvetően üzlet. Az orvosok és a laikusok közötti kapcsolat üzleti viszony. Az orvos 

azt adja el, amit a beteg kér, vagy amit az egyénileg hajlandó megvásárolni.’Az egyének egészsége közötti 

különbségeket az orvoslás azzal magyarázza, hogy a különféle társadalmi csoportok egyenlőtlenül jutnak hozzá 

az orvoslás termékeihez. Ez a fajta gondolkodás elősegíti annak a mítosznak a terjedését, hogy a társadalomnak 

van valamiféle, elzárva tartott egészség-utánpótlása, amelyet csak meg kell csapolni, feldolgozni, majd eladni; 

valamint hogy az orvoslás mint ipari tevékenység rendelkezésére állnak olyan termékek, amelyekkel az 

egészség közvetlenül növelhető. Még mindig általánosan elterjedt az a nézet, hogy az ’egészség-kínálat’ 

(gyógyszerek, felszerelések és eszközök) mennyiségének növelése szükségszerűen vezet az egyes egyének 

egészségének javulásához. 

3. Az orvostudomány olyan tudást halmozott fel, amelynek birtokában az emberi szervezethez mint valamiféle 

szerkezethez, nem pedig mint élő-lényhez lehet viszonyulni. 

4.  A betegségek kezelésének legjobb módja az, hogy az emberi szervezetet annak legkisebb alkotóelemeire 

bontjuk. 
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Az emberi szervezet mint bonyolult biokémiai gépezet van jelen ebben a gondolkodás-módban, melynek 

alapvető hiedelme, hogy a testi szinten jelentkező betegségek hátterében többlépéses, de jól követhető ok-

okozati összefüggés-láncolat áll, amelyet az elemi alkotórészek szintjén lehet a legjobban ’megszerelni’. E 

nézetből következik, hogy a modern orvoslás figyelmének középpontjában a molekuláris és elektrokémiai 

zavarok állnak; az embereket érő egyéb hatásokra sokkal kevesebb figyelem jut. Ebből az is következik, hogy a 

fent említett orvosi tudás objektíven alkalmazható mindenféle molekulahalmazra, függetlenül attól a személytől, 

aki a molekulahalmazt hordozza, vagy annak a külvilággal való kapcsolatától. 

5. Az egészség kvantifikálható, mennyiségileg kifejezhető, oly módon, hogy az azt jellemző paramétereket 

populációkra, csoportokra, vagy egyénekre megadott normákhoz (normálértékekhez) viszonyítjuk. 

6. Az orvoslás mérnöki jellegű tevékenység. 

A fentiek szerint az orvos el tudja választani magát betegétől, csakúgy, mint ahogy a mérnök szeparálja magát a 

hídtól, melyet éppen karbantart. Az is feltételezett továbbá, hogy az egészség karbantartása technikai jártasságot 

követel, vagyis az orvos a test normális működését úgy tudja biztosítani, ha a szöveteket és molekulákat 

megfelelő rendben tartja, elvonatkoztatva attól a személytől, aki a szöveteket és molekulahalmazokat hordozza. 

3. Az egészség társadalmi-gazdasági modellje 

A modell legismertebb grafikus változatát Dahlgren és Whitehead alkotta meg, és az Acheson-riport 

(Independent Inquiry into Inequalities in Health. Chairman: Sir Donald Acheson The Stationery Office, 1998) 

tette ismertté. Az 1. ábra az egészség fő meghatározóit mint szintekre bontható hatóerőket mutatja, egyiket a 

másik fölött. Középpontban az egyének állnak, az egészségüket döntően befolyásoló, de nem módosítható 

jellemzőkkel, úgymint kor, nem, és örökletes tényezők. Az egyének körül jelennek meg azok a hatóerők, 

amelyek, legalábbis elméletben, módosíthatók. A legbelső réteget a személyes magatartás és életmód képezi, 

amelynek része többek közt például a dohányzás és testmozgás, az egészséget javító vagy romboló 

potenciállal.   

Ábra: Az egészség társadalmi-gazdasági modellje 

Independent inquiry into inequalities in health report 

http://www.archive.official-documents.co.uk/document/doh/ih/fig01.htm 

Az egyének azonban nem légüres térben élnek: kapcsolatban vannak barátaikkal, rokonaikkal és a közvetlen 

közösségükkel, melynek során társas és közösségi hatások érik őket; ezeket jelképezi a következő réteg. A 

közösségi támogatás – más tekintetben kedvezőtlen körülmények között is – az egészség megőrzésének 

irányába hat.   

Az egyénnek az egészsége fenntartását szolgáló képességeit a harmadik rétegben ábrázolt tágabb hatások is 

befolyásolják, ideértve az élet- és munkakörülményeket, az élelmiszer-ellátást, valamint a legfontosabb 

javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Összességében a társadalom egészét jellemző gazdasági, 

kulturális és környezeti feltételek tartoznak bele az ábrán jelzett legkülső rétegbe. 

4. Az egészség funkcionális (bio-pszicho-szociális) 
modellje 

Számos modell létezik a funkcióképesség és fogyatékosság megértésére és magyarázatára, amelyek a 

’medikális’ és ’szociális’ modell dialektikájában fejezhetők ki. A medikális modell a fogyatékosságot mint az 

egyén problémáját értelmezi, amelyet közvetlenül valamilyen betegség, baleset vagy egyéb egészségi ok idéz 

elő. E modellben a fogyatékosság kezelése orvosi ellátás keretében, egyénileg történik, képzett szakemberek 

közreműködésével, amelynek célja a betegség gyógyítása vagy az egyén felkészítése az állapottal való 

együttélésre. Ebben az összefüggésben a figyelem középpontjában az orvosi ellátás van, és politikai szinten a fő 

megoldás az egészségügyi ellátás módosítása vagy átalakítása.   

Ezzel szemben a szociális modell a fogyatékosságot mint társadalmilag előálló problémát értelmezi, amelynek 

megoldása a fogyatékosok integrálása a társadalomba. A fogyatékosság e modellben nem az egyén jellemzője, 

hanem egymással összefüggő állapotok és feltételek bonyolult halmaza, amelyek legtöbbjét a társadalmi 

környezet produkálja. Ennek megfelelően a probléma kezelése társas cselekvést kíván; és a tágabb értelemben 

http://www.archive.official-documents.co.uk/document/doh/ih/fig01.htm
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vett társadalom kollektív felelőssége, hogy olyan környezeti módosításokat eszközöljön, amelyek a fogyatékos 

embereknek a társas élet minden területén való részvételét lehetővé teszik. Így a téma társadalmi változást 

igénylő ideológiai témává válik, amely politikai szinten emberjogi kérdéseket vet fel; a fogyatékosság a 

szociális modell számára politikai témává alakul. Az Egészségügyi Világszervezet által megalkotott és 2001-ben 

közzétett Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (A funkcióképesség, 

fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása - FNO; International Classification of Functioning, 

Disability and Health, ICF) e két ellentétes modell integrációján alapul. A funkcióképesség különféle 

perspektíváinak egyesítése érdekében a biopszichoszociális megközelítés alkalmazására került sor; így az FNO 

az egészség különféle perspektíváinak koherens szemléletét kínálja, szintetizálva az egészség biológiai, egyéni 

és társadalmi nézőpontjait.    

Az FNO átfogó célja, hogy olyan egységes és standard keretet nyújtson, amellyel az egészség és az azzal 

kapcsolatos állapotok jellemezhetők. Az FNO meghatározza az egészség összetevőit, valamint a jólétnek 

néhány, az egészséggel összefüggő elemét (mint például iskolázottság és foglalkozás). Az FNO témakörei mint 

az egészség témakörei, valamint az egészséggel összefüggő témakörök értelmezhetők, amelyek a test, az egyén 

és a társadalom nézőpontjából kerülnek leírásra, két különböző listában: 1) testi funkciók és struktúrák; valamint 

2) tevékenységek és részvétel. Az FNO mint osztályozás szisztematikusan jellemezhetővé teszi adott személy 

adott egészségi állapotát a különböző témaköröknek megfelelően (vagyis hogy valaki valamilyen betegséggel 

milyen cselekvésekre képes). A funkcióképesség (functioning) mint gyűjtőfogalom felöleli a testi funkciók 

(body functions), tevékenységek (activities) és részvétel (participation) összességét; hasonlóképpen, a 

fogyatékosság mint gyűjtőfogalom szerepel a károsodások (impairments), tevékenységek akadályozottsága 

(activity limitations) vagy részvétel korlátozottsága (participation restriction) jellemzésére. Az FNO a fentiekre 

ható környezeti tényezők rögzítését is lehetővé teszi; így segítségével egy egyén funkcióképessége, 

fogyatékossága és egészsége a fenti, különféle témakörökben pontosan leírható.   

Az FNO két részre osztja az információkat. Az 1. rész taglalja a funkcióképességet és fogyatékosságot, míg a 2. 

rész a kontextuális tényezőket öleli fel. Mindkét rész két alkotóelemből áll: 

1. rész: Funkcióképesség és fogyatékosság 

1.1. Testi funkciók és testi struktúrák 

1.2. Tevékenységek és részvétel: mindazon témakörök összessége, amelyek a funkcióképesség egyéni és 

társadalmi nézőpontú jellemzését teszik lehetővé 

2. rész: Kontextuális tényezők 

2.1 Környezeti tényezők: mindazon tényezők, amelyeknek hatásuk van a funkcióképességre; az egyén közvetlen 

környezetétől az általános környezetig terjednek. 

2.2 Személyes tényezők   

Ábra: Az egészség funkcionális (bio-pszicho-szociális) modellje 

G. Waddell: Preventing incapacity in people with musculoskeletal disorders. British Medical Bulletin 2006; 1-

15. DOI: 10.1093/bmb/ldl008 http://bmb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/ldl008v1 

5. Az egészség társadalmi modellje 

Az egészségre ható társadalmi tényezők jelentőségét felismerve az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben 

bizottságot hozott létre (Commission on the Social Determinants of Health, CSDH) azzal a feladattal, hogy az 

az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére javaslatokat tegyen. A bizottság zárójelentését 2008 augusztusában 

hozták nyilvánosságra a CSDH munkájának elvi alapját képező modellel együtt. 

Closing the gap in a generation. Report of the Commission on Social Determinants of Health. World Health 

Organization, 2008. 44. o. http://www.who.int/social_determinants/en/   

Ábra: Az egészség társadalmi meghatározói 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf 

6. Az egészség meghatározó tényezője: a gyermekkor 

http://bmb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/ldl008v1
http://www.who.int/social_determinants/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
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A gyermekek korai fejlődésére vonatkozó kutatások tanúsága szerint az agy fejlődése a méhen belüli élettől 

kezdve nagyon érzékeny a korai gyermekkorban bekövetkező külső hatásokra. E hatások, köztük a személyes 

kötődések és a nyelvi környezet szó szerint alakítják a fejlődő agyat.   

Ábra: A szókincs korai fejlődése a szülők iskolai végzettsége szerint 

http://www.ontario.ca/en/initiatives/early_learning/ONT06_018869.html   Az egészséget elősegítő nevelés 

nélkülözhetetlen eleme a testi, nyelvi, kognitív, társas és érzelmi fejlődés egyaránt.   

Ábra: Táplálkozási kiegészítés és pszichoszociális stimuláció kombinált hatása fejlődésben elmaradt 

gyermekekre Jamaicában. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf3. o.     

A kora gyermekkori élmények és környezet hatása az élet teljes tartamára kiterjed. David Barker munkássága 

nyomán vált bizonyítottá, hogy a felnőttkori egészség a fogantatástól kezdve formálódik, így a méhen belüli 

táplálási zavarok következtében alacsony súllyal született csecsemők felnőttkorban nagyobb mértékű 

kockázatnak vannak kitéve a szívbetegség, az agyi keringészavarok, a cukorbetegség és bizonyos daganatok 

tekintetében is.   

Ábra: Szívkoszorúérbetegség okozta halálozás férfiak körében 1968-1978 és csecsemőhalálozás 1901-1910. 

http://www.thebarkerfoundation.org/pho/   

Számos vizsgálat, köztük a jelenleg is folyó Adverse Childhood Experiences (ACE) Study gyűjtött 

bizonyítékokat arra, hogy az elhízás és a mentális betegségek jó része is az élet korai szakaszára vezethetők 

vissza. Kora gyermekkori élmények tárhatók fel a bűnözés, a szövegértési és számolási nehézségek, valamint a 

munkavégző képességgel kapcsolatos problémák hátterében is.     

Ön milyen mértékben volt veszélyeztetett gyermekkori traumák tekintetében? Számítsa ki az ACE pontszámát: 

http://www.acestudy.org/files/ACE_Score_Calculator.pdf   

Vannak azonban hatékony módszerek, amelyek a kedvezőtlen méhen belüli és/vagy családi környezet negatív 

befolyását képesek ellensúlyozni. A kora gyermekkorban alkalmazott különböző fejlesztő módszerek tartósan, a 

felnőttkorban is érvényesülő módon képesek kedvezően alakítani a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát.   

Ábra: A High Scope Perry óvodai fejlesztő program 40 éves követésének összegzése 

http://www.highscope.org/content.asp?contentid=219 

7. Az egészség meghatározó tényezője: a jövedelem 

A jövedelem döntő befolyással bír az egészségi állapotra. Samuel H. Preston munkássága nyomán vált ismertté 

a róla elnevezett Preston görbe, ami az egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GDP) és a várható élettartam közti 

összefüggést országok közt (aggregált adatokon) leírja. Minél nagyobb a GDP, annál hosszabb a születéskor 

várható élettartam. 

Ábra: A Preston görbe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Preston_curve   

A jövedelem hatása az egészségre azonban a szegényebb országokban jóval erősebb, mint a gazdag 

országokban. 

Ábra: Figure 3.2 Life expectancy is highly correlated with income, particularly in poor countries. Equity from a 

global perspective. World Development Report 2005. Chapter 3. 59. o. 

http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/09/20/000112742_200509201

10826/additional/841401968_200508263001617.pdf   

A jövedelem hatása az egészségre individuális szinten is kimutatható: alacsonyabb jövedelmű szülők 5 éven 

aluli gyermekei körében magasabb a halálozás, mint magasabb jövedelműek körében. 

http://www.ontario.ca/en/initiatives/early_learning/ONT06_018869.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
http://www.thebarkerfoundation.org/pho/
http://www.acestudy.org/files/ACE_Score_Calculator.pdf
http://www.highscope.org/content.asp?contentid=219
http://en.wikipedia.org/wiki/Preston_curve
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/09/20/000112742_20050920110826/additional/841401968_200508263001617.pdf
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/09/20/000112742_20050920110826/additional/841401968_200508263001617.pdf
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Ábra: 5 éven aluli gyermekek halálozása 1000 élveszületésre a háztartás jövedelme szerint. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf 

Az alacsony jövedelem miatti hátrányos helyzet (depriváció) jelentős halálozási kockázatot képez a halálozás 

bármely okát tekintve férfiak és nők körében is, amint azt angliai adatok bizonyítják. 

Ábra: Figure 2.3 Korspecifikus összhalálozás a depriváció vigintilisei (huszadai) szerint. 31. o. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf   

A jövedelem a kockázati magatartással is összefügg: jobb anyagi helyzetben lévők körében alacsonyabb volt a 

dohányosok aránya az Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000 adatai alapján. 

Ábra: 4. ábra: A dohányzás és az anyagi helyzet kapcsolata 

http://www.nepegeszseg.hu/nepc.php?mt=0&mmid=22&smid=34&tmid=5&&mlink=47 

8. Az egészség meghatározó tényezője: az 
iskolázottság 

Az egészségi állapot kiemelkedő jelentőségű társadalmi meghatározója az iskolázottság, populációs szinten és 

egyénileg is. Magasabb iskolázottságú csoportoknak és egyéneknek jobbak az egészségi állapot-mutatóik, mint 

alacsony iskolázottságúaknak.   

Ábra: A csecsemőhalálozás különbségei az EVSZ régiói közt, ezer élveszületésre. 

http://www.unfpa.org/swp/2002/english/ch5/page3.htm#2   

Ábra: A csecsemőhalálozás különbségei országok közt és országokon belül. A folytonos vonal az országos 

átlagot, a függőleges vonal alsó talpacskái a legalább középfokú, a felső talpacskái a nem iskolázott anyák 

csecsemőinek halálozását mutatják országonként. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf   

Ábra: Önmegítélés szerinti egészségi állapot. Az önmagukat kitűnő vagy jó egészségi állapotban lévőnek ítélők 

megoszlása az iskolázottság szintje szerint Kanadában. 

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/health/nonmedicaldeterminantsofhealth/education/education_figure5.gi

f/image_view   

Az iskolázottság és egészségi állapot között lévő szoros összefüggést magyar adatok is megerősítik. A 30 éves 

korban várható további élettartam felsőfokú végzettségű férfiak körében 16, felsőfokú végzettségű nők körében 

10 évvel nagyobb az alapfokú végzettség nélküliekhez képest, és a középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz 

képest is évekkel magasabb. 

Ábra: 30 éves korban várható további élettartam iskolai végzettség szerint, 1986-2004 nők és férfiak körében. 

Kovács K., Hablicsek L.: Iskolázottság és halandóság. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest 2007. 

66. o. http://www.eski.hu/new3/politika/zip_doc_2006/iskolazottsag_halandosag.pdf   

Az iskolázottság a kockázati magatartással is összefügg: a dohányzás valószínűségét a magasabb iskolai 

végzettség csökkenti.   

Ábra: 3. ábra A dohányzás és az iskolai végzettség kapcsolata az Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000 

adatai alapján. 

http://www.nepegeszseg.hu/nepc.php?mt=0&mmid=22&smid=34&tmid=5&&mlink=47 

9. Az egészség meghatározó tényezője: a foglalkozás 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
http://www.nepegeszseg.hu/nepc.php?mt=0&mmid=22&smid=34&tmid=5&&mlink=47
http://www.unfpa.org/swp/2002/english/ch5/page3.htm#2
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/health/nonmedicaldeterminantsofhealth/education/education_figure5.gif/image_view
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/health/nonmedicaldeterminantsofhealth/education/education_figure5.gif/image_view
http://www.eski.hu/new3/politika/zip_doc_2006/iskolazottsag_halandosag.pdf
http://www.nepegeszseg.hu/nepc.php?mt=0&mmid=22&smid=34&tmid=5&&mlink=47
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A foglalkoztatottak egészségi állapota jobb, mint azoké, akiknek nincs munkájuk. 

Azonban a foglalkoztatottak (állásban lévők) közt is jelentős különbségek vannak az egészségi állapotot 

illetően. A foglalkozás és az egészség kapcsolatáról bőséges adatokat szolgáltattak a Whitehall vizsgálatok. Az 

első kohorsz vizsgálat 1967-ben indult több mint 18 ezer angol férfi köztisztviselő bevonásával; a második 

vizsgálatba bevont mintegy 10 ezer köztisztviselő mintegy harmada nő volt. A vizsgálatok arra a kérdésre 

keresték a választ, hogy a már ismert egészségdeterminánsok – iskolázottság és jövedelem – mellett milyen 

egyéb, a munkával összefüggő tényezők befolyásolják az egészséget. 

Az eredmények azt bizonyították, hogy az alacsonyabb munkahelyi beosztású dolgozók összhalálozása, illetve 

koszorúérbetegség miatti halálozása is magasabb volt, mint a magasabb beosztásúaké. A grádiens egyes 

kockázati tényezőkre is megfigyelhető volt: az alacsonyabb beosztásúak nagyobb arányban dohányoztak, többen 

voltak közülük elhízottak, és kevesebbet mozogtak a magasabb beosztásúakhoz képest. Ezen túlmenően 

azonban az is kiderült, hogy a munka fölötti kontroll és annak társas környezete is lényeges faktor az egészségi 

állapot alakulásában, és szignifikánsan kedvezőbb azon magasabb beosztásúak egészségi állapota, akik a 

munkájuk fölött elfogadható mértékű kontrollt gyakorolnak. 

A Whitehall vizsgálat megdöntötte azt a korábbi közkeletű vélekedést, hogy a magasabb beosztású dolgozók 

magasabb egészségkockázatnak vannak kitéve, és ráirányította a figyelmet a munkahelyi pszichoszociális 

kóroki tényezőkre. 

Ábra: Figure 1   Halálozási arány és foglalkozási osztály 25 éven keresztül férfiak körében. 

http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/pdf/Whitehallbooklet_1_.pdf   

Ábra: Figure 2  Önmegítélés szerinti munkahelyi kontroll és koszorúér-betegség incidenciája. 

http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/pdf/Whitehallbooklet_1_.pdf 

http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/pdf/Whitehallbooklet_1_.pdf
http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/pdf/Whitehallbooklet_1_.pdf
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2. fejezet - Az életmód mint 
egészségdetermináns 

1. Bevezetés 

Az előző fejezetben írottak szerint az egészségi állapotra számos, egyéni döntésekkel csak hosszú távon vagy 

alig befolyásolható tényező hat. Van azonban jónéhány olyan döntés, amelyet naponta meghozunk, s amely 

azonnal is és hosszabb távon is nagyon jelentős szerepet játszik abban, hogyan alakul egészségünk. A 

táplálkozás és testmozgás két kiemelten fontos, jórészt egyéni döntéseink körébe tartozó, egymástól el nem 

választható tényező.   

Áttekintésük előtt érdemes a középiskolai fizikaórákon az energiáról tanultakat emlékezetünkbe idézni: a kémiai 

energia hővé alakítható, a hőenergia mozgási energiává alakulhat. Az átalakítások során energia nem vész el és 

nem keletkezik; ez az energiamegmaradás törvénye.   

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/szoveg/index.htm   

Nos, a táplálék kémiai energiát tartalmaz, amely a szervezetbe kerülve részben hőenergiává alakul, és a test 

állandó hőmérsékletének fenntartását biztosítja, másrészt a test által végzett mozgási energiát szolgáltatja, az a 

része pedig, amelyet a szervezet nem használ fel, raktározódik. 

2.1. ábra - Energia egyensúly 

 

Tartsuk emlékezetünkben, hogy a pszichoaktív szerek egy része, különösen az alkoholtartalmú italok is jelentős 

energiatartalommal bírnak. 

2. Az energiaegyensúly meghatározó tényezői 

2.1. Táplálkozás 

Az ember a rendelkezésre álló választék és az anyagi lehetőségek korlátai között maga választja meg, hogy mit, 

mikor és mennyit eszik. A táplálkozási szokásokat a gazdasági/szociális tényezők mellett a hagyományok, a 

vallás, az ember ismeretei és környezete alakítja. A betegségek kialakulásában és megelőzésében is kiemelkedő 

szerepe van a táplálkozási szokásoknak.   

A tápanyaghiány (malnutritio) három fő formában jelentkezhet: éhezés, alultápláltság és egyes esszenciális 

tápanyagok izolált hiánya, melyek közül leggyakoribbak a vas- és a jódhiány, valamint a vitaminok elégtelen 

bevitele.   

A túlsúly és az elhízás az energiabevitel és –felhasználás közötti egyensúly tartós megbomlásának 

következménye. A túlsúlyosság és az elhízás oki szerepet játszik a magas vérnyomás, a szív-érrendszeri 

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/szoveg/index.htm
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betegségek, a szélütés, a 2-es típusú diabetes mellitus, ízületi betegségek, osteoporosis és néhány daganattípus 

(vastagbél-, endometriumrák) kialakulásában is.   

Az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 adatai szerint hazánkban a 35 éven felüli nők és a férfiak több 

mint fele túlsúlyos vagy elhízott.   

Táblázat: A lakosság megoszlása a testtömegindex (BMI) alapján képzett kategóriák szerint nemenként és 

korcsoportonként, 2009 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf   

Ábra: A túlsúly és elhízás prevalenciája a vélt és mért értékek alapján az Országos Táplálkozás és Tápláltsági 

Állapot Vizsgálat 2009 alapján 

http://www.oeti.hu/?m1id=16&m2id=169 

2.2. Testmozgás 

Az elégtelen mozgás vagy teljes mozgáshiány a korral együtt emelkedik, és gyakoribb nők, alacsonyabb 

jövedelműek és alacsonyabb iskolázottságúak körében.   

A testmozgás jótékony hatását az egészségre nem lehet eléggé hangsúlyozni: bizonyítottan protektív hatású 

egyes betegségek, így például a koszorúér-betegségek, magasvérnyomás-betegség, szélütés, diabetes mellitus 

(2-es típus), egyes rosszindulatú daganatok (vastagbél-, mellrák), a depresszió, a csontritkulás, az időskori 

esések és az Alzheimer kór esetében.   

Az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 eredményei alapján hazánkban a felnőtt lakosság fele (49,7%) 

egyáltalán nem végez intenzív testmozgást, harmada (33,4%) még mérsékelt testmozgást sem, ötöde (21%) 

pedig nem is gyalogol még napi tíz percen keresztül sem.   

Ugyancsak az ELEF2009 adatai szerint hazánkban a férfiak egytizede, a nők 17%-a nehezen vagy alig tud 

eljutni 500 m távolságra sík terepen, segédeszköz, segítség nélkül. A 35–64 évesek körében még csak 10%-nak, 

a 65 éven felüliek között már 43%-nak jelent ez gondot, és 15% azoknak az aránya, akik erre már egyáltalán 

nem képesek. Problémát okoz a lépcsőn való közlekedés, a lehajolás, letérdelés a férfiak 11%-ának és a nők 

20%-ának. Nem tud a lépcsőn egy emeletet felmenni a 65 éven felüliek 15%-a, és 33%-uk említi, hogy ez a 

tevékenység számára kisebb-nagyobb nehézséggel jár. Egy 5 kilós bevásárlókosár cipelése 10 méteren keresztül 

a megkérdezettek 15%-ának (a férfiak 8,6 és a nők 20,7%-ának) jelent gondot, sőt 6%-uk teljesen képtelen rá. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf 

3. Pszichoaktív szerek használata 

3.1. Dohányzás 

A dohánytermékek fogyasztásának leggyakoribb módja a cigarettázás, de előfordul a pipázás és a bagórágás is.   

A dohánylevélben lévő, a füstbe is bekerülő, a dohányos által kívánt hatóanyag a nikotin, adrenalinszerű hatású, 

vagyis szimpatikus izgalmi állapotot okozó anyag, ami károsítja az erek falát, és érelmeszesedést, szívinfarktust 

okozhat. Pszichés hatása is van, függőséget okoz, mely a hasonló szerekhez képest igen erős.   

A cigaretta másik fő égésterméke a kátrány, az a ragadós sárgásbarnás anyag, ami megfesti a filter végét, a 

dohányos ujjait és fogait. Ez gyűjtőneve annak a sokszáz kémiai anyagnak, amelyek égéstermékként 

keletkeznek, s amelyek közül számos anyag bizonyítottan rákkeltő. Döntően a kátrány a felelős a 

dohánytermékekkel kapcsolatos daganatok: a tüdő-, a szájüregi, a gége- és hólyagrák kialakulásában.   Az égés 

során szén-monoxid is keletkezik, ami gátolja a szervezet oxigénellátását, ennek révén várandósokban a magzat 

fejlődését.   

A dohányzással kapcsolatos egyéb hatások közé tartozik, hogy dohányosokban elhúzódó a sebgyógyulás, férfiak 

esetében impotencia, csökkent fizikai aktivitás, ráncosodás, kellemetlen lehelet, elszíneződött fogak és 

kellemetlen szag jelentkezik; nőkben a bőr korai öregedése indul meg. 

3.2. Alkoholfogyasztás 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf
http://www.oeti.hu/?m1id=16&m2id=169
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf
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Az alkoholfogyasztás mértékétől függően kifejthet jótékony, vagy éppen ellenkezőleg, káros hatást is az 

egészségre. A mértékletes ivás tudományos bizonyítékok szerint csökkenti a szívérrendszeri betegségek 

kialakulásának kockázatát az absztinensekhez és a nagyivókhoz viszonyítva felnőttekben.   

Megjegyzendő azonban, hogy a legújabb bizonyítékok szerint a mértékletes ivók koronária-kockázata általában 

alacsonyabb, mint az absztinenseké és a nagyivóké, és a leginkább egészséges életmódot folytató mérsékelt 

fogyasztóknál az alkoholfogyasztás már nem csökkentette tovább a kockázatot. A túlzott alkoholfogyasztás 

azonban fokozza az erőszakos okból bekövetkező halálozás (közlekedési és egyéb baleset, gyilkosság, 

öngyilkosság) kockázatát, növeli az alkoholizmus kialakulásának esélyét, a magzati alkohol-spektrum 

rendellenességek, a májzsugorodás, az alkoholos cardiomyopathia, az agyvérzés és bizonyos rosszindulatú 

daganatok (szájüregi, nyelőcső-, vastagbél-, emlődaganat) kialakulásának kockázatát. 

Rohamivásról (vedelés, binge drinking) akkor beszélünk, ha egy alkalommal, 2 órán belül 5 vagy több italt 

fogyasztanak el férfiak, illetve 3 vagy több mint 3 italt nők. A rohamivás elsősorban a tizen- és huszonéves 

fiatalokra jellemző, pedig jelentős veszélyei vannak:  rövidtávon 3-6-szorosra növeli az akut myocardialis 

infarktus kockázatát huszonévesekben is; hosszútávon háromszorosra emeli a demencia (elbutulás) kockázatát. 

Ábra: Az elmúlt 30 napban rohamivásról beszámolók aránya korosztályonként 

http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/publications/aag/alcohol.htm 

Az ELEF2009 eredményei alapján hazánkban a felnőtt lakosság 4,6%-a tartozik a nagyivók közé (a nők közül 

csupán minden századik, a férfiak közül viszont minden tizenkettedik). A nők fele, a férfiak csaknem negyede 

állította magáról, hogy egyáltalán nem fogyaszt alkoholos italokat. A nagyivók legmagasabb arányban (11,4%) 

a középkorú férfiak, míg az absztinensek az idős nők (66,9%) körében fordulnak elő.   

Nemzetközi összehasonlításban Magyarország a 10 legmagasabb fogyasztású ország közt van a 15 éven felüliek 

körében az egy főre jutó alkoholmennyiséget illetően.   

Ábra: Top ten countries by alcohol consumption 

http://rankingamerica.wordpress.com/2009/05/25/the-u-s-ranks-33rd-in-alcohol-consumption/ 

3.3. Kábítószer fogyasztás 

A kábítószerekkel (drogokkal) kapcsolatban először a fogalmakat kell tisztáznunk. A drog fogalma használatos 

az orvostudományban, a gyógyszertanban, a népegészségügyben is, de eltérő tartalommal. Népegészségügyi 

szempontból pszichoaktív szernek számít minden olyan drog, amely a központi idegrendszer működését 

befolyásolja, függetlenül attól, hogy legális vagy sem, gyógyászatban használatos vagy sem.   

A pszichoaktív szereken belül megkülönböztetünk narkotikus szereket, melyek definícióját és pontos listáját az 

1961-ben aláírt nemzetközi Egységes Narkotikum Egyezmény határozza meg: 

http://www.incb.org/incb/convention_1961.html   

A pszichoaktív szereken belül külön csoportot képeznek a pszichotróp szerek, amelyek definícióját és listáját az 

1971-ben aláírt nemzetközi Pszichotróp Egyezmény tartalmazza: 

http://www.incb.org/incb/en/psychotropic_substances.html   

A két nemzetközi egyezmény hatálya alá nem tartozó szerek (pl. koffein, etanol) pszichoaktív hatásúak, de 

használatukra nem vonatkozik jogi szabályozás, szabadon fogyaszthatók, és népegészségügyi szempontból nem 

tartoznak a drogok közé.   

A köznapi szóhasználatban kábítószerek alatt a narkotikus és a pszichotróp szereket értjük. E szerek a központi 

idegrendszert vagy stimulálják, vagy deprimálják, ennek következtében a gondolkodás, érzékelés, hangulat és 

mozgás jellegzetes (az egyes szerekre jellemző) zavarait okozhatják, valamint fizikai és pszichés függőséget 

is.     

A kábítószerek típusairól itt talál bővebb információt: 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=e5ee17d6-441d-4bbe-ae51-8ef80404bcf5&cid=8aad3d31-75a6-

486f-aef5-b1c3e1e906b3     

http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/publications/aag/alcohol.htm
http://rankingamerica.wordpress.com/2009/05/25/the-u-s-ranks-33rd-in-alcohol-consumption/
http://www.incb.org/incb/convention_1961.html
http://www.incb.org/incb/en/psychotropic_substances.html
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=e5ee17d6-441d-4bbe-ae51-8ef80404bcf5&cid=8aad3d31-75a6-486f-aef5-b1c3e1e906b3
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=e5ee17d6-441d-4bbe-ae51-8ef80404bcf5&cid=8aad3d31-75a6-486f-aef5-b1c3e1e906b3
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A kábítószerek hatásai rendkívül különbözőek. A túlzott használat okozta károsodás mértékének 

összehasonlítására számos kísérlet történt. Alább egy olyan cikket talál, amelyben szakértői vélemények alapján 

készítettek mátrixot a különféle drogok okozta testi károsodás és függőség alapján a kábítószerek 

összehasonlítására. 

Itt találja a cikket: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17382831 

Itt találja az ábrát: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:20drugs.gif   

Az önkárosítás illetve a másoknak okozott károk szempontjából rangsorolva a pszichoaktív anyagokat, eltérő 

listát kapunk: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HarmCausedByDrugsTable.jpg 

Mennyit tud a kábítószerekről? Ellenőrizze tudását, és töltse ki az alábbi tesztet: 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=e5ee17d6-441d-4bbe-ae51-8ef80404bcf5&cid=8aad3d31-75a6-

486f-aef5-b1c3e1e906b3   

A kábítószer-fogyasztók sajátos szlenget használnak, amelyben a szereknek és a fogyasztásukkal kapcsolatos 

szokásoknak, eljárásoknak is meghatározott, a köznyelvben nem használatos elnevezésük van. Ebben Józsa 

Barbara doktori dolgozata segít eligazodni: 

http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/szakdolg/jozsa_b.htm   

A pszichoaktív szerek fogyasztásának mértéke egyénenként nagyon különböző. Ezt az alábbi ábra mutatja be: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spectrum_Diagram.PNG   

A fogyasztás gyakorisága alapján megkülönböztetünk kísérleti, alkalmi, és függőségben lévő kábítószer-

fogyasztókat. A kísérletezők esetében egyszeri vagy néhány alkalommal történik a fogyasztás; az alkalmi 

fogyasztók a kábítószereket esetenként, speciális alkalmakkor használják; míg a függőknél a fogyasztás 

rendszeres, és a mindennapos működéshez szükséges.   

A fentieknek megfelelően a kábítószer-fogyasztás gyakoriságának bemutatása is különféle mutatókkal történik: 

élettartam-prevalencia (lifetime prevalence), múlt évi prevalencia (last year prevalence), múlt havi prevalencia 

(last month prevalence). A fogyasztást különféle korcsoportokra bontva és az egyes szerekre külön is rákérdezve 

mérik, amelyek eredményeit hazánkban a kábítószer-jelentések tartalmazzák évről-évre.   

A drogfogyasztás nyomonkövetésének hazai központja a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó 

Központ vagy röviden Nemzeti Drog Fókuszpont, melynek honlapján megtalálhatók az éves kábítószer-

jelentések: 

http://www.drogfokuszpont.hu/?Éves-Jelentések&pid=96     

A Drog Fókuszpont tagja annak az európai uniós intézményrendszernek, amelynek feladata a kábítószer-

fogyasztás monitorozása az EU-ban. Az intézményrendszer központja a Kábítószer és Kábítószerfüggőség 

Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA), az EU-nak Lisszabonban székelő, 1995 óta működő ügynöksége, 

amely minden évben jelentést ad ki a kábítószer-fogyasztásról az EU-ban: 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010   

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (United Nations Office on Drugs and Crime) 2004 óta az egész 

világra vonatkozó jelentéseket (World Drug Report) tesz közzé a drogfogyasztásról, melyek itt érhetők el: 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html?ref=menuside 

4. Napfény expozíció 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17382831
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:20drugs.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HarmCausedByDrugsTable.jpg
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=e5ee17d6-441d-4bbe-ae51-8ef80404bcf5&cid=8aad3d31-75a6-486f-aef5-b1c3e1e906b3
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=e5ee17d6-441d-4bbe-ae51-8ef80404bcf5&cid=8aad3d31-75a6-486f-aef5-b1c3e1e906b3
http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/szakdolg/jozsa_b.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spectrum_Diagram.PNG
http://www.drogfokuszpont.hu/?Éves-Jelentések&pid=96
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html?ref=menuside
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A bőrdaganatok incidenciája világszerte emelkedik. Ennek számos oka van: a barna bőrszín divatja az északi 

félteke országaiban, a növekvőfélben lévő ultraibolya sugárzás az ózonréteg vékonyodása következtében, a 

szabadidő növekedése.   

A túlzott napfény-expozíció különféle bőr-elváltozásokat (dermatosis) okoz, ezekről itt talál részletes leírást: 

Horkay I: Napfény okozta dermatosisok. 

http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/VI/2/078main.htm   

A napsugárzás okozza az időskorban jellemzően megjelenő, nem daganatos bőrelváltozásokat (szeplők, ráncok, 

napfoltok, az elaszticitás csökkenése, stb.) is.   

A túlzott és tartós expozíció legsúlyosabb következményei a rosszindulatú bőrdaganatok, amelyek leggyakoribb 

típusairól itt talál leírást: 

A 3 leggyakoribb bőrrák 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/11924/gyakori-borrak-tipusok   

Ábra: A fokozott ultraibolya terhelés következtében megnövekedett a bőrrák kockázata Euróáópában 1980-2001 

közt. 

http://www.mnp.nl/mnc/i-en-0345.html   

A napfény okozta bőrkárosodásokról itt talál képeket: 

http://www.medicinenet.com/sun_damaged_skin_pictures_slideshow/article.htm   

A napfény-tűrés mértéke függ a bőr típusától, amelynek megállapítására T. Fitzpatrick amerikai bőrgyógyász 

skálát hozott létre. Ennek alapján egyszerűen megállapítható, hogy kinek milyen bőrtípusa van: 

http://www.cordesigns.com/TA/FAC_s/Skin_Phototype/skin_phototype.html   

A napsugárzás intenzitását az uv-index jellemzi, amelyről itt talál összefoglalót (angol nyelven): 

http://www.epa.gov/sunwise/doc/uviguide.pdf   

Az aktuális hazai ultraibolya B sugárzás térképe itt található 

http://www.idokep.hu/uv   

Az UV riadót az Országos Környezetegészségügyi Intézet hirdeti meg itt: 

http://oki.antsz.hu/   

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kistérségi Riasztó és Veszélyjelző Rendszere is közzéteszi a riasztást: 

http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ 

5. Szexuális szokások 

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint a szexuális egészség a testi, lelki és társas jólét állapota 

a szexualitás vonatkozásában, ami a téma pozitív és tiszteletteljes megközelítését igényli. A szexuális egészség 

feltételezi az örömöt adó és biztonságos szexuális élményeket, amelyek mentesek a kényszerítéstől, a 

diszkriminációtól és az erőszaktól. 

A szexuális egészséget fenyegetik a nemi betegségek, a nem kívánt terhességek, a túl korán, többnyire kortárs 

vagy partneri nyomásra kezdett nemi élet, a partnerek közti erőszak, azok a kulturális szokások, amelyek a nemi 

szervek csonkítását idézik elő, illetve az információ és megfelelő szolgáltatások hiánya, amelyek nélkül az 

egyéneknek nincs módjuk a tájékozott választásra. 

A nemi betegségek ismertetése: 

http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/VI/2/078main.htm
http://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/11924/gyakori-borrak-tipusok
http://www.mnp.nl/mnc/i-en-0345.html
http://www.medicinenet.com/sun_damaged_skin_pictures_slideshow/article.htm
http://www.cordesigns.com/TA/FAC_s/Skin_Phototype/skin_phototype.html
http://www.epa.gov/sunwise/doc/uviguide.pdf
http://www.idokep.hu/uv
http://oki.antsz.hu/
http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/
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http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-orvostudomany/tabularium-dermatologiae-080906-298 

A szexuális egészséget nagymértékben fenyegeti a családon belüli erőszak, amelynek az esetek többségében nők 

az áldozatai, s amelyet az Egészségügyi Világszervezet népegészségügyi problémává nyilvánított. 

A nők elleni erőszakról bővebben: 

http://www.nane.hu/eroszak/index.html 

Vizsgálat a nők elleni erőszakról 10 országban: 

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/ 

A női nemi szervek csonkításáról: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ 

A szexuális egészség elérését segíti a nők egyenjogúsítása a családban, a munkában és a gyermekvállalásban is 

(gender equality). Különbséget kell tenni a biológiai és élettani nem (sex), valamint a társadalmilag és 

kulturálisan meghatározott nemi szerep (gender) közt. A nem tekintetében jelentős és változtathatatlan 

különbségek vannak férfiak és nők közt, a nemi szerepek (gender) vonatkozásában azonban a különbségek jó 

része a világ számos országában hátrányosan érinti a nőket (ugyanazon munkáért alacsonyabb bér, a kontroll 

hiánya a gyermekvállalás terén, aránytalan teherelosztás a családi életben, stb.). Ezek a különbségek 

változtathatóak és változtatni is kell rajtuk. 

A nemi szerepek egyenjogúsítására az EVSZ stratégiát alkotott: 

http://www.who.int/gender/mainstreaming/strategy/en/index.html 

A nemi egyenjogúság megvalósítása nemcsak a szexuális élet, hanem az egészség minden dimenziójában 

javítani fogja a nők és férfiak életminőségét. 

http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-orvostudomany/tabularium-dermatologiae-080906-298
http://www.nane.hu/eroszak/index.html
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/
http://www.who.int/gender/mainstreaming/strategy/en/index.html
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3. fejezet - A népegészségügyi 
helyzet elemzése, kiemelten 
Magyarországon 

1. Epidemiológiai elemzések jellemzői 

Az egészséggel/megbetegedésekkel összefüggő állapotok, jelenségek tanulmányozása mindig egy 

meghatározott – pontosan definiált – populációban történik, amely lehet 

• specifikus jellemzők alapján összetartozó ill. összevonható egyének összessége(pl. egy iskolai, munkahelyi 

közösség) 

• földrajzi/közigazgatási egység népessége(pl. egy ország/régió/megye/települések lakossága) 

• egy meghatározott időpontban vagy időtartamban. 

Az epidemiológiai elemzések egy adott populációra vonatkozó adatai igen gyakran 

• egy vagy több további populáció adataival összevetésben, 

• valamint az adott populációt meghatározott időpontban jellemző adatok korábbi/későbbi állapotot jellemző 

adatokkal összehasonlításban kerülnek elemzésre ill. értelmezésre. 

Mindig egy meghatározott időpontra vonatkozó állapotot tükröz legalább kor és nem szerinti bontásban, de 

további személyi jellemzők (pl. az iskolázottság, a gazdasági aktivitás, az etnikai hovatartozás), valamint mikro- 

és a makrokörnyezeti jellemzők (család állapot, lakásviszonyok, település jellemzői, stb) is figyelembe vételre 

kerülhetnek. 

A korfa A népesség kor és nem szerinti összetételét szemlélteti a korfa, amely úgy a férfi, mint a női lakosság 

korévek (vagy korosztályok) szerinti létszámviszonyait összetett szalagdiagramon mutatja be abszolút 

számokkal és/vagy százalékos megoszlásban. 

2. A népesség száma és összetétele 

Mindig egy meghatározott időpontra vonatkozó állapotot tükröz legalább kor és nem szerinti bontásban, de 

további személyi jellemzők (pl. az iskolázottság, a gazdasági aktivitás, az etnikai hovatartozás), valamint mikro- 

és a makrokörnyezeti jellemzők (család állapot, lakásviszonyok, település jellemzői, stb) is figyelembe vételre 

kerülhetnek. 

2.1. A korfa 

A népesség kor és nem szerinti összetételét szemlélteti a korfa, amely úgy a férfi, mint a női lakosság korévek 

(vagy korosztályok) szerinti létszámviszonyait összetett szalagdiagramon mutatja be abszolút számokkal 

és/vagy százalékos megoszlásban. 

3.1. ábra - Magyarország kor és nem szerinti eloszlása (1900, 2010) 
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2.2. A természetes népmozgalom 

Alapvető meghatározói 

-     az élveszületés (natalitás); 

-     a termékenység (fertilitás); 

-     a halálozás (mortalitás); 

-     és a szaporodás (reprodukció) 

A természetes népmozgalom szervezett adatforrása a polgári anyakönyvezés (népmozgalmi statisztika). 

2.3. A természetes szaporodás 

A népesedési folyamatok alakulásának egyik alapjellemzője a természetes szaporodás, amely a népesség 

szaporodását vagy fogyását az élveszületések és a halálozások száma, ill. azok különbsége alapján jellemzi, a 

migrációt figyelmen kívül hagyva. Mérőszáma a természetes szaporodási arányszám (T), ami az élveszületési 

arányszám (É) és a halálozási arányszám (H) különbsége: 

3.2. ábra - Természetes szaporodási arányszám 

 

Ha a különbség pozitív, akkor természetes szaporodás, ha negatív, akkor természetes fogyás jellemzi a 

populációt. 

3. Az epidemiológiai jelenségek mérése egy adott 
populációban 
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Az egészségi állapottal kapcsolatos jelenségek numerikus jellemzése viszonyszámokkal történik. Az 

epidemiológiában legáltalánosabban alkalmazott viszonyszámok: 

-     a részarány (megoszlási viszonyszám); 

-     az arányszám (intenzitási viszonyszám); 

-     és a dinamikus viszonyszám. 

A megoszlási viszonyszámok a vizsgált jelenség belső struktúráját kifejező, dimenzió nélküli részarányok. 

3.3. ábra - A mutató általános alakja: 

 

azaz a számláló mindig része a nevezőnek. 

Az arányszám a vizsgált jelenség gyakoriságát (intenzitását) méri a vizsgált populációban egy meghatározott 

időtartamban (vagy időpontban): 

3.4. ábra - Arányszám általános alakja a vizsgált poulációban 

 

A „megfigyelt populáció átlagos száma” az időtartamra vonatkozó mutatók nevezőjében a populáció kezdeti és 

a záró időpontbeli létszámának számtani átlaga (pl. egy évi időtartamban: a népesség évközepi száma). A „k” 

szorzó értéke 10 valamely hatványa általában 1000, de ritkább események vagy jelenségek esetén 10 000, vagy 

100 000. 

A dinamikus viszonyszám a megfigyelt jelenség (esemény) időbeni változását százalékban kifejező mutató. Az 

epidemiológiában a relatív változás mérésére leginkább használatos dinamikus viszonyszám a bázisviszonyszám, 

ami az idősor – egymás utáni időpontokra vagy időtartamokra vonatkozó adatok – minden tagját egy előre 

rögzített tag (a bázis) értékéhez viszonyítja (a bázis = 100,0%). 

3.1. Incidencia és prevalencia 

-     az incidencia az új esetek (pl. megbetegedések) előfordulása egy meghatározott időtartam alatt a vizsgált 

populációban; 

-     a prevalencia egy jelenség (pl. betegség) összes létező esete egy meghatározott időpontban a vizsgált 

populációban, függetlenül attól, hogy a jelenség mióta áll fenn. 

Az incidencia és a prevalencia egyaránt arányszámokkal jellemezhető. 

3.5. ábra - Az incidencia arányszám általános alakja: 

 

A prevalencia-arányszám számításának általános képlete egy konkrét jelenség (betegség vagy állapot) esetén 

3.6. ábra - Prevalencia-arányszám általános képlete 
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4. A lakosság egészségi állapotának jellemzésére 
szolgáló globális indikátorok 

Teljes körű, megbízható adatok még a fejlett országokban is elsősorban a lakosság demográfiai viszonyairól és a 

mortalitásról állnak rendelkezésre, éppen ezért a lakosság egészségi állapotának jellemzésére szolgáló klasszikus 

indikátorok jelentős része a demográfiai helyzethez és a mortalitáshoz kapcsolódik. 

4.1. Halálozási elemzések 

4.1.1. Csecsemőhalálozás 

A csecsemőhalálozási arányszám az élveszülöttek első életévi halálozását (a csecsemőhalandóságot) méri a 

következő formában: 

3.7. ábra - Csecsemőhalálozási arányszám 

 

4.1.2. Korai halálozás 

A korai halálozások elemzése az 1-64 éves életszakaszra vagy annak meghatározott korintervallumaira terjed ki. 

4.1.3. Elkerülhető halálozás 

A fejlett országokban az 1970-es évektől szakmai konszenzus alapján összeállításra és elfogadásra kerültek azon 

betegségek listái, melyek miatt meghatározott életkorokban, időben történő, megfelelő orvosi, (nép)egészségügyi 

beavatkozások alkalmazásával és igénybevételével a halálesetek bekövetkezése alapvetően elkerülhető. 

3.8. ábra - Elkerülhető halálozást okozó betegségek 
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A fejlett országokban az elkerülhető halálozás alakulását az ellátás minőségi indikátorának tekintik. 

4.1.4. Várható élettartam 

A várható élettartam a korspecifikus halálozási arányszámokból levezetett indexmutató, melynek számítása 

nemzetközileg egységesen alkalmazott statisztikai modell – a halandósági táblák – segítségével történik. Értéke 

azon életévek átlagos számát fejezi ki, amelyet meghatározott korú egyének a továbbiakban megélhetnének, ha 

az adott évi korspecifikus halálozási arányszámok a jövőben is változatlanul érvényesülnének. 

A várható élettartam mutatók tehát 

- nem halálozási arányszámok; 

- nem a jövőbeni halálozási viszonyokat jelzik; 

hanem az adott év (vagy alapul vett egyéb időszak) korspecifikus halálozási viszonyait jellemzik egyetlen 

számértékkel. Ezért szükséges mindig megjelölni, hogy a mutató mely évre (időszakra) vonatkozik. 

A leggyakrabban alkalmazott várható élettartam mutató a születéskor várható átlagos élettartam: azon évek 

átlagos száma, amelyet az adott évben élveszülöttek megélhetnének az adott évi korspecifikus halálozási 

arányszámok jövőbeni változatlan érvényesülése esetén. 

5. A magyar lakosság egészségi állapota a halálozási 
viszonyok tükrében az ezredfordulón 

5.1. Csecsemő halálozás 

Egy ország lakosságának egészségi állapotát első megközelítésben a korai – azaz a 65. életév betöltése előtt 

bekövetkezett – halálozások mértéke és haláloki struktúrája jellemzi és határozza meg. 

Ezen belül sajátos csoportot képvisel az első életév során bekövetkező halálozások összességével jellemzett 

csecsemőhalálozás, mely nem annyira a lakosság egészségi állapotát, mint inkább az egészségügyi ellátás 

színvonalát tükrözi. A csecsemőhalálozás alakulását hazánkban 1970-2008 között csökkenő trend jellemezte. 

3.9. ábra - Csecsemőhalálozás alakulása Magyarországon és az európai Unióban 
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Nemzetközi összehasonlításban l. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina 

Kiadó, Budapest, 2011 

A csecsemőhalálozást megyék szerinti bontásban elemezve jelentős térségi egyenlőtlenség figyelhető meg. 

3.10. ábra - Térségi egyenlőtlenségek a csecsemőhalálozást illetően Magyarországon 
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Elemzést ld. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 

2011.  

5.2. Korai halálozás 

Korai halálozás 

A 0-64 éves korosztály halálozása döntő módon az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezők, ill. 

azok érvényesülésének mértéke által meghatározott, ezért a népegészségügyi szakirodalom jellemző módon e 

korosztály halálozását elemzi kiemelten. 

1994-től a magyar lakosság korai halálozását alapvetően csökkenő trend jellemzi, de ez a csökkenés nem elég 

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

érdemben befolyásolja – az azóta is 2,5 körül stagnál. 

3.11. ábra - A 0-64 éves lakosság halálozásának alakulása nem szerint Magyarországon 

és Európa régióiban 

 

A magyar lakosság korai halálozását kor szerinti bontásban elemezve mutathatunk rá arra a tényre, hogy a 45-64 

éves férfiak halálozása 1991-1995 között kedvezőtlenebb volt e korosztály 1920-21 évi halálozásánál, s 2006-ra 

csökkent az 1930-31-es mutató értéke alá. 

3.12. ábra - A 45-64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halálozásának 

alakulása 
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5.3. Elveszített potenciális életévek 

Általában a korai halálozás aggasztó mértékére vezethető vissza, hogy a 100 000 főre jutó elveszített 

potenciális életévek száma úgy a férfiak, mint a nők esetében igen magas. 

3.13. ábra - Elveszített potenciális életévek alakulása a 0-69 éves férfiak és nők 

halálozása következtében Magyarországon és néhány kiemelt országban (1980-2007) 
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Elemzést ld. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 

2011. 

5.4. Születéskor várható élettartam 

Az évenkénti halálozási mutatók alapján számított születéskor várható átlagos élettartam a férfiak esetében 

1988-1993 között – Európában egyedülálló módon – csökkent, s bár a nők esetében 1980 óta enyhe, de 

gyakorlatilag konzekvens emelkedést mutat, messze elmarad mindkét nem esetében nemcsak a vezető országok, 

de a hasonló történelmi sorsú cseh és lengyel volt „testvérállamok” hasonló mutatóitól is. 

3.14. ábra - Születéskor várható élettartam alakulása nem szerint, Magyarországon és 

néhány kiemelt országban (1980-2008) 
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3.15. ábra - A magyar férfiak és nők születéskor várható átlagos élettartamának 

elmaradása az osztrák lakosságétól (1980-2008) 
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Elemzést ld. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 

2011.  

5.5. Haláloki struktúra 

A haláloki struktúra vizsgálata a 25-64 éves korosztályban látszik indokoltnak, tekintettel arra a tényre, hogy a 

betegségek okozta korai halálozások több, mint 90%-a ebben az életkortartományban következik be. 

3.16. ábra - A vezető halálokok súlya a 25-64 éves férfiak és nők halálozásában 

(Magyarország, 2009) 
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A 2009-ben 25-64 éves korban bekövetkezett halálesetek 32,9%-át a férfiak esetében a daganatos betegségek és 

31,1%-át pedig a keringési rendszer betegségei okozták. E két vezető halálokot – közel azonos súllyal – az 

emésztőrendszer betegségei (13,2%) és a külső okok (12,4%) követik. Nők esetében a haláloki rangsor azonos, 

de a daganatos betegségek és a keringési rendszer betegségei okozta halálozás viszonyát a daganatos betegségek 

okozta halálozás erős dominanciája jellemzi (45,0%), a második helyen álló, a keringési rendszer betegségei 

okozta halálozás a korosztály halálozásának 24,5%-át jelenti. Az emésztőrendszer betegségei okozta halálozás 

10,7%-kal a nők esetében is a harmadik helyen áll a halálok szerinti rangsorban, míg a külső okokra 

visszavezethető halálozás esetükben is a 4. helyen áll, de aránya lényegesen kisebb (6,8%), mint a férfiak 

esetében. 

Hazánk lakossága különböző betegségcsoportok ill. erőszak okozta korai halálozásának relatív kockázata (az 

EU15 átlaghoz viszonyítva) jelentős variabilitást mutat a kockázat mértéke és a változás szekuláris trendje 

tekintetében egyaránt. 

3.17. ábra - Magyarország 25-64 éves férfi és női lakossága relatív kockázatának 

alakulása az EU 15 átlaggal szemben 
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Elemzést ld. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 

2011.  

5.6. Térségi egyenlőtlenségek 

Hangsúlyozandó az a tény, hogy a magyar férfiak és nők korai halálozását jellemző globális mutatók mögött 

jelentős térségi egyenlőtlenségek húzódnak meg. A 25-64 éves férfiak és nők halálozásának az országos 

átlagtól való eltérései megyék szerinti bontásban jól mutatják, hogy a lakosság halálozása az országos átlagtól 

számos megyében lényegesen eltér,  s egy-egy megyén belül jelentős különbségek figyelhetők meg a 

megyeszékhelyek és az azon kívüli – vidéki – területek viszonylatában. 

3.18. ábra - A 25-64 éves férfiak és nők halálozásának területi egyenlőtlenségei, különös 

tekintettel a külső okok és az öngyilkosság okozta halálozásra Magyarországon, 

(Budapest, megyeszékhelyek és vidék, 2009) 
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Elemzést l. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 

2011.  

A halálozás megyék szerinti elemzése a hazai halálozási különbségek leírását kétségtelenül finomítja; azaz ez az 

elemzési szint szükséges, de nem elégséges. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye férfi és női lakossága korai 

halálozásának településméret szerinti bontásban elvégzett elemzése jól példázza, hogy egy megyén belül is 

számottevő lehet a heterogenitás mértéke, s feltárása egészségfejlesztési stratégiák/programok kidolgozása 

kapcsán elengedhetetlen. 

3.19. ábra - A 25-64 éves lakosság halálozásának területi különbségei a települések 

lélekszáma és nem szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2009) 
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Elemzést ld. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 

2011. 

Hasonló heterogenitás észlelhető Budapesten belül is kerületek szerint a halálozási viszonyokban. 

3.20. ábra - Budapesten belüli halálozási eltérések 

 

Elemzést ld. Ádány R. (szek.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 

2011 
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4. fejezet - Egészséghatás vizsgálatok 

1. Az egészséghatás vizsgálatok módszertanának 
általános jellemzői 

Az egészséghatás vizsgálatok által jellemzett intézkedések a lakosság egészségi állapotát direkt és indirekt 

módon – az egészségtényezőkön keresztül – befolyásolják. Az intézkedések – jellegüktől függően – hatást 

gyakorolhatnak az egyén(ek) és a közösség egészségére közvetlenül biológiai hatásaik révén, valamint közvetve 

az életmód, a szociális-gazdasági tényezők, a fizikai környezet vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

befolyásolásával. Az EHV ezen hatások jellegét, nagyságát és populációs eloszlását értékeli tudományos 

bizonyítékok és egyéb információk alapján. Bár az EHV-nak számos definíciója ismert, egyetértés van a 

tekintetben, hogy az EHV-k két meghatározó jellegzetessége: 

• a különböző döntési alternatívák egészséghatásainak előrejelzése és 

• a döntéshozatal befolyásolásának és támogatásának szándéka. 

Az egészséghatás vizsgálatok módszertana az egyéb hatásvizsgálatok (jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti) 

módszertanával számos rokon vonást mutat. Az EHV-k fejlődésüket tekintve legszorosabban a környezeti 

hatásvizsgálatokhoz (KHV) kapcsolódnak. A KHV-k azonban nem terjednek ki, vagy csak igen felületesen 

foglalkoznak a tervezett intézkedések emberi egészségre gyakorolt hatásaival. Többek között e hiányosság 

indokolta az egészséghatás vizsgálatok módszerének kidolgozását. Szoros kapcsolatukat az is bizonyítja, hogy 

bizonyos modellek az EHV-t a környezeti hatásvizsgálat szerves részeként említik, készítését a KHV-ba 

integrálva ajánlják. 

Az EHV modellek alapvetően két csoportra oszthatók. 

A szűk fókuszú EHV-k a fizikai egészség tényezőinek technokratikus szemléletű vizsgálatát tekintik 

elsődlegesnek. Olyan (leggyakrabban a környezeti tényezők közé tartozó fizikai-kémiai természetű) 

rizikófaktorok vizsgálata esetében alkalmazhatóak, ahol megfelelő minőségű kvantitatív bizonyíték áll 

rendelkezésre az expozícióról, valamint a dózis-hatás összefüggésről. Eszközei között megtalálhatóak az 

epidemiológia, a toxikológia, a kockázatértékelés és kezelés, a költséghatékonysági vizsgálatok és a 

bizonyítékokon alapuló orvoslás módszerei. 

A széles fókuszú EHV-k az egészség holisztikus szemléletét követik, társadalomtudományi közelítést 

alkalmaznak, gyakran mellőzik az egészséghatások és kockázatok számszerűsítését, és súlyozottan veszik 

figyelembe a lakosság szempontjait. Ennek megfelelően a felhasznált bizonyítékok között nagy szerepet kapnak 

kvalitatív bizonyítékok is, többek között az intézkedés kapcsán valamilyen formában érintettek által szolgáltatott 

információk. 

A változatos módszertan ellenére az EHV-k fontos közös jellemzőkkel bírnak. Többnyire a nem egészségügyi 

szektort érintő döntések, intézkedések egészséghatásait vizsgálják, legelterjedtebbek a közlekedést, lakhatást, 

városfejlesztést és ipari beruházásokat érintő hatásvizsgálatok. Az EHV-ra jellemző interszektoriális 

megközelítést a módszertan is tükrözi, melyet az állami és magánszektor számos területét és szintjét képviselő 

szakértők, döntéshozók és egyéb érintettek vizsgálatba történő bevonása és együttműködése biztosít. A 

kvalitatív és kvantitatív információk/adatok, tudományos bizonyítékok és vélemények figyelembevétele az 

EHV-k keretében a probléma komplex elemzését biztosítja. Nemcsak a tudományosan megalapozott, számszerű 

adatok és információk, hanem a résztvevők szubjektív véleménye, tapasztalatai és elvárásai is elemzésre 

kerülnek az EHV-k során, mérlegelve azok minőségét és súlyát. Számos szerző szerint a kvalitatív bizonyítékok 

felhasználása rontja az EHV előrejelzések pontosságát, ezáltal megkérdőjelezik az EHV-k alkalmasságát a 

döntéshozatal objektív kritériumokon alapuló befolyásolására. Ezt a véleményt erősíti a döntéshozók számszerű, 

könnyen interpretálható következtések/eredmények iránti igénye is. Másrészről viszont, a számszerűsíthető 

hatások jelentősége sok esetben elenyésző a csak kvalitatíve jellemezhető vélemények, várható következmények 

súlyához képest, így az elérendő cél a szakértői tudás és tapasztalat segítségével fellelhető legjobb minőségű 

bizonyítékok felhasználása a vizsgálat során.       

A lakossági részvételnek az információszerzésen kívül számos egyéb funkciója lehet: tájékoztatás, 

érdekegyeztetés, a szavahihetőség és a döntéselőkészítés hitelességének fenntartása, a döntéshozatal 
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minőségének javítása. A korai EHV modellek a lakossági részvételt a demokrácia és felhatalmazás 

érvényesüléséhez szükséges alapfeltételnek tekintették, hasznosságát mára azonban számos szerző 

megkérdőjelezi. A laikus elvárások és vélemények figyelembe vétele sokszor indokolatlan mértékben növeli a 

vizsgálat költség és időigényét és csökkenti az eredmények megbízhatóságát, ugyanakkor a részvétel és kontroll 

érzete kedvező hatást gyakorolhat a populációra, javíthatja a döntés társadalmi elfogadottságának mértéket. 

Az esélyegyenlőség kritériuma szükségessé teszi, hogy az EHV kitérjen az egészségi állapot és az 

egészséghatások eloszlási egyenlőtlenségeinek vizsgálatára az érintett populációban, rámutasson azon nem 

szükségszerű és nem kívánatos egyenlőtlenségekre, amelyek az adott intézkedés során enyhíthetők, vagy akár 

megszüntethetők. Mivel az intézkedések jelentős része aránytalanul súlyosan érinti a már amúgy is hátrányos 

helyzetűeket, így az esélyegyenlőség elvének érvényesítése az EHV-k esetében alapvető elvárás. Léteznek 

módszertanok, melyek kizárólag az esélyegyenlőség vizsgálatával foglalkoznak (health inequalities impact 

assessment), e terminológiai megkülönböztetés azonban – körültekintően kivitelezett EHV esetén – egyes 

vélemények szerint felesleges. 

2. Az egészséghatás vizsgálat menete 

A Gothenburg Consensus Paper - az egészséghatás vizsgálatok egyik alapdokumentumaként - nemzetközi 

szervezetek (EC, WHO European Centre for Health Policy) és számos szakértő együttműködésének 

eredményeként született meg 1999-ben. 

Az ebben leírt módszertan szerint az egészséghatás vizsgálatok menete (1. ábra) az alábbi öt fő fázisra osztható: 

1.         Szűrés (screening) 

2.         Egyeztetés (scoping) 

3.         Hatásbecslés (assessment) 

4.         Döntéshozatal (decision making) 

5.         Monitorozás és értékelés (monitoring and evaluation) 

4.1. ábra - Az egészséghatás vizsgálat menete 
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A különböző módszertanok az említett lépéseket változatos módon alkalmazzák. Az egyes modellek 

leggyakrabban a hatásbecslés lépésében térnek el, attól függően, hogy az EHV-t milyen megközelítésben 

végzik, és milyen módszereket használnak a hatások értékelésre.  Az össszefoglaló vélemény illetve javaslat 

készítése általában a hatásbecslés vagy a döntéshozatal része, de egyes modelleknél önálló elemként szerepel. A 

monitorozás és értékelés fázisa - bár a módszertani ajánlások szerves részét képezi - a gyakorlatban az 

esettanulmányok jelentős részében elmarad a magas költség, a rendelkezésre álló idő rövidsége és/vagy a 

döntéshozók implementációt követő érdektelensége miatt.  

3. Szűrés 

Az EHV első (vagy méginkább megelőző) lépése a szűrés, mely egyfajta elővizsgálatnak tekinthető. Alapvető 

célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a tervezett intézkedés esetében szükség van-e EHV végzésére. 

Ahhoz, hogy a szűrés igazán hatékony legyen, megfelelő szervezeti feltételek szükségesek, így állandó szakértői 

csoportnak kell rendelkezésre állnia az adott döntéshozatali szinten - illetve azzal együttműködve - már az 

intézkedés tényleges vizsgálatát megelőzően. Bizonyos országokban, így hazánkban is – ahol az EHV a KHV-

ba integráltan kerül elvégzésre – az EHV-köteles intézkedések körét törvény vagy rendelet állapítja meg. Ebben 

az esetben a szűrés első lépése annak vizsgálata, hogy a jogszabály hatálya kiterjed-e az adott intézkedésre. 

A szűrés módszere a tervezett intézkedés elemeinek és azok potenciális hatásainak a rendszerezett, listaszerű 

áttekintése, mely kiterjed az intézkedés természetével, paramétereivel kapcsolatos kérdésekre, úgy mint: 

• az intézkedés tartalma 

• az intézkedésben foglaltaknak megfelelő cselekvés időtartama, reverzibilitása 

• az intézkedés adminisztratív körülményei 

• az intézkedés politikai jelentősége, esetleges alternatívái 

• a potenciálisan érintett egészségtényezők, jellemzően életmód, fizikai környezet, társadalmi-gazdasági 

környezet, szolgáltatásokhoz való hozzáférés csoportosításban 
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• az érintett populáció, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy bármely szempontból veszélyeztetett 

csoportokra 

• a népegészségügyi relevanciájú esetleges mellékhatások 

A kérdéslista ill. a kérdésekre adott válaszok alapján azonosíthatók azok a tervezett intézkedések, amelyek 

esetében nem szükséges (vagy nem lehetséges) az egészség-hatásvizsgálat elvégzése. 

Az EHV mellőzését a következő okok indokolhatják: 

• a várható egészséghatás elhanyagolható mértékű, 

• a várható egészséghatás és kezelése (az előnyök maximalizálása és a hátrányok minimalizálása) ismert, jól 

meghatározható, 

• a vizsgálat nem kivitelezhető. 

Ezekben az esetekben a szűrés eredménye közvetlenül felhasználható és interpretálható a döntéshozatali 

folyamatban. Fontos biztosítani azonban, hogy különböző szelekciós szempontok bevezetése esetén se maradjon 

el még a látszólag kisebb jelentőségű, de bizonytalan egészséghatásokkal járó intézkedések vizsgálata sem. 

4. Egyeztetés 

Miután a szűrés során bebizonyosodott, hogy szükség van az EHV elvégzésére, a következő lépést a vizsgálat 

módjának meghatározása jelenti. Az egyeztetés során kerül sor az érintett populáció és az intézkedés azon 

potenciális egészséghatásainak azonosítására, amelyek további vizsgálatot igényelnek, valamint ezek 

ismeretében történik meg a vizsgálat során felhasználható módszerek meghatározása. 

Elemei: 

• a tervezett intézkedés által érintett tényezők/hatások és populáció meghatározása 

• a további vizsgálatot igénylő várható hatások megjelölése 

• a hatásbecslés módszerének meghatározása 

• a hatásbecslés határainak (térbeli, időbeli, jogi) kijelölése 

• a rendelkezésre álló erőforrások számbavétele 

• a szerepek és a döntési felelősség allokációja 

• az intézkedés esetleges alternatíváinak számbavétele 

Az egyeztetés fázisa az EHV irányítócsoport felállításával kezdődik. Ez tartalmazza az EHV munkacsoportot, 

valamint a témában érintett és közreműködésre felkért szakértőket. A döntéshozók bevonása a vizsgálatba és a 

megfelelő kapcsolattartás elősegítheti  elősegítheti  az EHV ajánlásainak későbbi figyelembevételét a 

döntéshozatal során. Az irányítócsoport tagjainak meg kell állapodniuk a feladatmeghatározásban (TOR – 

Terms of reference), mely a fázis elemeinek számbavételén túl a EHV szervezeti modelljét (hatáskör, feladatok, 

kapcsolattartás, ellenőrzés) és a vizsgálat eredményének felhasználásának, közlésének rendjét rögzíti. 

Az intézkedés jellemzőitől és a tervezett hatásvizsgálat kereteitől (térbeli, időbeli, rendelkezésre álló erő- és 

adatforrások, stb.) függően az EHV-knak három alapvető formáját különböztethetjük meg: 

• gyors hatásvizsgálat (mini/rapid HIA) jellemzői az egyszerű kivitelezhetőség, a konzultációs lehetőségek 

korlátozottsága, jellemzően már adott szakértői tudás és tapasztalat, valamint előző EHV-k eredményeinek 

felhasználása 

• közbenső/köztes hatásvizsgálat (standard/intermediate HIA) az egészséghatások körültekintő feltárásán, a 

releváns szakirodalom korlátozott, nem rendszerezett áttekintésén, rutin (jellemzően statisztikai) adatok 

felhasználásán, és az érintettek véleményének figyelembevételén alapszik 
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• átfogó/kiterjesztett hatásvizsgálat (maxi/comprehensive HIA) végzése kiterjedt irodalmi kutatást, új adatok 

gyűjtését és elemzését, és a várható hatások minél teljesebb számszerűsítését, és az érintettektől validált 

módszerekkel történő kvalitatív információgyűjtést tesz szükségessé. 

Az egyeztetés kijelöli az értékelés időhorizontját. Attól függően, hogy az intézkedés bevezetéséhez képest mikor 

kerül sor az EHV készítésére, prospektív (előzetes), retrospektív (utólagos) és egyidejű (az implementációval 

párhuzamos) egészséghatás vizsgálatokat különböztetünk meg. Tekintettel arra, hogy a hatások előrejelzésének 

és az egészségnyereség maximalizálásának lehetősége csak a prospektív vizsgálatok esetén adott, számos szerző 

a retrospektív és egyidejű vizsgálatokat inkább értékelésnek, mintsem hatásvizsgálatnak tekinti. 

5. Hatásbecslés 

A hatásbecslés az EHV-k központi, kulcsfontosságú eleme, mely a tényleges vizsgálatot ismerteti és annak 

eredményeit értékeli azzal az igénnyel, hogy az adott intézkedés a lakosság egészségi állapotára gyakorolt 

potenciális hatásait becsülje, megalapozza az összefoglaló vélemény és javaslat tartalmát, és ezáltal 

információval szolgáljon a döntéshozatal számára arra vonatkozóan, hogy milyen módszerekkel kezelhetők az 

intézkedés egészségi állapotra gyakorolt hatásai. 

Az értékelés során felhasznált módszereket nagyban befolyásolja a vizsgálni kívánt intézkedés tartalma és 

szintje, az alapvető célkitűzések azonban hasonlóak:  

• a politika, program, projekt elemzése/jellemzése, mely feltárja az intézkedés azon elemeit, melyek hatást 

gyakorolhatnak az egészségre 

• a potenciális egészséghatások azonosítása 

• az érintett populáció egészségi alapállapotának jellemzése 

• a várható egészséghatásokkal és kezelésükkel kapcsolatban elérhető, releváns kvantitatív és kvalitatív 

bizonyítékok összegyűjtése 

• az egészséghatások jellegének és várható mértékének jellemzése, számszerűsítése, rangsorolása, 

kölcsönhatásaik leírása 

• javaslat az egészséghatások kezelésére 

Az EHV-k során felhasznált bizonyítékok már meglévő vagy közvetlenül az EHV során nyert új elemzett 

adatokon és információkon alapulnak, melyek a döntéshozóktól/megbízóktól, szakértőktől, érintettektől, előző 

hatásvizsgálatokból, ad hoc – az EHV kapcsán elvégzett - vizsgálatokból, valamint a szakirodalomból 

származhatnak. 

Az EHV során – a vizsgálat kereteitől és a bevezetni kívánt intézkedés jellegzetességeitől függően – számos 

adatfajta felhasználható, így demográfiai, mortalitási, morbiditási, egészségmagatartási, szociális-gazdasági, 

adminisztratív, környezet-egészségügyi, ökológiai, az egészségügyi ellátórendszer kapacitására, igénybevételére 

és finanszírozására vonatkozó mutatók. 

Az egészségi állapot jellemzéséhez több adattípus felhasználható: 

• Az egészségi állapotmutatók mérése (egészségfelmérések) és ebből az intézkedéssel érintett populáció 

egészségi állapotára vonatkozó információk képzése viszonylag jelentős erőforrásokat igényel, EHV-k 

kapcsán ritkán kerülnek kivitelezésre. A mutatókat befolyásoló tényezők feltérképezése és az egészségi 

állapotra vonatkozó következtetések levonása csak az összefüggések alapos statisztikai elemzése és 

bizonyítása mellett fogadhatók el. 

• A halálozási adatok az egészségi állapotmutatók megbízható, és könnyen elérhető forrását jelentik (Központi 

Statisztikai Hivatal halálozási adatai), melyeket kor- és nemi bontásban, s az EHV vonatkozásában kiemelt 

jelentőségű betegségi főcsoportok szerint szükséges elemezni, a mortalitás elemzések kapcsán szakmailag 

kötelező biostatisztikai elvek és szabályok érvényesítésével.    

• A megbetegedésre vonatkozó adatok forrását a bejelentésen alapuló nyilvántartások, krónikus 

megbetegedések regiszterei és – erős megszorításokkal - az egészségügyi intézmények adatszolgáltatási 

jelentik. Az érintett lakosság megbetegedési viszonyainak jellemzéséhez a Háziorvosi Morbiditási 
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Adatgyűjtés Program (HMAP) – a résztvevő háziorvosi praxisok folyamatos őrposztrendszerű jelentései 

alapján - szolgáltat prevalencia és incidencia adatokat a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű 

betegségcsoportokban. 

• A funkcionalitást, valamint az életminőséget halálozással ötvöző (QALY, DALY, DALE) és egyéb 

betegségteher mutatók a közösségre és az egyénre nehezedő terhek és hátrányok (korlátozottság, 

életminőség romlása) jellemzésére szolgál. 

• Az egészségfelmérések egészségmagatartási adatai információval szolgálhatnak a populáció életmódjáról, 

a káros egészségtényezők előfordulásáról és az egészségi állapottal való összefüggéseiről, a populáció 

ismereteinek szintjéről az egészségkockázati tényezőkkel kapcsolatban. 

• Az egészségügyi ellátórendszert jellemző mutatók segítik az egészségügyi rendszer kapacitására, 

finanszírozására, az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségére és igénybevételére vonatkozó információk 

megszerzését és a javaslatok megtételét. 

• Az EHV során felhasználhatók különböző típusú epidemiológiai vizsgálatok (keresztmetszeti, eset-kontroll, 

kohorsz vizsgálatok) eredményei, amelyek megfelelő módszertan esetén megbízható és specifikus adatokkal 

szolgálnak az intézkedéssel érintett populáció egészségi állapotáról és az egészségdeterminánsok eloszlásáról. 

A lakosság képviselőitől, egészségügyi szakemberektől (pl. helyi háziorvosok, foglalkozás-egészségügyi és 

iskolaorvosi szolgálatok, civil szervezetek) nyert kvalitatív (esetenként kvantitatív) adatok/információk, 

megfogalmazott észrevételek és aggályok rávilágíthatnak sajátos problémákra, és hozzájárulhatnak azok 

hatékony megoldásához. Az információ gyűjtése munkaértekezletek, fókuszcsoportokkal való találkozások, 

személyes interjúk/beszélgetések, vagy kérdőíves felmérés során történhet. 

6. Döntéshozatal 

A döntéshozatal az EHV javaslatainak megfelelően módosított, a tervezett intézkedéssel kapcsolatos olyan 

informált döntés meghozatalát jelenti, mely az intézkedés jótékony hatásainak maximális kiaknázására és káros 

hatásainak kiküszöbölésére törekszik. 

A döntéshozatal részeként kerül sor az összefoglaló vélemény és javaslat készítésére, mely az EHV résztvevőit 

tájékoztatja a vizsgálat módszeréről, menetéről, eredményeiről. A javaslat a döntéshozók számára szolgál 

információkkal és ajánlásokkal arra nézve, hogy a vizsgált intézkedéssel kapcsolatban milyen változtatások 

meghozatala vagy további intézkedések foganatosítása szükséges a maximális egészségnyereség elérése, ill. a 

potenciálisan egészségkárosító hatások kiküszöbölése, esetleg minimalizálása érdekében. Sor kerül benne a 

lehetséges döntési alternatívák felvázolására, figyelembe véve azok várható egészséghatásait. A javaslat ajánlást 

tartalmaz az intézkedés során alkalmazható ill. alkalmazandó, az egészséghatások tényleges érvényesülésének 

követésére alkalmas monitorozási eljárásokra, módszerekre is. 

Az javaslatban a következő megállapítások tehetők: 

• Nem áll rendelkezésre kellő információ a megfelelő döntés/intézkedés meghozatalához. 

• Az intézkedést módosítani kell a pozitív hatások kiaknázása és/vagy a negatív hatások kiküszöbölése 

érdekében. 

• Nem igényelnek intézkedést a feltárt egészséghatások. 

A javaslat döntéshozatal során történő figyelembevételének mértéke számos tényezőtől függ. A döntéshozatal 

szintje, a döntéshozók mozgástere, az intézkedés jelentősége, keretei, valamint az EHV készítése során a 

döntéshozókkal való együttműködés színvonala egyaránt befolyásolhatja az ajánlások megvalósítását. 

7. Monitorozás és értékelés    

Az egészséghatás vizsgálat befejező lépése az EHV kapcsán előrejelzett hatások érvényesülésének monitorozása 

és értékelése, ami egy minőségbiztosítási elemként is felfogható. Vizsgálja, az EHV eredeti célkitűzéseknek 

való megfelelőségét, megítéli az egészséghatások előrejelzésének pontosságát. Rögzíti, hogy sor került-e és 

mennyiben az intézkedés – a javaslat tartalmának megfelelő – módosítására, s ezáltal a kívánt hatás elérésére. 

Az értékelések készítésének célja az EHV-k módszerének és indikátorrendszerének továbbfejlesztése is. 
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Ennek megfelelően az értékelésnek különböző típusai lehetnek: 

• A folyamatértékelés (process evaluation) során megítélhető, hogy a vizsgálat egyes lépéseinek elvégzése, 

valamint az ebben közreműködők munkája megfelelő-e. 

• A hatásértékelés (impact evaluation) során megállapítható, hogy az EHV egészében véve sikeres volt-e, 

vagyis képes volt-e pozitívan befolyásolni a döntéshozatali folyamatot. Ennek során feltárhatók az EHV 

eredményességét, vagy eredménytelenségét okozó tényezők. 

• A kimenetel értékelés (outcome evaluation) az EHV eredményeit hosszú távon vizsgálja különböző 

monitorozó programok segítségével. Segít megítélni az intézkedést kísérő egészséghatások korábbi 

előrejelzésének pontosságát, lehetővé teszi a hatások alakulásának időbeni követését. Így, bizonyos 

intézkedések esetében, további beavatkozások eszközölhetők a maximális egészségnyereség érdekében. 

Az értékelésért felelős személy vagy csoport kikerülhet az EHV résztvevői közül, vagy felkérésre külső értékelő 

(evaluator, peer reviewer) is végezheti az EHV munkacsoporttal ill. irányító testületével.  

8. Az egészséghatás vizsgálatok gyakorlati példái 
országos és helyi szinteken 

8.1. Minőségi bortermelés egészséghatás vizsgálata 
Magyarországon 

A bortermelés és -fogyasztás sokféle módon képes befolyásolni a lakosság egészségét. A Debreceni Egyetem 

Népegészségügyi Karának EHV munkacsoportja egy, a magyar bortermelés törvényi szabályzásának 

értékelésén alapuló, átfogó EHV-t készített a minőségi bortermelés egészséghatásainak elemzése céljából. 

A vizsgálat eredményei szerint az alkohol toxikus hatásai csökkenthetők a minőségi borok kínálatának növelése 

és az emelkedő árak miatt mérséklődő fogyasztási mennyiség révén, bár ez a folyamat egyeseket illegális 

forrásból származó termékek felé terelhet. A minőségi bortermelés növeli a földhasználat értékét, 

munkahelyeket teremt, emelkedő bevételt biztosít a termelőknek és helyi közösségeknek, ugyanakkor 

tönkreteheti a termékváltásra képtelen forráshiányos bortermelőket. A minőségi borkínálat fejlesztőleg hathat az 

egészséges életvitelre és a társadalmi kapcsolatkora, valamint mérsékelheti az alkoholos befolyásoltsághoz és 

hamisításhoz kapcsolódó bűnelkövetést. Az összességében pozitív egészséghatás azonban csak a negatív 

következményeket minimalizáló, tervezett szerkezetváltással lehetséges, ami magában foglalja a termékváltás és 

piacrajutás segítése mellett a szigorú minőségellenőrzést, az egészséges borfogyasztás, borkultúra és -turizmus 

támogatását, az alkoholizmus, családon belüli erőszak, ittas vezetés és borhamisítás ellenes programok 

szervezését 

Ádám, B, Molnár, Á, Bárdos, H, Ádány, R: Health impact assessment of quality wine production in Hungary. 

Health Promotion International, 2009; 24(4):383-394 

8.2. Kilakoltatás versus házépítési projekt gyors egészséghatás 
vizsgálata egy roma telep esetében 

Kósa, K, Molnár, Á, Mckee, M, Ádány, R: Rapid health impact appraisal of eviction versus a housing project in 

a colony-dwelling Roma community. J Epidemiol Community Health 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?linkbar=plain&db=journals&term=0143-005X 

2007; 61(11):960-965 

Link: 

http://jech.bmj.com/content/61/11/960.abstract 

A romák egészségi állapotának meghatározásában – helyzetükből következően - a szociális-gazdasági 

tényezőknek, mint a jövedelem, iskolai végzettség, foglalkoztatottság vagy lakáskörülmények fontos szerep jut, 

az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek e tényezőkön keresztül történő csökkentése, az egészségi állapot 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?linkbar=plain&db=journals&term=0143-005X
http://jech.bmj.com/content/61/11/960.abstract
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javítása alapvető egészségpolitikai célkitűzés. A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának EHV 

munkacsoportja által készített helyi szintű egészséghatás vizsgálat célja egy jelenleg telepen lakó, lakhelyét 

jogerős kilakoltatási határozat értelmében elhagyni kényszerülő hátrányos helyzetű roma csoport egészségi 

állapotát befolyásoló fő tényezők számbavétele, a kilakoltatás illetve egy lakásépítési projekt megvalósulása 

esetén várható egészséghatások feltárása volt. A prospektív vizsgálat egy közösségfejlesztési program részeként 

indult, és a helyi döntéshozók meggyőzésén túl olyan modell elkészítését tűzte ki célul, mely alapul szolgálhat a 

jövőben a romákat érintő népegészségügyi, egészségfejlesztési programok, projektek tervezéséhez, illetve 

eredményességük értékelését szolgáló módszerek kidolgozásához.  

Az EHV eredményei alapján a lakhatási projekt - szemben a kilakoltatás esetén döntéshozói szinten remélt rövid 

távú financiális nyereséggel – a közösség egészségi állapotának hosszú távú javulását eredményezheti. Kedvező 

hatás várható a táplálkozás, végzettség, foglalkoztatottság, közösségi összetartozás és lakókörnyezet 

egészségtényezői esetében, melyek többek között hozzájárulhatnak a légző- és emésztőszervi megbetegedések 

gyakoriságának csökkenéséhez és a mentális egészség javulásához. Az EHV a romákat érintő lakhatási 

projektek, programok tervezésére is tett ajánlásokat, melyek között a lakásépítési és támogatási alternatívák 

alapos mérlegelésének szükségessége, a projekt során az érintett közösség teljes mértékű bevonása és 

folyamatos egészségfejlesztési tevékenység végzése szerepeltek. 



   

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. fejezet - Prevenciós stratégiák 

1. A prevenció fogalma, szintjei 

A prevenció latin eredetű szakkifejezés (pre[előtte]+venire[jönni), mely a betegségek megelőzésére vonatkozó 

átfogó és sokszínű tevékenységek összességét jelenti. 

A megelőzés (prevenció) magában foglalja mindazon törekvéseket, melyek az egészség fejlesztését, megőrzését, 

illetve egészségkárosodás esetén az egészség mielőbbi visszaállítását, a károsodás további súlyosbodásának 

kivédését szolgálják.   

Az ELSŐDLEGES (primer) megelőzés egyes értelmezések szerint az egészséget veszélyeztető kockázati 

tényezők elhárítására irányuló bármilyen tevékenység. Az előzőnél szűkebb értelemben az elsődleges megelőzés 

jellemzően az egészségügyi alapellátás szereplői által végzett betegségmegelőző tevékenység. Az egészségügyi 

ellátás keretein kívül végzett prevenciós tevékenységek az egészségfejlesztés hatókörébe tartoznak. Az 

egészségügyi alapellátás szakemberei által nyújtott legfontosabb primer prevenciós tevékenységek az alábbi 

csoportokba sorolhatók: 

1. egészségnevelés 

2. védőoltások 

A MÁSODLAGOS (szekunder) megelőzés lényege, hogy betegség kialakulására figyelmeztető állapotokat, 

vagy betegségeket korai szakaszban felismerjen, és ezáltal lehetővé váljon azok időbeni kezelése. Legfontosabb 

szekunder prevenciós tevékenység a szűrés, amely rendszerint az egészségügyi ellátás keretein belül történik. 

A HARMADLAGOS (tercier) megelőzés során a cél a betegség okozta károsodások progressziójának 

megállítása és a károsodások csökkentése gyógykezeléssel, illetve legkedvezőbb esetben az egészség 

helyreállítása rehabilitációval. Az idetartozó tevékenységek csak az egészségügyi ellátásban történhetnek. 

2. A megelőzés időbeli lehetőségei 

A prevenció szintjei (elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció) egy betegség kiindulásának és 

lefolyásának hipotetikus szakaszaihoz köthetők: 

• elsődleges megelőzés vagy primer prevenció középpontjában az egészség általános védelme és támogatása 

áll; célja az egészségkárosodás és a megbetegedés bekövetkezésének a megelőzése (az incidencia 

csökkentése), a fizikális ellenállóképesség, a mentális jólét, a környezeti biztonság megőrzése és erősítése, a 

fertőző betegségekkel szembeni védettség és védelem erősítése 

• másodlagos megelőzés vagy szekunder prevenció a betegség preklinikai szakaszához kapcsolódik; célja az 

elváltozás korai felismerése és azonnali – az egyén állapotától függő – hatásos kezelése a manifeszt betegség 

kivédése és a jó egészségi állapot visszaállítása érdekében; 

• harmadlagos megelőzés vagy tercier prevenció 

mindazon intézkedések és tevékenységek, melyek – elsősorban a gyógyító-megelőző ellátás keretében – a 

sérülések és betegségek kapcsán a komplikációk, tartós károsodások, rokkantság kivédését és a gyógyulás 

időtartamának csökkentését célozzák. A harmadlagos prevenció kiterjeszti a megelőzés fogalmát a 

rehabilitációra. 

3. Prevenciós stratégiák 

Az orvosok két kategóriába sorolják az embereket, az egyikbe az egészségesek, a másikba a betegek 

kerülnek. Felmerül azonban a kérdés: mi alapján lehet meghatározni, ki melyikbe kerüljön, vagyis hogyan lehet 

azt a határt meghúzni, amin átlépve egyik entitásból (egészséges) a másikba (beteg) jutunk. Először 1954-ben 

George Pickering angol orvos vetette fel ezt a problémát: az ő elmélete szerint a betegség és egészség közötti 

határvonal csak egy orvosi artefaktum (művi különbségtétel). Erre azt a példát hozta fel, hogy a vérnyomás 

esetében nem lehet két csoportba sorolni az embereket, nem beszélhetünk egyszerűen csak magas és alacsony 
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vérnyomásúakról, hiszen a vérnyomás nem kategorikus, hanem folytonos tulajdonság, nem jellemezhető 

dichotom eloszlással. Ugyanakkor ez a vitathatatlan tény nem tudta alapjaiban megrengetni azt a korabeli 

álláspontot, hogy a betegség vagy fennáll, vagy nem, más alternatíva nincs. Azóta azonban szinte minden 

betegségtípusról (a fertőző betegségektől a genetikai rendellenességekig) kiderült, hogy különböző súlyossági 

fokokban léteznek, így nem olyan egyszerű a besorolásuk a fennáll - nem áll fenn kategóriákba. Az orvosok 

általában elsősorban az akut megbetegedések és a halálozás megelőzésére fektetik a hangsúlyt, ugyanakkor az 

embereket inkább az életminőségük és a közérzetük foglalkoztatja. Ez a két különböző szemléletmód a ’ki a 

beteg’ különböző meghatározásait foglalja magába. Ugyanakkor a megelőző orvostannak a betegségek teljes 

spektrumával kell foglalkoznia, egyrészt mert minden embernek a saját állapotának javítása a legfontosabb, 

másfelől pedig mert az ’enyhe’ megbetegedés hamar ’súlyos’-sá válhat. A betegségek súlyossági fokával 

párhuzamosan változik az egyes tényezőkhöz tartozó kockázat is, tehát a kockázat esetében sem beszélhetünk 

csupán annak fennállásáról vagy hiányáról, hanem a fennállás mértékével arányosan befolyásolják a betegség 

kialakulásának kockázatát. 

A kétféle megközelítésének - az egyénre és a populációra alapozottnak- a megelőzésben is megtaláljuk a 

megfelelőjét. Az első esetben, a megelőző stratégia először azonosítja a fokozott kockázatnak kitett egyéneket, 

majd bizonyos védelmet ajánl fel számukra. A „populációra alapozott" stratégia az előzővel ellentétben, a 

populációra jellemző kockázati tényezőiket szerves egészként próbálja meg kezelni. 

Fokozott kockázatnak kitett egyénekre irányuló („veszélyeztetett csoport”) preventív stratégiák: felkutatni a 

magas kockázatnak kitetteket és célzottan csökkenteni a kockázatukat 

Az egész népességet célzó („populációs”) preventív stratégiák: kockázati tényezők populációs eloszlását 

kedvező irányba módosítani 

Azonosság: mindkét preventív stratégia középpontjában a kockázati tényező által okozható kockázat kivédése, 

megelőzése áll. Végeredményben tehát mindkettő a népesség egészségi állapotát szándékozik javítani. 

Különbség: 

a fokozott kockázatnak kitett egyénekre irányuló preventív stratégia a leginkább exponált egyénekre 

összpontosít (betegség megelőzés); alkalmazásának elengedhetetlen előfeltétele a fokozott kockázatnak kitettek 

(a „rizikó-csoport”) azonosítása; 

az egész népességet célzó preventív stratégia a kockázati tényező populációs szintjének általános csökkentésével 

szándékozik a lehetséges kockázat csökkentését elérni és ezáltal a népesség egészének egészségi állapotát 

javítani (egészségmegőrzés és betegség megelőzése); mivel ez a stratégia a népesség egészére irányul, nincs 

szükség a célcsoportok előzetes azonosítására. 

Mindkét preventív stratégiának vannak előnyei és hátrányai. 

4. A fokozott kockázatnak kitett egyénekre irányuló 
preventív stratégiák előnyei és hátrányai 

Előnyök: 

Az egyéni megítélés megfelelőbb. Vitathatatlan, hogy az egyén aktuális állapotának megfelelően alakítható, 

szükség esetén változtatható a beavatkozás, így az egyén számára elfogadhatóbb. 

Az egyén motiváltabb: az egyén a személyét fenyegető következmények és azok elhárítási lehetőségeinek 

ismeretében, motiváltabb (ez azonban – a gyógyító-megelőző ellátás kereteiben is – az orvos-beteg kapcsolat 

függvénye lehet). 

Az orvos motiváltabb: az ellátó orvos is motiváltabb egy esetleges újabb (vagy nagyobb) probléma kivédésében, 

hiszen a – az egyébként esetleg más területet érintő – gyógyító munkájának eredményességét veszélyeztetheti. 

(Például: a vérnyomás ellenőrzése a más problémával kezelt betegek esetében is.) 

A tartós orvos-beteg kapcsolat különösen jelentős lehet mindkét fél motiváltságában (alapellátás; házi orvos). 

A szelektivitás javítja a nyereség-kockázat arányt. 



 Prevenciós stratégiák  

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kedvező költség-hatékonyság. A költség-hatékonyságot az javíthatja, ha a prevencióra rendelkezésre álló 

források ott és úgy használhatók fel, hogy a prevenció a legeredményesebb legyen az egyének számára. 

Az alacsony kockázatnak kitettek számára nem jelent „felesleges” beavatkozást Az előnyök elsősorban a 

gyógyító-megelőző ellátáson belül is az alapellátásban fokozhatók 

Hátrányok: 

A fokozott kockázatnak kitettek azonosítása (szűrés a kockázati tényezőre) 

Célcsoport előzetes azonosítása a gyógyító-megelőző ellátás kereteiben esetleges lehet (orvoshoz fordulási 

egyenlőtlenségek). A kockázati tényezőre történő szűrés? Számos gyakorlati probléma, költségek, külön kell 

vele foglalkozni. 

Tüneti és időleges hatás 

Átmeneti hatás: tapasztalatok szerint az orvos-beteg kapcsolat megszűnése után visszaállhat a kockázati tényező 

szintje az eredetire. 

Betegség visszaszorításában gyakran csak kis szerepe van 

Korlátozott hatás: az érintett egyén környezetében (család, munkahely) minden változatlan (az érintett egyén 

elszigeteltsége; még nem beteg, csak veszélyeztetett, kérdés, hogy kap-e így is tartós segítséget a környezetétől). 

„Beteggé” válás: „Beteggé” válás lehetősége abból fakadhat, hogy az addig egészségesnek hitt személyt éppen a 

prevenció választja el a környezetétől (orvoshoz járás; esetleg gyógyszert kell szedni), ami szubjektíve 

„beteggé” teheti. 

A megvalósíthatóság és a költség gyakran kérdéses 

5. A teljes populációt megcélzó preventív stratégiák 
előnyei és hátrányai 

Előnyök: 

radikális javulás 

széles körű hatás (a népesség egészét érinti) 

társadalmi magatartás (nem egyéni áldozat) 

Hátrányok: 

az egyén számára ritkán érzékelhető közvetlen előny 

az egyén gyengén motivált 

az orvos gyengén motivált 

relatíve magas költségek 

A populációs preventív stratégiák eredményességének esélyét a populációs méretű változtatás növeli, amely 

még akkor is számottevő javulást (morbiditási, halálozási csökkenést) eredményez, ha a változtatás mértéke 

egyéni szinten csekély. A mindenkit érintő, csekély változtatás az életmódban az egyéntől kisebb áldozatot 

követel, mint a fokozott veszélyeztetettség – általában orvosi beavatkozással, elszigetelődéssel járó – drasztikus 

egyéni csökkentése. Ezzel szemben a csekély változtatás széles körű – populációs szintű – elfogadtatása éppen 

azáltal okozhat komoly gondokat, hogy az egyének számára általában nem érzékelhető a változtatás azonnali, 

közvetlen, személyes előnye (pl. sószegény táplálkozás, rendszeres mozgás). Éppen ezért az egyének 

önmaguktól kevésbé motiváltak a változtatás szükségességének elfogadására. Általában kevésbé motiváltak az 

orvosok is, hiszen a populációs változás eredményei lassabban – hosszabb távon – jelentkeznek és kevésbé 

érzékelhető sikerélmény számukra mint egy-egy egyén problémájának közvetlen megoldása esetén. 
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Súlyos hiba a populációs preventív stratégia súlypontját az életmód megváltoztatására korlátozni. Az egészséges 

életmód akadályainak felszámolása (egészséges táplálkozás költségei; lakásfeltételek; tömeges sportolási 

lehetőség; stb.) gazdasági, politikai követelményeket támaszt. 

A populációs változás – mint minden változtatás – költséges. A feltételek, lehetőségek biztosításához gazdasági, 

politikai szándékok – végső soron össztársadalmi törekvések – szükségesek. 

6. A preventív ellátás axiómája, a prevenció 
paradoxonja 

A preventív ellátás axiómája: közepes vagy kis kockázatnak kitett nagyszámú ember körében több 

megbetegedés fordul elő, mint kis számú magas kockázatnak kitett körében. Ez az axióma (alapigazság) azt 

fejezi ki, hogy a prevenciónak a fokozott kockázatnak kitettek körére történő leszűkítése a teljes populációs 

problémát csupán marginálisan kezelheti. A populációs probléma (megbetegedés, halálozás) döntő része 

ugyanis – a „sok kicsi sokra megy” elv alapján – általában a kockázatnak kevésbé kitettek köréből származik. 

A prevenció paradoxonja azt fejezi ki, hogy az össznépesség viszonylatában igen eredményes, tömeges 

prevenció az abban résztvevő egyének számára ritkán érzékelhető közvetlen, személyes előnyként. Például: nem 

lehet tudni, hogy ki az a konkrét személy, aki azért nem betegedett meg (és nem halt meg korán) szív- és 

érrendszeri betegségben, mert rendszeresen mozgott és/vagy abbahagyta a dohányzást; vagy például a 

biztonsági övet sok ezer embernek kell rendszeresen használnia egy motoros járműbaleset miatt bekövetkező 

halálozás megelőzéséhez. 
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6. fejezet - Szűrővizsgálatok feltételei, 
tervezése, kivitelezése, értékelése 

1. Szűrővizsgálatok szakmai alapjai 

1.1. A szűrővizsgálat fogalma 

Cél, megismerni a szűrővizsgálat fogalmát és helyét, szerepét a népegészségügyi célú beavatkozások területén. 

Az utóbbi időben a fejlett országok lakosságának átlagéletkora  dinamikus növekedésnek indult, mely annak 

köszönhető, hogy a fertőző betegségek háttérbe szorultak. Az egyre idősödő  lakosságot a javuló életkilátások 

mellett növekvő számú káros hatás éri. Ez vezetett az új betegségek megjelenésével , a nem-fertőző betegségek 

előtérbe kerüléséhez. A cardiovasculáris betegségek , a daganatok, cukorbetegség szemléletváltozást követelnek 

az ellátók és ellátottak oldaláról is. Ezek a betegségek a kezdeti szakaszban nem adnak a beteg részéről is 

érzékelhető jelentős tüneteket. Az ellátási oldalnak a feladata tehát olyan eljárásokat alkalmazni, amelyek 

képesek  a betegség ezen szakaszában felfedezni a kezdődő betegséget. A korai felismerés, a hatékony terápia 

alkalmazása a visszafordíthatatlan folyamatok szövődmények kialakulását előzheti meg. A daganatok esetén a 

korai felismerés lehetőséget biztosít a beavatkozásra , míg a késői stádiumban elfedezett esetben az egyetlen 

megoldás  a fájdalomcsillapítás. A magas érnyomás és a cukorbetegség esetén a korai felfedezés és kezelés a 

súlyos szív- , érrendszeri károsodások, szövődmények kialakulásának megelőzését jelentik. A szűrővizsgálatok 

biológiai alapját jól szemlélteti a daganatok kialakulásának folyamatmodellje. 

6.1. ábra - A daganatok kialakulásának folyamatmodellje 

 

Forrás: Döbrőssy: Szervezett szűrés az onkológiában Eü.M. 2000 

A betegség kialakulása elhúzódó folyamat, mely fokozódó súlyossági fejlődési szakaszokból áll. A kezdeti ép 

szakaszban valamilyen behatás biológiai  elváltozást eredményez a szervezetben, de ebben a fázisban nincs 

kimutatható elváltozás. A népegészségügyi beavatkozást ebben a szakaszban az elsődleges, primer prevenciónak 

nevezzük. Fontos a különböző hatásoktól  (dohányzás, helytelen táplálkozás, alkoholfogyasztás stb.)  megóvni a 

szervezetet , annak érdekében, hogy ne kezdődjenek el a biológiai elváltozások. A biológiai  kezdettől az egyén 

által is észlelhető tünetek megjelenése közötti szakaszt nevezzük preklinikai  szakasznak vagy „ tartózkodási 

idő”-nek (sejour time). Ebben a fázisban a megfelelő eljárásokkal, módszerekkel kimutathatóak azok az 

elváltozások (jellegzetes sejtek, röntgen árnyék), amelyek még észlelhető tüneteket nem okoznak.A preklinikai 

kimutathatóság szakaszában a tünet és panaszmentes személyeknél a rejtett betegség kimutatására alkalmas 

módszerrel végzett vizsgálatot szűrővizsgálatnak nevezzük. Ez tehát olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség 

tüneteit  nem mutató személy esetleges betegségének vagy kórmegelőző állapotának a korai felismerése. A 

megelőzésnek ezt a formáját nevezzük másodlagos, secunder prevenciónak. Nagyon lényeges, hogy a 

preklinikai szakasz megfelelő hosszúságú legyen, azaz a meghatározott időközönként végzett szűrővizsgálat a 

lehető legtöbb elváltozást legyen képes kimutatni. A rövid lefolyású preklinikai szakasszal rendelkező 

betegségek esetén egy adott időben elvégzett szűrővizsgálat viszonylag kis számú elváltozást képes felismerni 
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6.2. ábra - A betegség lefolyása és a szűrővizsgálatok kapcsolata 

 

Forrás: Döbrőssy: Szervezett szűrés az onkológiában Eü.M. 2000 

1.2. A vizsgálatok alkalmazásának kritériumai 

A WHO a fejlett országokban kiemelt figyelmet fordít a népbetegségek korai felismerésére szűrésére. 2005-

2007-ben a cselekvési tervében a rákellenes küzdelem volt a fő prioritás. A Globális Rákellenes Stratégia 

tartalmazza azt a célt hogy a korai felismeréssel 30%-al csökkentsék a daganatos betegségek okozta halálozást. 

A népegészségügyi részeként a szűrés két modelljét definiálják. Alkalomszerű szűrés : a rejtett célállapot 

felismerésére alkalmas módszerek alkalomszerű, más orvosi tevékenységhez kapcsolt, vagy azt spontán 

igénylőként történő alkalmazása, az un. Opportunisztikus szürési modell. Szervezett lakosságszűrési modell: az 

egészségügyi ellátórendszer, mint szolgáltató által központilag kezdeményezett, közpénzből finanszírozott vagy 

veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra kiterjedő, szakmailag indokolt gyakorisággal végrehajtott 

népegészségügyi program. 

A populációs szintű tömegszűrések tehát sokkal több embert érintenek, kampányszerűek, azonban kevésbé 

veszik figyelembe az egyéni adottságokat, az egyéni kockázatot. Ebből következik, hogy az alkalmazott szűrési 

eljárás sokkal inkább veszi figyelembe a teljes szűrt csoportra vonatkoztatott költséghatékonyságot és 

hatásosságot, és a populációs szűrőtechnikák egyszerűek, zömmel egy típusú technika alkalmazását jelentik. Az 

alkalomszerű ad hoc szűrések kisebb betegszámot érintenek, az érintettek köre szűkebb, azonban kiterjedtebb a 

vizsgálatok vertikumának szempontjából. Egy-egy orvosi vizithez kapcsolódóan mód nyílik több – akár 

komplexebb és költségesebb – diagnosztikai eljárás bevetésére, illetve lehetőség van olyan módszerek 

alkalmazására az egyéni kockázat függvényében, mely a populáció kiterjedt rétegét tekintve nem volna 

költséghatékony. A WHO – amikor a korai felismerést hangsúlyozza – nyomatékosítja, hogy a szekunder 

prevenció önmagában nem képes a civilizációs betegségekkel felvenni a küzdelmet, hiszen a lakosság 

szűrőprogramokban való részvételi hajlandósága, aktív részvétele nélkülözhetetlen a kampányok sikeréhez. 

Hiába biztosít egy ország kiterjedt tömegszűrést, ha a lakosság motivációja nem kielégítő a szűrőprogramok 

által kínált lehetőségek kihasználására. Ehhez érdemben az egyes kórképek korai tüneteinek széles körű 

oktatása, a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása járulhat hozzá.A WHO 2002-es tanulmányában 

helyesen veti fel a leginkább problematikus kérdést, mégpedig azt, hogy mely kórképek esetében érdemes 
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lakossági szintű szűrőprogramokat szervezni, és melyek estében kell az ad hoc jellegű szűréseket propagálni, 

megelégedni az egyéb orvosi vizitek által kínált lehetőségekkel. A kérdés igen komplex, és számtalan vetületét 

kell vizsgálni ahhoz, hogy érdemi választ lehessen adni az egyes országok szintjén. A WHO megpróbált adni 

egy általános érvényű iránymutatást, melyben olyan alapvető szempontokat emel ki, melyek szisztematikus 

vizsgálatával stratégiai döntéseket hozhatnak a közpolitika-alkotók. Ezek a szempontok a következők: 

1. A betegség komoly népegészségügyi jelentőséggel rendelkezzen 

2. A betegség korai és látens fázisait pontosan ismerjük 

3. A betegség korai stádiumának kiszűrése csak akkor bír értelemmel, ha létezik elfogadott stratégia a korai 

stádium kezelésére, vagyis alapvető kritérium, hogy a betegség korai stádiumban gyógyítható legyen 

4. A szűrés biztosítson előnyt a betegség gyógyíthatóságában, vagyis legyen érdemi különbség a korán felismert 

és a későn felismert kórkép kezelésének eredményeiben 

5. Létezzen hatásos szűrési eljárás, a mellékhatások álljanak arányban a várt nyereséggel 

• szenzitivitás 

• specificitás 

• pozitív prediktív érték 

• negatív prediktív érték 

6. A szűrési költségek elfogadhatóak legyenek az adott ország számára (A WHO nem egyértelműen a szűrés 

költséghatékonyságát szabja meg kritériumként, hanem a gazdaság teherbíró képességét hozza fel 

szempontként. Az egyes megnyert életévek költségének határértéke nincs nemzetközi viszonylatban egységesen 

kijelölve, a szakirodalom egyik vitás kérdése ezért, ezért a WHO sem ad egzakt értékeket.) 

7. A vizsgálandó populáció fogadja el a szűrési módszert, legyen bevonható a kampányba 

8. Lehessen adekvát minőségbiztosítási és információs rendszert kiépítésére a szűrési program bevezetésével 

párhuzamosan. (A WHO több ponton aláhúzza, hogy nincs értelme a szűrőkampányok horizontális és vertikális 

kiterjesztésének, ha nem ismertek azok minőségi paraméterei.) 

Az ismertetett algoritmus alkalmazásával a WHO három tömegszűrő programot jelöl meg, melyet 

mindenképpen kívánatosnak tart; ez az emlőszűrés, a méhnyakszűrést (cervixszűrés) és a vastag-, végbélrák 

(colorectalis) szűrés. 

Az ad hoc jellegű szűrési tevékenységgel kapcsolatban nehezebben fektethetők le a fentiekhez hasonló konkrét 

irányelvek, hiszen ezek koordinációja nem központi feladat, az ilyen kivizsgálások egyediek, és kiterjedésük az 

érintett szakember döntésein múlik. Ezekkel a kivizsgálásokkal kapcsolatban elsősorban az éberségre kell 

felhívni a figyelmet, illetve az orvosi attitűd megváltoztatásának kényszerére. Az orvosok gondolkodásában a 

tünetmentes tumoros, cardiovascularis, anyagcserét érintő betegségek eshetősége központi helyet kell hogy 

elfoglaljon. A populációs szintű szűrőprogramok esetében könnyebb a helyzet, hiszen ezek sokkal 

formalizáltabbak, alaposabban leírhatók, illetve előírhatók akár nemzetközi szinten is. Az ilyen kampányok 

általában területileg szervezettek, meghívásos-visszahívásos rendszerűek, szervezési egységük valamilyen 

regionálisan működő egészségügyi szolgáltató, családorvosi praxis, járóbetegellátó, szakrendelő. A negatívnak 

bizonyuló személyek visszahívása, vagyis a szűrési időintervallum igen sarkalatos kérdés, hiszen itt az 

orvosszakmailag alátámasztott álláspont mellett a költséghatékonyság és az adherencia – részvételi hajlandóság 

– kérdése is felmerül. 

Általában éles viták, és hosszas követéses vizsgálatok eredményeként alakulnak ki az elfogadott szűrési 

időintervallumok. A WHO szerint a szűrés folyamatában minden szakaszára ki kell terjeszteni a megfelelő 

minőségbiztosítási rendszert, amelynek a működéséért felelőst, koordinátort kell kijelölni. Minőségbiztosítás 

nélkül a teljes kampány értéke megkérdőjelezhető. A szűrési programok értékét tovább devalválja, ha az általa 

felderített betegek nem jutnak adekvát kezelési lehetőséghez. A civilizációs betegségekre jellemző módon a 

kiszűrt esetek ellátásában jelentős szerepe jut a teammunkának. Napjainkban elvárás, hogy ilyen teamek tagjai 

legyenek az orvosok mellett az ápolók, dietetikusok, pszichológusok és szükség szerint más szakterületet 

képviselő szakemberek is attól függően, hogy tumoros, cardiovascularis vagy anyagcsere betegségről van szó. 
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A szűrővizsgálati módszernek számos gyakorlati követelménynek kell megfelelniük, éspedig: 

•  Legyen egyszerű, könnyen kivitelezhető. Előnyére válik, ha elvégzése nincs- orvos kezéhez kötve, hanem 

kellő alapképzettséggel és gyakorlattal bíró, de orvosi képzettséggel nem rendelkező szakszemélyzet is képes 

elvégezni. Példa erre a citológiai kenetek „előszűrése”, vagy a mammográfiás felvételek elkészítése 

szakasszisztensek által. 

•  Legyen biztonságos; ne legyenek nemkívánatos mellékhatásai.- 

•  Minthogy a szűrésen való részvétel önkéntes, fontos kívánalom, hogy a- vizsgált személyek számára az 

ajánlott szűrés „társadalmilag elfogadható” legyen; ne okozzon a kelleténél nagyobb kényelmetlenséget, 

fájdalmat különösen ne. Számításba kell venni, hogy a szűrésen résztvevő, többségükben egészséges emberek 

tűrőképessége alacsonyabb a panaszok miatt orvoshoz fordulókénál. 

•  Legyen olcsó; a ráfordítás legyen arányos a korai kimutatással járó- előnyökkel. 

A szűrővizsgálati módszer alkalmasságának értékmérői: érzékenység, fajlagosság, jósló érték. 

Az alkalmas módszer érzékeny: ráknak mondja a rákot, ugyanakkor fajlagos is: csak a rákot mondja ráknak. 

Az érzékenység (szenzitivitás) annak a mutatója, hogy a szűrővizsgálati módszer milyen biztonsággal képes 

felfedezni a rejtett célbetegséget, azaz a vizsgálatban részesült összes daganatos személy hány százalékában járt 

a vizsgálat pozitív eredménnyel. Mértéke egy viszonyszám, amelynek számlálójában a vizsgálattal felismert 

daganatos esetek, nevezőjében pedig a vizsgálaton részt vett összes, azaz mind a felismert, mind a fel nem 

ismert daganatos esetek száma áll. A módszert akkor mondjuk érzékenynek, ha a tévesen negatív esetek száma 

alacsony. 

A fajlagosság (specificitás) a szűrővizsgálati módszernek azt a képességét fejezi ki, hogy a vizsgálat milyen 

biztonsággal zárja ki a daganat fennállását a vizsgálatra került nem-daganatos esetekben, azaz a daganatmentes 

esetek hány százalékában ad negatív eredményt. Annak a valószínűségét fejezi ki tehát, hogy negatív 

szűrővizsgálati lelete lesz annak, aki nem daganatos beteg. A módszer akkor kellően fajlagos, ha kevés a tévesen 

pozitív esetek száma. A módszer jósló, vagy prediktív értékének azt a mutatószámot nevezik, amely a 

szűrővizsgálati módszer megbízhatóságát jellemzi. Kifejezi azt, hogy a teszt-pozitív személyek hány százaléka 

valóban daganatos beteg (pozitív jósló érték), másfelől azt, hogy a teszt-negatív személyek hány százaléka 

valóban daganatmentes (negatív jósló érték). Az egyes módszerek érzékenysége 50-95% között változik, 

fajlagosságuk 90% körüli. Mint láttuk, az érzékenység fokmérője a tévesen negatív, a fajlagosságé a tévesen 

pozitív esetek száma.A tévesen negatívnak azok a negatív leletet eredményező esetek minősülnek, amelyekben 

később – általában két egymást követő szűrővizsgálat közötti időben – klinikai úton fedezik fel a daganatot, és 

ezt a szövettani vizsgálat, vagy a kórlefolyás igazolja. Ezek az un. intervallum-rákok nagy valószínűséggel már 

a szűrővizsgálat idejében is fennálltak, ám a vizsgálat – valamilyen okból – felismerésükkel adós maradt. 

Előfordulhat természetesen az is, hogy a korábbi szűrővizsgálat óta eltelt időben keletkezett, gyorsan növekvő 

daganatról van szó. Az intervallum-rákok a szűrőprogram minőségének legbeszédesebb mutatói. A tévesen 

pozitív esetekben a pozitív szűrővizsgálati eredmény felveti a daganat lehetőségét, ezt azonban a szövettani 

vizsgálat, vagy a kórlefolyás nem igazolja. Mindkét irányú tévedés nemkívánatos következményekkel jár. A 

tévesen negatív szűrővizsgálati lelet késleltetheti a diagnózis felállítását és a kezelés megkezdését, ezáltal rontja 

a beteg gyógyulásának a kilátásait, és a szűrővizsgálat értelmét veszti. Kárt okoz azáltal is, hogy megalapozatlan 

biztonságérzetet kölcsönöz a betegnek, hogy ti. nem beteg, jóllehet valójában beteg. A tévesen pozitív lelet, 

mert szükségszerűen klinikai kivizsgálás követi, feleslegesen terheli az egészségügyi ellátórendszert. Emellett a 

vizsgált személyt, ha csak átmenetileg is, a betegségtudat negatív élményével terheli meg. 

6.3. ábra - A szűrőprogram minőségét jellemző paraméterek 



 Szűrővizsgálatok feltételei, 

tervezése, kivitelezése, értékelése 
 

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Forrás: Döbrőssy: Szervezett szűrés az onkológiában Eü.M. 2000 

Szenzitív: korrekten azonosítja a preklinikai állapotot (álnegatívok száma csekély) 

Szenzitivitás:  (≈ 100% a jó) 

Specifikus: a preklinikai szakasztól menteseket azonosítja korrekten (álpozitívok száma csekély) 

Specificitás: (≈ 100% a jó) 

Pozitivitási kritérium: döntési szint, küszöbérték, mely alapján a szűrés eredménye + vagy -. Ennek 

megváltoztatása a szenzitivitást és specificitást megváltoztatja. 

Prediktív érték: a teszt eredményéből mennyire lehet következtetni a valódi állapotra 

Pozitív prediktív érték: 

6.4. ábra - eq_1.png 

 

         a pozitív eredmény milyen valószínűséggel bizonyulhat betegségnek 

Negatív prediktív érték: 

6.5. ábra - eq_2.png 

 

         a negatív teszteredmény esetén mi a valószínűsége a betegségtől való mentességnek 

6.6. ábra - Példa a szenzitivitásra és specificitásra 
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6.7. ábra - Példa a pozitivitási kritérium meghatározására 

 

6.8. ábra - Példa a pozitivitási kritérium meghatározására 
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6.9. ábra - A prediktív érték meghatározása 

 

1.3. A szűrési programok hatásosságának értékelése 

Cél, bemutatni , hogy a szűrővizsgálati programok értékelése során milyen szempontokat kell figyelembe venni, 

milyen viszonyszámokat, gyakorisági mutatókat használnak a nemzetközi gyakorlatban. 

A szűrővizsgálati módszerekkel  szemben nagyon fontos követelmény az alkalmasság és a bizonyított 

hatásosság. A hatásosság bizonyítéka olyan epidemiológiai vizsgálat , melyben a céllakosságot két részre 

osztják , az egyik csoport szűrővizsgálaton vesz részt a kontroll csoport pedig nem. Meghatározott követési időt 

követően e két csoport esetében vizsgálják az alábbi mutatókat: 

•    Az egy naptári év alatt diagnosztizált új megbetegedés gyakorisága az adott csoportban ()morbiditás, 

incidencia) 

•    Túlélési idő, azaz a diagnózis felállítása és a halál bekövetkezése közötti időtartam 

•    Az adott betegség miatt bekövetkezett halálesetek száma (mortalitás) 

•    A terápiát követően az életminőség alakulása 

6.10. ábra - A szűrővizsgálatok eredményességének értékelése a kimenet alapján 

(Kohorsz vizsgálat) 
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Kohorsz vizsgálattal a lakosságot 2 csoportra osztjuk: szűrővizsgálaton részt vettek és szűrővizsgálaton nem 

vettek részt. Mindkét csoportban vizsgáljuk, hogy hogyan alakult a halálozás. A vizsgált mutató a relatív 

kockázat lesz, amely azt mutatja meg, hogy akik a szűrővizsgálaton nem vettek részt hányszor magasabb a 

halálozás  a szűrt csoporthoz képest. 

6.11. ábra - A szűrővizsgálatok eredményességének értékelése a kimenet alapján (Eset-

kontroll vizsgálat) 

 

Eset-kontroll vizsgálat keretében azt vizsgáljuk, hogy a betegség előrehaladott stádiumában lévők, ill. a 

megfelelően illesztett kontroll csoport tagjai részt vettek –e szűrővizsgálaton vagy nem. Ebben a vizsgálatban 

vizsgáljuk az esélyhányadost (OR) , amely megmutatja , hogy mennyivel nagyobb az esélye az előrehaladott 

stádiumú betegségnek azok körében akik a szűrővizsgálaton nem vettek részt, a szűrésen részt vett csoporthoz 

viszonyítva. 

6.12. ábra - A szűrővizsgálatok eredményességének értékelése a kimenet alapján 

(Randomizált vizsgálat) 
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A randomizált vizsgálat a korhosz vizsgálathoz viszonyítva abban különbözik, hogy nem a teljes célpopulációt 

vizsgáljuk hanem  random mintavétellel alakítunk ki két csoportot: szűrtek , nem szűrtek. Itt ugyanúgy a relatív 

kockázatot (RK) értékeljük.  

A túlélési mutatók vizsgálata során el kell különíteni a valós és a vélt  előnyt. Amennyiben a  szűrővizsgálaton 

„kiszűrt” és a diagnózis során igazolt betegségre nincs megfelelő, hatásos terápia akkor az egyén hamarabb 

szerez információt a betegségéről de a túlélés időtartama nem változik. Ez a látszólagos , vagy vélt túlélési idő 

meghosszabbodása (lead time bias). 

A hatásos terápia esetén viszont a korai stádiumban felfedezett eseteknél valós túlélésről beszélünk. A szűrési 

program hatásosságának valódi bizonyítéka  az, ha a program következtében számottevően csökken a 

célbetegség okozta halandóság a szűrővizsgálatban résztvevő lakosság körében. Ezen mutató 

vizsgálatakor  azonban figyelembe kell venni az adott betegség túlélési idejét, azaz a szűrési program 

bevezetését követően általában 5-10 év múlva lehet értékelni a halálozási mutatókat. Szűrővizsgálat nélkül is 

van egy természetes túlélés, amit nem szabad összetéveszteni egy program hatásával. 

A szűréssel elérhető haszon és az okozható kár között törékeny egyensúly áll fenn. 

6.13. ábra - A szűréssel elérhető haszon és az okozható kár 
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Forrás: Döbrőssy: Szervezett szűrés az onkológiában Eü.M. 2000 

A hatásos megfelelő terápia a  gyógyulás esélyét jelentősen javítja. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség 

(IARC) becslése szerint a méhnyakrák okozta halálozást 80%-al, az emlőrák halálozást 30-40%-al lehet 

csökkentetni a nemzetközileg elfogadott szűrőprogramok bevezetésével. 

Nagyon fontos, hogy a szűrővizsgálat érzékenysége és fajlagossága a lehető legnagyobb legyen, mivel így lehet 

az ál-negatív és ál-pozitív esetek számát csökkenteni. Az ál-pozitív szűrővizsgálati lelet miatt az egyénnek végig 

kell menni a diagnosztikai procedúrán, amely jelentős lélektani károsodással jár.   A tisztázó vizsgálatok alatt a 

bizonytalanság és a hamis betegségtudat érzését  nehezen viselik a páciensek. Az ál-negatív lelet viszont hamis 

biztonságérzetet ad, az egyén a későbbiekben nem tulajdonít jelentőséget esetleges tüneteinek, panaszainak. 

A szűrés etikai többlet felelősséget jelent a szűrést szolgáltatóknak, ezért a szűrővizsgálat  minden fázisában 

maximálni kell a nyerhető hasznot és minimumra csökkenteni az okozott kárt. 

Az egészségpolitika vezetőinek kötelessége biztosítani a szűrővizsgálatok finanszírozását, a  diagnosztikai 

vizsgálatok feltételeit, hozzáférhetőségének  elérhetőségének lehetőségét és a szükségletnek megfelelő terápiás 

eljárások időben történő igénybevételét. 

2. Szűrővizsgálatok hazai helyzete 

2.1. A szűrővizsgálatok jogi szabályozása 

Az egészségügyi törvény definiálja a szűrővizsgálat fogalmát , a végezhetőség feltételeit, valamint a típusait. Ez 

utóbbinál az életkorhoz kötött rutinszerű és a célzott lakossági szűrővizsgálatokat sorolja fel. Az „ 51/1997 (XII. 

18) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és a korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatokról” részletesen szabályozza az 

életkorhoz kötött kötelező és önkéntesen igénybe vehető szűrővizsgálatokat. A kötelező szűrővizsgálatokat. A 

kötelező szűrővizsgálatokat a 0-18 éves korig elvégzendő vizsgálatokat nevesíti. Újszülött korban fizikális, 

érzékszervi, veleszületett fejlődési rendellenességekre irányulnak a vizsgálatok. 1, 3 és 6 hónapos korban 

fizikális vizsgálat, csípőficam szűrés, rejtettheréjűség, pszichomotoros és mentális fejlődés, érzékszervek 

vizsgálata történik. A későbbi életkorokban egy illetve kétévente a testi és pszichoszomatikus fejlődésre 

irányulnak a vizsgálatok. Az önkéntesen igénybe vehető szűrővizsgálatokat a 21 éves , a 21-40 és kor között, a 

40-64 éves kor között és a 65 éves életkor fölött szabályozza a rendelet. Ezek a vizsgálatok elsősorban a 

cardiovasculáris betegségek (magas vérnyomás, érelmeszesedés), cukorbetegség korai felismerésére és az 

esetleges szövődmények feltárására irányulnak. Valamennyi életkori csoportban ajánlott az ajak- , szájüregi 

http://tavoktgyak.med.unideb.hu/moodle/file.php/39/moddata/scorm/63/NM97.51.pdf
http://tavoktgyak.med.unideb.hu/moodle/file.php/39/moddata/scorm/63/NM97.51.pdf
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daganatok megelőző elváltozásainak vizsgálata. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatoknál az emlő és 

a méhynak szűrést, valamint kísérleti programként a gyomor- , bélrendszeri eredetű vérzés (vastagbél daganat) 

és prosztataszűrést nevesíti a rendelet 

2.1.1. Emlőszűrés 

Magyarországon a nők körében az új daganatos megbetegedések gyakoriságát illetően vezető helyen van az 

emlődaganat. Az incidencia kétszer magasabb a tüdő és a vastagbél daganatokhoz viszonyítva. Az évenkénti új 

megbetegedések száma kb. 4200-4400 , többségüket előrehaladott klinikai stádiumban ismerik fel. 

6.14. ábra - A daganatos megbetegedések incidenciája és halálozása Magyarországon a 

nők körében (2008) 

 

A halálozás vonatkozásában ugyan csökkenés figyelhető meg 2000-től, azonban ennek ellenére a rosszabb 

helyzetben lévő országokhoz tartozunk. 

6.15. ábra - A női emlő rosszindulatú daganatos megbetegedései okozta halandúság 0-64 

éves életkorban 
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A fejlett egészségügyi ellátórendszerrel rendelkező országokban egyre kiterjedtebben működtetnek szervezett 

emlőszűrési programokat. Ennek nyilvánvaló magyarázata az, hogy az emlőrák okozta halálozás mérséklésére 

rendelkezésre álló stratégiák közül ez idő szerint a korai felismerés és a korai kezelés a legígéretesebb eljárás. 

Az emlőszűrés kielégíti mindazokat a kívánalmakat, amelyet a szervezett szűrővizsgálatok működtetésével 

szemben állítanak: 

•     az emlőrák előfordulásának gyakorisága és haláloki szerepe miatt- jelentős népegészségügyi problémát 

jelent; 

•     természetes kórlefolyása ismert, a már tüneteket okozó (1-2 cm)- tumor-méret eléréséhez kellő időt néhány 

évre becsülik, így a preklinikai kórlefolyása kellően hosszú ahhoz, hogy esélyt adjon a szűrésnek; 

•     a korai felismerésre randomizált ellenőrzött vizsgálatokkal igazolt, a- lakosság számára elfogadható 

módszer áll rendelkezésre, 

•     a korábbi klinikai stádiumokban felismert emlőrák kezelése kedvezően- befolyásolja a kórlefolyást. 

A 10 mm-nél nem nagyobb átmérőjű, tehát a tapinthatóság határán belüli primer daganatos gócok mellett is 

azonban már mintegy 15-20%-os valószínűséggel vannak lokoregionális áttétek. Az áttétek gyakorisága az 

ennél nagyobb gócok esetében sokkal nagyobb, az ennél kisebb gócok esetében jelentősen kisebb lehet. A 

szűrővizsgálat tulajdonképpeni célja tehát nem egyszerűen az emlődaganatok kimutatása, hanem a még nem 

tapintható tumorok felkutatása az emlőkben. Az emlőben kifejlődő daganat nagysága és a szóródás megindulása 

közötti összefüggés régóta közismert. 

A daganat nagysága és a metasztázis összefüggése 

6.16. ábra - A daganat nagysága és a metasztázis összefüggése 
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Az emlőszűrés céljaira három módszer alkalmazásának vannak támogatói, a módszerek tényleges alkalmassága 

azonban korántsem azonos. 

• az emlők lágyrész röntgenvizsgálata, a mammográfiás vizsgálat, 

• a klinikai, vagy fizikális emlővizsgálat, azaz az emlőknek gyakorlott szakszemélyzet által történő módszeres 

áttapintása, valamint 

• az emlők önvizsgálata. 

 A mammográfia képet tud alkotni az emlő állományában kifejlődött kicsi akár 5mm-es daganatokról. A fizikai 

vizsgálat csak kiegészítésképpen alkalmazható, ezzel növelhető a szűrővizsgálat szenzitivitása. Önmagában 

azonban a tapintásos vizsgálat a nemzetközi szakmai szervezetek ajánlása alapján nem elfogadott 

szűrővizsgálat. Az emlő önvizsgálatát több kritikai észrevétel illeti, ugyanis bizonyított, hogy a halálozás 

csökkentésére nincs hatással. Ugyanakkor felmérések igazolják, hogy az önvizsgálat oktatása rossz hatásfokú 

(viszonylag kevesen végzik rendszeresen). Továbbá sok az ál-pozitív önlelet, amely megterheli az egészségügyi 

ellátórendszert. 

A különböző módszerek érzékenységét és fajlagosságát mutatja az alábbi táblázat : 

6.17. ábra - Módszerek összehasonlítása 

 

Az emlőszűrés hatásosságát egyedül az emlőrák okozta halálozás csökkentésének mértékével lehet jellemezni. 

Az emlőrák előfordulási gyakoriságot ugyanis a szűrővizsgálat nem befolyásolj. Számtalan tanulmány igazolja, 

hogy a mammográfiás szűrővizsgálat a női célcsoportban (tehát a teljes populációt figyelembe véve) jelentős 

mértékben csökkenti a halálozást. 

Az emlőrák okozta halálozás csökkenése a szűrt lakosságcsoportban 

6.18. ábra - Emlőrák okozta halálozás a szűrt lakosságcsoportban 

 

A szűrés célcsoportjának meghatározásánál az egészségpolitikai döntéshozóknak figyelembe kell venni a 

szakirodalmi adatokat és a nemzetközi szervezetek ajánlásait. A mammográfiás vizsgálat elsősorban a 

menopauza utáni korban, tehát 50-64 éves nőknek ajánlott. Vitatott a 40-49 éves korosztály , ugyanis 

statisztikailag nem jelentős körükben a halálozás csökkenése a szűrővizsgálat hatására. Magyarországon 

szakmai konszenzus alapján született döntés az emlőszűrés szakmai és szervezési irányelveiről. Hazai bevezetés 

Magyarországon 2000-ben készült el szakmai konszenzussal a szervezett, célzott lakossági emlőszűrés 

minőségbiztosítási kézikönyve. Ezt követően 2001-ben , pályázat útján 32 akkreditált szűrőmunkahelyen 

megkezdődött a mammográfiás szűrés. Akkreditációs feltétel volt a megfelelő tárgyi (mammográfia épület) és 

személyi (2 gyakorlatban jártas szakorvos értékelő, akik korábban legalább 5000 felvételt értékelt ) feltétel. A 

Népegészségügyi Programban a szűrővizsgálat céljaként megfogalmazódott: 
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• A 45-65 év közötti nők 70% vegyen részt a kétévenként megismételt mammográfiás emlőszűrésen, ezáltal 

2012-ig 30%-al csökkenjen az emlőrák okozta halálozás Magyarországon (ez 700 halálozással kevesebb évente) 

A szűrővizsgálat főbb eredményeit az alábbi ábra szemlélteti: 

6.19. ábra - Az emlőszűrés eredményei 

 

A szűrővizsgálat menetét az alábbi ábra mutatja be 

6.20. ábra - A szűrővizsgálat menete 
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A Nemzeti Rákregiszter, az OEP adatai alapján a Központi szűrési nyilvántartó készíti el az aktuálisan 

szűrendők adatbázisát. A két szervezet jelzi a már emlő tumoros eseteket, illetve a 2 évnél korábban 

mammográfiás vizsgálaton megjelenteket, akik nem kerülnek be a behívandók listájába. A KSH adatbázisa 

alapján az időközben ebben a korcsoportban elhunytakkal „tisztítják” a listát. A helyi szűrési nyilvántartó 

(megyei regionális ÁNTSZ) ütemezi a megkapott , saját területére vonatkozó lista alapján a behívásokat. Ezt a 

megküldi a mammográfiás egységnek, akik kiértesítik behívó levéllel a szűrésre várókat. A szűrési leletről 

értesítést kap a szűrésen megjelent, a háziorvos (a betegkövetés miatt), valamint a helyi szűrési nyilvántartó 

(elemzések készítése). Nem negatív szűrési eredményt követően az adott páciens behívót kap a diagnosztikai 

vizsgálatra, melynek eredményéről a fentiek szintén értesítést kapnak. Pozitív lelet estén a beteg kezeléséről az 

onkológiai team szakemberei a beteggel közösen döntenek. Ez az átgondolt rendszer biztosítja az információ 

áramlását a mammográfiás szűrővizsgálat valamennyi szereplője - beleértve a klinikai egységeket is- között. 

A szűrővizsgálat hazai eredményeit a WHO emlőszűrési mutatóihoz érdemes viszonyítani. 

Emlőszűrés minőségi mutatói (WHO) 
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1.       részvételi arány közel 70% 

2.       visszahívási arány 10% alatt 

3.       biopsziák száma kb. 2% 

4.       azonosított daganatok: 0,2-0,7% 

5.       korai daganatok aránya 50% felett 

6.       pozitív prediktív érték 50% felett 

A szűrővizsgálati két éves ciklusok eredményei részben felelnek meg a WHO követelményeinek 

6.21. ábra - Kétéves ciklusok eredményei 

 

Két mutató vonatkozásában jelentős erőfeszítések szükségesek: 

• növelni kell a részvételi arányt 

• olyan információs rendszert kell kialakítani, mely képes az intervallum rák (két szűrés között diagnosztizált 

daganat) regisztrálására. Ennek ellenére jelentős a felfedezett korai stádiumú rosszindulatú daganatok száma 

6.22. ábra - Éves eredmény 
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2.1.2. Méhnyakrákszűrés 

Cél, a méhnyakszűrés indokainak ismertetése. A méhnyakrák fejlődési menetének bemutatása ezen 

szűrési  forma fontosságát és a hazai gyakorlat kritikáját ismerjék meg a hallgatók.   

Hazánkban az évente felfedezett új méhnyak rák megbetegedések gyakorisága az összes daganatos 

megbetegedés rangsorában a 4. helyen van. A100.000  0-64 éves nőre jutó halálozás azonban Romániát 

követően a legrosszabb az Európai Unióban. Finnországban 100.000 főre mindössze 1 haláleset jut míg 

hazánkban 5-6 ami évente 500-6000 halálesetet jelent. 

6.23. ábra - A méhnyakrák okozta halálozás a 0-64 éves lakosság körében 
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Látható, hogy a halandóság hosszú éveken keresztül nem változik, annak ellenére, hogy hazánkban az 1960-as 

évektől bevezették a 20-65 éves női korcsoport citológiai szűrését a nőgyógyászati vizsgálathoz kapcsolódóan. 

A 80-as években évente mintegy 1,3 millió kenetvizsgálat történt.  Ennek ellenére a várt hatást: a 

szűrőtevékenységnek a halálozást csökkentő hatása a népesség szintjén alig mutatkozott. Ennek az a 

magyarázata, hogy a magas vizsgálati számok ellenére a lakosság  átszűrtsége alacsonymaradt. A szervezési 

hiányosság, nevezetesen a szerinti azonosítás hiányában a veszélyeztetettnek minősülő nők egy hányadát 

szükségtelen gyakorisággal – akár évente többször is – vizsgálták, míg az asszonyok más , jelentős hányadát 

sohasem szűrték. 

A méhnyakrák fejlődésmenete: a szűrési stratégia alapja A méhnyakrák keletkezése időben elhúzódó, 

többszakaszos folyamat. Az invazív méhnyakrák a porció laphámja és a nyakcsatorna találkozásánál, az un. 

átmeneti zónából  kiindulva fokozódó súlyosságú hámelváltozások sorozatán keresztül alakul ki. Ezek a rák 

kialakulását megelőző hámelváltozások jelentik a méhnyakszűrés tényleges célállapotait. A méhnyakrák 

fejlődésmenetének ismerete befolyással van a szűrési stratégiára, azaz a szűrővizsgálatok kivitelezését 

meghatározó ajánlásokra. Tekintetbe kell ugyanis venni, hogy (1) a rákmegelőző állapotok hosszú ideig, 

átlagosan nem kevesebb, mint 10 évig időzhetnek tünetmentes, de már kimutatható állapotban a fejlődésmenet 

un. pre-klinikai detektálhatóságának szakaszában; (2) e hámelváltozások egy része progrediál, más részük 

viszont – akár kezelés nélkül is – normális hámmá alakulhat vissza, azaz regrediál. A cervikális diszpláziák 

tényleges fontossága vitatott. Nagy anyagon tett megfigyelések alapján ma úgy vélik, hogy (1) fiatal, 20-29 év 

közötti nők között a diszplázia gyakori lelet (55/1000), 50 éves korig fokozatosan a felére csökken, majd idős 

korban ismét emelkedik. (2) Az idők folyamán a citológiailag észlelt diszpláziák mintegy egy-tizedéből alakul 

ki intraepiteliális vagy invazív rák, (3) a súlyosfokú diszpláziából mintegy 10-szer nagyobb valószínűséggel, 

mint az enyhe fokú diszpláziából. Ha a szűrés a fiatalabb korcsoportokra összpontosul, fennáll a 

túldiagnosztizálás és túlkezelés veszélye, azaz, hogy a szűrés számos olyan „pozitív” esete is felszínre hoz, és 

kezelésre juttat, amelyek kezelés nélkül, spontán normális hámmá alakultak volna vissza. A lakosságszűrés a 

teljes népességnek azokra a kiválogatott csoportjaira szorítkozik, amelyek fokozottan vannak kitéve a 

rákkeletkezés kockázatának. A méhnyakszűrés esetében a veszélyeztetettség meghatározása az életkor, és csakis 

az életkor alapján történik. Mind elméletileg, mind gazdaságossági szempontból vonzó az úgynevezett szelektív 

szűrés, azaz a különböző epidemiológiai, etiológiai kritériumok alkalmazásával az életkor alapján 

veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokon belül un. „high risk”, azaz fokozottan veszélyetetett 

alcsoportokat meghatározni és ezen csoportokat szűrni. Ez azonban tudományosan nem kellően megalapozott és 

a gyakorlatban alig keresztülvihető. Ismert összefüggés van a méhnyakrák relatív kockázata és az asszonyok 

társadalmi-gazdasági helyzete között: a társadalmilag hátrányosabb helyzetben lévők soraiban a méhnyakrák 

mintegy kétszer gyakoribb. A szexuális és reproduktív „életmód” és a méhnyakrák összefüggése is ismert: a 
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korán kezdett szexuálisan aktív élet, a 20. év alatti első terhesség megháromszorozza a kockázatot azokhoz 

mérten, akik 25 éves koruk után válnak először terhessé, és kockázatuk négyszerese azokénak, akik sohasem 

voltak terhesek. Fokozza a méhnyakrák kockázatát a szexuális partnerek és a szülések száma, a genitális higiéne 

és a humán papilloma vírus-fertőzés (HPV). Ezek a kockázat-indikátorok szolgálhatnának a fokozott 

veszélyeztetettség megállapításának indokául. Könnyen belátható, hogy a fokozottan veszélyeztetett asszonyok 

kiválogatása epidemiológiai kockázat-indikátorok alapján csak a nőlakosság mintegy „előszűrése” útján lenne 

lehetséges, ez pedig a rizikótényezők jellegénél fogva - legalábbis lakossági szinten – megoldhatatlan feladat. A 

méhnyakrák szelektív, csak a fokozottan veszélyeztetettnek minősülő asszonyokra korlátozódó szűrése tehát 

szakmai közmegegyezés szerint nem megoldható. 

A szűrésbe bevonandó korcsoportok meghatározása epidemiológiai, daganatbiológiai és gazdaságossági 

meggondolásokon alapul. Tekintetbe veszik: 

•     az invazív méhnyakrák előfordulásának életkor szerinti megoszlását: 25- év alatt – bár a klinikai 

gyakorlatban előfordulhat – rendkívül ritka; ezután mind gyakoribbá válik és gyakorisága 35-40 között 

tetőzik, az alacsony morbiditású országokban mintegy 10 évvel később. 

•     az előfordulás „plateau”-ja 60 éves korig folytatódik, ezután- csökkenhet. 

•     valamint  azt a daganatbiológiai megfigyelést, hogy a hám-diszpláziák- és az in situ rák – ha progrediálnak 

– átlagosan 10 évvel előzik meg az invazív rák kialakulását, ezek nagy hányada azonban, főleg a fiatalabb 

korban nagy valószínűséggel visszafejlődik. 

A tapasztalatok szerint a 18-25 év között végzett gyakori szűrés olyan diszpláziákkal árasztja el az egészségügyi 

ellátórendszert, amelyek nagy része valószínűleg kezelés nélkül is regrediálna, ezért fölösleges aggodalomnak 

teszi ki az érintett asszonyokat, a méhnyakrák népességbeli előfordulására azonban alig van hatással. 

Mértékadó nemzetközi testületek, mint az IARC és UICC, valamint az Európai Unió ajánlásai szerint a 25 éves 

korban elkezdett és 65 éves korig periodikusan megismételt szűrés jelent maximális védettséget az invazív 

méhnyakrák kialakulásával szemben. Ez egyben a szűrésre rendelkezésre álló közösségi források 

leghatékonyabb felhasználását is jelenti. 

Milyen gyakran szűrjenek? Teljes az egyetértés abban, hogy a szűrővizsgálat periodikus ismétlése képes 

biztosítani az óhajtott védelmet az invazív méhnyakrák kialakulása ellen. Arra nézve azonban már számos, 

egymásnak ellentmondó ajánlás van használatban, hogy milyen gyakorisággal ajánlatos azt megismételni. 

Magyarországon például az évenkénti szűrés igénye rögzült a szakmai köztudatban, emellett azonban - a 

megszokáson túl - szinte semmi sem érvel. Számtalan vizsgálat bizonyítja, hogy a legoptimálisabb a 3 évente 

történő szűrés, ugyanis nem magasabb a hatásosság a kétévente történő szűrés esetén, ill. nem csökken a 

hatásosság a 4-5 évente történő szűrés esetén sem. (Forrás:Döbrőssy: Szervezett szűrés az onkológiában) 

6.24. ábra - A szervezett szűrés hatása 
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A költségek jelentősen emelkednek az évente végzett szűrővizsgálat esetében, ugyanakkor a késői stádiumú 

(invazív) méhnyakrák gyakoriságának csökkenése jelentősen nem változik. 

6.25. ábra - Gyakorisági adatok 
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Hazánkban – szakmai konszenzust követően - 2003-ban került sor a Népegészségügyi program keretében a 

szervezett méhnyakszűrés bevezetésére. Célként fogalmazódott meg: a méhnyakrák okozta halálozás 60%-kal 

csökkenjen a 25-65 év közötti asszonyok egyszeri negatív szűrővizsgálatát követően 3 évenként megismételt, 

citológiai vizsgálatot is alkalmazó, a céllakosság legalább 70%-ára kiterjedő nőgyógyászati méhnyakszűrése 

útján. Ennek várható eredménye: a méhnyakrák okozta halálozás 40-80 %-kal csökken. (200-400 halálozással 

kevesebb évente) 

A központi adatbázis alapján a területi szűrési nyilvántartó behívólevelet küld a 25-65 éves nőknek, akik 3 éven 

belül rendelkeznek egyszeri negatív szűrővizsgálati eredménnyel. A szűrővizsgálat bármely – a meghívott nő 

lakhelyéhez közeli – nőgyógyászati szakrendelőben elvégezhető. Sajnálatos, hogy a nőgyógyászati magán-

praxisok nem kerültek be a finanszírozott szűrővizsgálati helyek közé, holott közismert, hogy a nők jelentős 

része intimitási megfontolás alapján itt jelentkezik vizsgálatra. A vizsgálat során kenetvétel történik, melyet 

mikroszkópikusan vizsgálnak. 

6.26. ábra - A vizsgálat menete 
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Meghatározott eltérés esetén a nőt ismételt, tisztázó vizsgálatra hívják vissza. Hazánkban sajnos igen alacsony a 

célzott lakossági szűrővizsgálaton megjelenők arány, mindössze 8-10 %. Sok esetben egyéb nőgyógyászati 

vizsgálat kapcsán ugyan megtörténik a kenetvétel, azonban a lakossági lefedettség kb. 30%. Igen magas azok 

aránya, akik soha nem vesznek részt szűrővizsgálaton. Ezen tények adnak választ arra, hogy a bevezetett 

lakossági szűrővizsgálat ellenére nem csökkent a méhnyakrák okozta halálozás. 

2.1.3. A vastag- és vékonybélrákok korai felismerése szűrővizsgálattal 

Cél, a vastag- és vékonybélrák kialakulásának, a hazai epidemiológiai  helyzetnek az ismertetése. Bemutatni a 

szűrőviszgálat gyakorlatát hazánkban. 

A vastagbél nyálkahártyájából kiinduló rosszindulatú daganatot nevezzük vastagbélráknak, orvosi 

szakkifejezéssel kolorektális ráknak (colorectalis carcinoma).A vastagbélrák előfordulása az egész világon nő. 

Magyarországon ez a növekedés kiugró: míg ötven évvel ezelőtt tizenöt megbetegedés jutott 100 000 lakosra, 

napjainkban ez a szám negyvenöt, ezzel jelenleg a harmadik leggyakoribb daganatos halálok hazánkban nők 

körében, míg férfiaknál a második. Az életkorral a megbetegedés kockázata nő, leggyakrabban 60-80 év között 

fordul elő. Nők és férfiak egyenlő arányban betegszenek meg. A vastagbélrák miatt meghaltak száma közel évi 

5000 fő  

•     évente 7-8000 új eset- 

•     minden 20. embernél számíthatunk a kialakulásával- 

•     az 5 éves túlélés 25-30 %, azaz 5 év mulva 100 beteg közül 25-30 él- (Korai stádiumban 90 % lehetne!) 

•     a daganatok többsége későn kerül felismerésre.- 
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6.27. ábra - A daganatos megbetegedések incidenciája és halálozása Magyarországon a 

férfiak körében (2008) 

 

Számos betegség, állapot hajlamosít a tumor kialakulására: jóindulatú daganatok a vastagbélben (ezek bizonyos 

formái hajlamosak a rákos elfajulásra, főleg akkor, ha örökletes módon sok van belőlük); gyulladásos 

bélbetegségek (főleg a collitis ulcerosa), továbbá fokozott a kockázat az előzőleg vastagbélrák miatt műtéten 

átesett személyeknél is. Általánosságban elmondható az is, hogy akiknek a családjában már előfordult a 

betegség, és akiknél már távolítottak el vastagbéldaganatot, azoknál fokozott a kockázat a betegség 

kialakulására illetve kiújulására. Ezért javasolt a gyakoribb ellenőrzés, szűrés. Az életmódbeli és táplálkozási 

szokások a betegség kialakulását jelentős mértékben befolyásolják, mivel a vastagbélben koncentráltan vannak 

jelen a szervezet számára szükségtelen, káros és rákkeltő anyagok. Ezek minél több időt töltenek a béltraktusban 

- azaz az emésztés minél lassúbb -, annál hosszabb ideig tudják kifejteni káros hatásukat. Az inaktív, 

mozgásszegény életmód bizonyíthatóan növeli a betegség előfordulásának kockázatát, mivel a mozgás hiánya 

lassítja az anyagcserét. A székrekedésre hajlamosító táplálkozási szokások is rizikótényezőként szerepelnek, így 

a rostszegény, a fehérje- és zsírdus, sok finomított szénhidrát (cukrot) tartalmazó étrend. A kockázat szintén 

fokozott dohányos, alkoholt túlzott mértékben fogyasztó személyeknél. A vastagbélrák fejlődését szemlélteti a 

következő ábra: 

6.28. ábra - A vastagbélrák fejlődése 
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A cél ebben az esetben is a rák kialakulásához vezető állapot és a kialakult rák korai stádiumban történő 

felismerése. A tünetmentes szakaszban felfedezett vastagbélrák kezelés utáni prognózisa jobb, mint a már 

tüneteket okozó elváltozásoké. A szűrővizsgálat célja ezért a vastagbélrák rákmegelőző állapotainak tekinthető 1 

cm-nél nagyobb, villózus szerkezetű adenomatózus polipok és a már kialakult, de korai, még csak a bélfalra 

szorítkozó rákok felismerése és kezelése az átlagosan veszélyeztetett, tünetmentes népesség időről- időre 

megismételt vizsgálata által. A premalignus adenomák felismerése és eltávolítása kihúzza a talajt a vastagbélrák 

keletkezése alól, nyilvánvalóan csökkenti gyakoriságát. Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a még 

tüneteket nem okozó premalignus polip és korai rák időszakosan és kis mértékben vérzik úgy, hogy az szabad 

szemmel a székletben még nem vehető észre, a rejtett vér kimutatása több egymást követő székletből vett 

mintából ma az egyetlen nem invazív, egyszerű, viszonylag olcsó és hatásos, tömeges mértekben alkalmazható 

szűrővizsgálati módszer. A székletbeli rejtett vér kimutatására kvalitatív teszteket alkalmaznak, amelyek pusztán 

a vér jelenlétét jelzik, tekintet nélkül annak mennyiségére. Valamennyinek közös fogyatékossága az, hogy a 

polipok és rákok mintegy 20%-a egyáltalán nem vérzik, amelyik pedig vérzik, nem állandóan, hanem 

szakaszosan vérzik, s talán éppen a mintavétel idején nem. 

A rejtett bélvérzés kimutatását célzó eljárásoktól elvárható lenne, hogy ne csak magas, hanem szelektív 

érzékenységű legyen, azaz jelezze a vastagbél-eredetű vérzéseket, de alacsony érzékenységű legyen a felsőbb 

emésztőtraktusból eredő vérzésekre, továbbá, hogy „humán-specifikus” legyen, azaz képes legyen elkülöníteni 

az emberi vérzést a diétás eredetű állati vértől. A rendelkezésre álló eljárások a kívánalmaknak több-kevesebb 

mértékben felelnek meg. A szűrővizsgálat hatásosságára bizonyítékot szolgáltató randomizált, ellenőrzött 
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vizsgálatokban a „beválogatott” személyek viszonylag nagyobb hányada (54-67%-a) fogadta el a felajánlott 

lehetőséget, és vett részt a szűrővizsgálat „első körében”, és ezek többsége (61-80%) az időről-időre 

megismételt vizsgálatokban is. A lakossági szűrővizsgálatokban – tapasztalatok szerint – a részvétel ennél 

általában alacsonyabb. Egybehangzó tapasztalat, hogy a székletbeli rejtett vér kimutatásán alapuló 

szűrővizsgálat gyenge pontja az alacsony és az életkorral csökkenő lakossági részvétel; „társadalmi 

elfogadottsága” alacsonyabb, mint akár a méhnyak- akár az emlőszűrésé. Ezt a más esetekben is tetten érhető 

lélektani, gazdasági és társadalmi jellegű visszatartó tényezőkön kívül az embereknek a széklettel való 

elkerülhetetlen „babrálástól” való természetes viszolygása magyarázza. A személyes meghíváson alapuló 

szervezett szűrési programokban a részvételi arány az optimális alatt marad ugyan, de magasabb, mint az 

alkalomszerű, vagy az önkéntességen alapuló szűrés esetén. Az egészségnevelésnek, célzott propagandának 

lehet ugyan serkentő hatása, de a lakossági részvételt a családorvos által közvetített, személyre szóló meghívás 

teheti optimálissá. 

A Népegészségügyi Program célja: az 50-70 év közötti nők és férfiak legalább 50%-a vegyen részt a széklet vér 

laboratóriumi kimutatásán alapuló vastag- és végbélszűrésen kétévente, mely járuljon hozzá a vastag- és 

végbélrák okozta halálozás 20%-os csökkenéséhez 10 év alatt. Ezzel a vastagbél-, végbélrák okozta halálozás 20 

%-kal csökken. (500 férfi, 460 nő élete menthető meg évente). Hazánkban kisérleti jelleggel 2006-ban kezdődött 

el a vastagbélrák szűrése korlátozott területen. Ennek oka az, hogy  a kivizsgáláshoz szükséges patológiai 

kapacitás és a vastag-, végbéltükröző eszközök száma nem elegendő a kiszűrtek időben történő kivizsgálásához. 

Az eddig elvégzett szűréseken a lakossági részvétel 30-40 %-os volt. 
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7. fejezet - Adatbázis alapú 
népegészségügyi elemzések 

A kurzus általános célja   Megismertetni a hallgatókat a demográfia alapjaival, a népegészségügyben 

használatos alapvető adatforrásokkal, epidemiológiai mutatókkal valamint az adatelemzésben használt alapvető 

módszerekkel. A hallgató legyen képes a nyers adatokból különböző mutatók (arányszámok, standardizált 

mutatók) kiszámítására, alapvető adatelemzések elvégzésére, a feldolgozott adatok kritikus értékelésére és 

értelmezésére, megfelelő következtetések levonására az adatok felhasználásával helyzetelemzés készítésére 

1. A demográfia alapjai 

A demográfia az emberi népesség összetételével, a népesség összetételének és struktúrájának változásaival és az 

azokat meghatározó és befolyásoló tényezők vizsgálatával, törvényszerűségeinek és kölcsönhatásainak 

feltárásával foglalkozó tudományág. Maga a szó görög eredetű: demos – nép, népesség, grafia – leírás. 

A népesség (populáció) egy adott kritérium alapján meghatározott személyek összességét jelöli. Az, hogy kik 

tartoznak egy adott népességhez, attól függ, hogy milyen szempontot választunk a népesség meghatározásának 

alapjául. Így például választhatjuk egy adott foglalkozási ág képviselőit (pl. ügyvédek, orvosok, tanárok), vagy 

egy adott közigazgatási vagy földrajzi területen élőket (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága, 

Zemplénben élők) vagy egy adott etnikumhoz tartozó csoportot (pl. ukrán nemzetiségűek, román 

nemzetiségűek). 

A demográfia két nagy részterületre osztható: 

            Strukturális demográfia 

            Népmozgalom 

1.1. Strukturális demográfia 

A strukturális demográfia a népesség szerkezetét (számát és összetételét) mutatja be különböző szempontok 

szerint: 

• kor 

• nem 

• lakókörülmények 

• iskolai végzettség 

• gazdasági aktivitás 

• jövedelem, háztartástípus 

• etnikai csoportok 

A strukturális demográfia adatforrásai 

Legfőbb forrásai a nagy statisztikai adatbázisok: 

-         népszámlálási adatok, 

-         speciális statisztikai adatfelvételek. 

Speciális statisztikai adatfelvételek az ún. panelvizsgálatok, amelyek a demográfiai alapadatok ugyanazon 

személyektől történő ismételt lekérdezését (longitudinális vagy követéses vizsgálat) és elemzését végzik. 
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A demográfiai elemzések, kutatások forrásai lehetnek elsődlegesek, azaz demográfiai – illetve népesedés-

statisztikai – célból gyűjtött adatok, és lehetnek közvetett, másodlagos, azaz nem demográfiai célból gyűjtött, de 

erre a célra felhasználható, más statisztikák, illetve statisztikai adatgyűjtésen kívül eső, egyéb adatok, 

információk. 

Népszámlálás 

A népszámlálás a strukturális demográfia legmegbízhatóbb adatforrása, amely egy adott időpontban a népesség 

számát, állapotát (pl. gazdasági, szociális), struktúráját rögzíti és kiterjed egy ország területén élő népesség 

minden egyedére. A népszámlálásokra (cenzus) 10 évente kerül sor, melyeket a Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) végez. A legutóbbi népszámlálás Magyarországon 2001-ben volt.  A népszámlálás legfontosabb 

jellemzői tehát: a teljes körűség, egyidejűség, rendszeresség, egyéni jelleg, területi meghatározás. Ugyancsak a 

népesség állapotát rögzítik egy adott időpontban a mikrocenzusok, amelyek nem teljes körűek, hanem a 

népességnek egy meghatározott részére (2-5%-ra) terjednek ki. 

Az állapotfelvételek azonban nem alkalmasak egyes népmozgalmi jelenségek folyamatos figyelemmel 

kísérésére, ezért a statisztikai hivatalok (s néha más szervek is) rendszeres népmozgalmi adatgyűjtést végeznek, 

amelynek keretében egyes népmozgalmi eseményeket (házasságkötések, születések, halálozások) és a 

vándormozgalmat kísérik figyelemmel. 

Érdekesség 

A népszámlálás története 

A népszámlálás története egészen az ókorig nyúlik vissza. Ebben az időben a hadra fogható férfiak és az 

adófizetők száma miatt tartottak összeírásokat. Az első népszámlálás jellegű felmérést az időszámításunk előtti 

3. évezredben (i. e. 2238-ban) Kínában tartották. Hasonló összeírások zajlottak időszámításunk előtt az ókor 

más fejlett kultúrájú országában, így Egyiptomban, Indiában és a görög városállamokban is. Az ókori 

birodalmak közül népszámlálást a legszervezettebb formában a Római Birodalomban valósítottak meg. A 

birodalomban ötévenként tartottak cenzusokat, melynek során a szabad polgárok számbavétele mellett 

összeírták azok ingó és ingatlan vagyonát, így rabszolgáik számát is. Emellett nyilvántartották az egyes 

népmozgalmi eseményeket is. Kialakították az összeírások hivatali hátterét, továbbá gondoskodtak az 

eredmények közzétételéről. 

A Római Birodalom bukása után a népszámlálási céllal szervezett adatfelvételek folyamata évszázadokra 

megszakadt, ezért a középkor első évszázadaiból nincsenek népszámlálási adataink. A népesség száma a 

különböző földesúri összeírásokból becsülhető. 

Népszámlálási típusú adatfelvételekre a középkorban elsőként a XIV. század végén egyes olasz 

városállamokban, valamint a XVI. században a német fejedelemségek némelyikében került sor. 

A népszámlálások modern követelményeinek is többé-kevésbé megfelelő népösszeírásokról az erős központi 

államapparátus kialakulását és a statisztika fejlődését követően beszélhetünk. A világon az első, statisztikai 

céllal szervezett népszámlálást 1665-ben Kanada területén, Québecben, Európában pedig 1749-ben, az akkor 

svéd fennhatóság alatt álló Finnországban hajtották végre. Mindkét adatfelvétel megfelelt a modern 

népszámlálások feltételeinek. 

Magyarországon az első – mai értelemben vett – teljes körű népesség-összeírást Mária Terézia rendelte el 1777-

ben. A népszámlálás megszervezése és végrehajtása a 1780-ban bekövetkezett halála miatt fiára, II. Józsefre 

maradt. Az összeírásra végül 1784 és 1787 között került sor. Mivel friss adatokra a későbbiekben is szükség 

volt, a II. Lipót által összehívott 1790. évi országgyűlés újabb népszámlálásra vonatkozó rendeletet hagyott 

jóvá. Ennek megfelelően 1805-ben, 1820-ban, 1838-ban, 1850-ben és 1857-ben is tartottak népesség-

összeírásokat, amelyek azonban csak részösszeírások voltak. Magyarországon az első hivatalos statisztikai 

szolgálatot 1867-ben alapította meg az akkori kormány, rendszeres népszámlálásokra pedig 1870-től kerül sor. 

A népesség életkor és nem szerinti szerkezete 

A népesség korcsoportok és nemek szerinti megoszlásának ismerete egyrészt azért fontos, mert alapadatokat 

szolgáltat a különböző arányszámok kiszámításához, másrészt következtetni lehet belőle a populáció bizonyos 

gazdasági-társadalmi helyzetére, várható egészségügyi szükségleteire. Általában 5-10 éves korcsoportos bontást 

alkalmaznak a demográfiában és külön vizsgálják a 0-1 éves korcsoportot. 
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7.1. táblázat - A WHO biológiai kor alapján a következő csoportokat hozta létre: 
 

Megnevezés Életkor (év) 

Gyermekkor 0-14   

ezen belül   0-2 

    3-5 

    6-14 

Fiatalkor 15-24   

ezen belül   15-17 

    18-24 

Felnőttkor 25-59   

ezen belül   25-39 

    40-59 

Idősödőkor 60-74   

Időskor 75-89   

Aggkor 90-X   

A népesedési helyzet vizsgálatának egyszerű, ugyanakkor szemléletes és látványos eszköze a korfa. A korfa 

olyan szalagdiagram, amelynek bal oldalán a férfiak, jobb oldalán a nők számának megfelelő hosszúságú 

vízszintes sávok mutatják az adott életkorú népesség számát (vagy százalékos megoszlását), általában 

korévenként. A 0 évesek adatai a diagram alján találhatóak, míg a tetején a 100- és annál idősebbek létszáma 

szerepel.   

A korfáknak 3 alaptípusát különböztetjük meg: 

-         piramis – szaporodó népesség (magas a gyermekek aránya) 

-         harang – stagnáló népesség (a fiatalok és középkorúak aránya közel azonos) 

-         urna – fogyó népesség (az idősek aránya nagyobb, mint a fiataloké)      

A magyar népesség korfája 1900-ban még piramis alakú volt (1. ábra), vagyis magas gyermekszám jellemezte, a 

2001-es népszámlálás adatai szerint a korfa urna alakú volt (2. ábra), ami jelzi, hogy a gyermekek száma 

nagymértékben csökkent, ezzel szemben az idősek száma és aránya a populációban nőtt, ami öregedő 

társadalomra utal. A KSH népesség előreszámítása alapján 2050-re egyértelműen az idős korcsoport aránya lesz 

a meghatározó Magyarországon (3. ábra). A KSH honlapján elérhető Magyarország népességének interaktív 

korfája is 110 évre (1870-2050) (http://www.ksh.hu/interaktiv/korfa/). 

7.1. ábra - A magyar népesség kor és nem szerinti megoszlása 1900-ban (Forrás: 

www.ksh.hu) 

http://www.ksh.hu/interaktiv/korfa/
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7.2. ábra - A magyar népesség kor és nem szerinti megoszlása 2001-ben (Forrás: 

www.ksh.hu) 
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7.3. ábra - A magyar népesség várható kor és nem szerinti megoszlása 2050-ben 

(Forrás: www.ksh.hu) 
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A demográfia konvencionálisan 3 nagy életkori csoportra osztja a népességet. Ezek a következők:   

- fiatal népesség  (0 - 14 évig) 

- "felnőtt" népesség (15 - 59 év között) 

- időskorú népesség (60 év felett) 

A tudományos elemzés által felvetett igények szerint más csoportosítások is elképzelhetők. 

1.2. Népmozgalom 

A népmozgalom jelzőszámai a népesség változásait írják le a születéstől a halálig: 

§     természetes népmozgalom 

• élveszületés (natalitás), 

• elhalálozás (mortalitás), 

• termékenység (fertilitás) 

• szaporodás (reprodukció) 

• házasságkötés 

• válás 
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§     népvándorlás (migráció) 

• belső (országon belüli) 

• külső 

• kivándorlás 

• bevándorlás 

A népmozgalom adatforrásai 

A népmozgalmi adatgyűjtés a fejlett országokban kiterjed az egész népességre. Az anyakönyvezést (születési, a 

házassági és a halotti anyakönyv) Magyarországon a községi, városi, illetve kerületi önkormányzatoknál 

(anyakönyvi kerületeknél) működő anyakönyvvezetők végzik, és az eseményekről kitöltött statisztikai lapot a 

KSH megfelelő szerveihez juttatják el. A válások regisztrálása az ítéletet hozó bíró adatszolgáltatása alapján 

történik. 

Az anyakönyvezés során az ún. „de facto” és „de jure” elvek érvényesülnek, ami azt jelenti, hogy a bejelentés az 

esemény bekövetkezésének helyén (de facto), míg az adatok statisztikai feldolgozása az érintett személy utolsó 

bejelentett lakóhelye (de jure) szerint történik. 

Érdekesség 

A népmozgalmi események regisztrálása szintén hosszú múltra tekint vissza, általánossá viszont a XVI-XVII. 

századtól kezdett válni. A születések és keresztelések, a házasságkötések, a temetések, valamint a halálozások 

nyilvántartását kezdetben az egyházi hatóságok végezték. A tridenti zsinat 1563-ban általánosan kötelezővé tette 

a katolikus egyházkerületek részére a főbb népmozgalmi események - születések és házasságok - 

nyilvántartásának vezetését, az 1600-as években pedig a halálozásokét is. Később, a polgári állam 

kialakulásával az anyakönyvek vezetését az állami hatóságok vették át. A polgári anyakönyvezést 1791-ben 

először Franciaországban vezették be. Több országban kettős, polgári és egyházi anyakönyvi rendszer alakult ki. 

Magyarországon 1895-ben kezdődött meg az állami anyakönyvezés. 

Népmozgalmi arányszámok 

A természetes népmozgalom egyik jellemző mutatója a természetes szaporodás, amely az élveszületések és 

halálozások számának a különbsége. Arányszám formájában is ki szokták (természetes szaporodási arányszám - 

T) fejezni, ami az élveszületési arányszám (É) és a halálozási arányszám (H) különbsége. 

T = É (nyers élveszületési arányszám) – H (nyers halálozási arányszám) 

Nyers élveszületési arányszám (É): élveszületettek száma/a népesség évközepi száma x 1000 

Nyers halálozási arányszám (H): elhaltak évi száma/ a népesség évközepi száma x 1000 

Ha az arányszám értéke pozitív, természetes szaporodásról, ha negatív, természetes fogyásról beszélünk. A 

magyar népesség természetes szaporodását/fogyását mutatja be 4. ábra 1901-2000 között. 

7.4. ábra - A természetes szaporodás/fogyás alakulása Magyarországon 1901-2000 

között (Forrás: www.ksh.hu) 
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Mint az a 4. ábrán látható, míg a magyar lakosságot 1980-ig a természetes szaporodás, 1981-től a természetes 

fogyás jellemezte és jellemzi az utóbbi években is. Részletesen mutatja be a természetes szaporodás/fogyás 

alakulását az 1. táblázat. Az 1990-es évektől a természetes fogyás fokozatosan gyorsult Magyarországon, 

aminek elsősorban a magas halálozás miatti veszteség a magyarázata, de hozzájárult a folyamat kialakulásához 

az élveszületési arányszámban bekövetkezett jelentős csökkenés is. Bár 2005 és 2008 között növekedett a 

születések száma és aránya, ez nem volt képes kompenzálni a magas halálozási veszteséget, e miatt évente több, 

mint 30 000 fő a természetes fogyás mértéke. 

7.2. táblázat - Élveszületések és halálozások száma és aránya Magyarországon 1960-

2010 
 

Év 
Élveszületések 

száma 

Halálozások 

száma 
Természetes 

szaporodás/fo-

gyás 
Élveszületés 

aránya(/1000 fő) 

Halálozások 

aránya (/1000 

fő) 

1960 146 461 101 525 44 936 14,7 10,2 

1970 151 819 120 197 31 622 14,7 11,6 

1980 148 673 145 355 3 318 13,9 13,6 

1990 125 679 145 660 -19 981 12,1 14,0 

2000 97 597 135 601 -38 004 9,6 13,3 

2005 97 496 135 732 -38 236 9,7 13,5 

2008 99 149 130 027 -30 878 9,9 13,0 

2009 96 442 130 414 -33 972 9,6 13,0 

2010 90 335 130 456 -40 121 9,0 13,3 

(Forrás: www.ksh.hu) 

Termékenységgel kapcsolatos mutatók 

Általános termékenységi arányszám: adott évi élveszületések száma/a 15-49 éves női népesség létszáma x 1000 
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A korspecifikus termékenységi arányszám az általános termékenységi arányszámtól annyiban különbözik, 

hogy ez a mutató az ezer meghatározott (pl. 20-24 évesek) korú nőre jutó élveszületést adja meg. 

Gyakran használt mutató a teljes termékenységi arányszám (TTA; angolul total fertility rate – TFR), amely azt 

mutatja meg, hogy egy szülőképes korú (15-49 éves) nő élete során hány gyermeknek adna életet, ha az adott 

évi korspecifikus termékenységi mutatók érvényesülnének élete során. Ahhoz, hogy ne következzen be 

népességfogyás a teljes termékenységi arányszámnak a fejlett országokban 2,1 körül kell lennie. Európában 

mind a közép-kelet európai országokban, mind a dél-európai országokban, mind Magyarországon a teljes 

termékenységi arányszám csökkenése figyelhető meg az utóbbi évtizedekben. Magyarországon az 1950-es 

évektől a ’80-as évekig viszonylag stabil volt a teljes termékenységi arányszám és az időszak nagy részében 

meghaladta a 2,1-es értéket, azóta viszont jelentősen csökkent (5. ábra). 2000 és 2009 között a teljes 

termékenységi arányszám 1,28 és 1,35 között ingadozott, 2010-ben történelmi minimumot ért el (1,26). 

7.5. ábra - A teljes termékenységi arányszám alakulása Magyarországon 1950-2010 

között 

 

(Forrás: www.hu.wikipedia.org; KSH) 

2. Az epidemiológiai jelenségek mérése 

2.1. Numerikus mutatók 

A népegészségügyi adatbázisokban különböző numerikus mutatókkal találkozunk, melyek ismerete 

elengedhetetlen az epidemiológiai folyamatok leírásához, a jelenségek értelmezéséhez. A numerikus mutatók 

típusainak csoportosítását mutatja be a következő ábra. 

7.6. ábra - A numerikus mutatók fő csoportjai 

http://www.hu.wikipedia.org/
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Abszolút számok 

Az abszolút számok - azon kívül, hogy alapvető információkat szolgáltatnak a vizsgált jelenségről - a 

viszonyszámok kiszámításához is szükségesek. Az abszolút számok összeadhatóak. Fontos megjegyezni, hogy 

abszolút számokból gyakoriságra nem következtethetünk. 

Vizsgáljuk meg pl. a TBC miatt meghaltak abszolút számát és a halálozás gyakoriságát néhány európai 

országban 1980 és 2009 között. Míg a TBC miatt meghaltak száma a vizsgált országok közül Franciaországban 

volt a legmagasabb (1980-ban 1970 fő; 1990-ben 1389 fő; 2000-ben 1090 fő; 2008-ban 642 fő) és 

Spanyolországban is magasabb volt, mint Ausztriában vagy Magyarországon (1980-ban 1245 fő; 1990-ben 699 

fő; 2000-ben 391 fő; 2009-ben 170 fő) (2. ábra), addig a halálozás gyakorisága (itt a standardizált halálozási 

arányszám) Magyarországon a vizsgált időszakban végig a legmagasabb volt, míg Franciaország és 

Spanyolország halálozása az osztrák halálozás szintjével egyezett meg. Ha a halálozás gyakoriságát minden 

országban 100 000 főre határozzuk meg, kiküszöbölhető az eltérő lakosságszámból adódó különbségek (lásd 

később). 

7.7. ábra - Tuberkulózis miatt meghaltak száma Magyarországon és Európa néhány 

országában 1980-2009 
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(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

7.8. ábra - A tuberkulózis miatti halálozás alakulása Magyarországon és Európa néhány 

országában, 1980-2009 

 

*Standard: az európai standard populáció 

(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

A származtatott számoknak/viszonyszámoknak három csoportját különböztetjük meg:  

-     megoszlási viszonyszám 

-     intenzitási (gyakorisági) viszonyszám 



 Adatbázis alapú népegészségügyi 

elemzések 
 

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

-     dinamikus viszonyszám 

A megoszlási viszonyszámokat részarányoknak is nevezzük, mert az egészen belül egy adott rész arányát 

vizsgálja (belső struktúra). Kifejezhetjük együtthatós vagy százalékos formában is. A részarányok 

összeadhatóak, a számláló mindig része a nevezőnek. 

Kiszámítása: rész/egész x 100 

Fontos megjegyezni, hogy az esetek százalékos megoszlásából nem lehet gyakorisági következtetést levonni. 

Például a 25-64 éves magyar férfiak és nők halálozásában legnagyobb súllyal a daganatok szerepeltek 2009-ben 

(férfiaknál 34%, nőknél 45%) (4. ábra). Ebből azonban nem következik, hogy a nők körében a daganatos 

halálozás gyakoribb, mint a férfiak körében, mert eltérő az elhunyt férfiak és nők száma. 2009-ben a 25-64 éves 

magyar férfiak standardizált halálozási arányszáma (standard: az európai standard populáció) 287,45/100 000 

volt, míg a nőké 160,41/100 000 (a különbség 1,8-szeres). 

7.9. ábra - A főbb halálokok súlya a 25-64 éves férfiak és nők halálozásában 

Magyarországon, 2009 

 

(Forrás: Demográfiai évkönyv, 2009. KSH, Bp., 2010) 

A gyakorisági arányszám a vizsgált jelenség gyakoriságát méri az adott populációban egy meghatározott 

időpontban vagy időtartamban: 

Gyakorisági arányszám: a vizsgált esemény száma adott idő alatt/ a megfigyelt populáció átlagos száma 

ugyanazon idő alatt x k 

A k (konstans) értéke általában 1000, ritkán előforduló események vagy jelenségek esetén 10 000 vagy 100 000. 

A megfigyelt populáció átlagos száma általában az érintett népesség megfigyelés kezdetén és végén  mérhető 

létszámainak számtani átlaga. A gyakorisági mutatók általában dimenzióval rendelkeznek (pl. anyai haláleset 

100 000 élveszülöttre). 

Az egész populációra vonatkozó arányszám súlyozott átlagolással számítható a részarányszámokból (az 

alkalmazott súly általában az adott részarány létszáma). Ebből következik, hogy a részarányszámok nem 

adathatóak össze (pl. a korspecifikus halálozási arányszámok). 

A következő  ábra a krónikus májbetegség és májzsugor miatti halálozás változását mutatja be Magyarországon, 

illetve az EU12 és EU15 országaiban, ahol az 1980-as adatot tekintjük 100%-nak. Magyarországon egészen a 

’90-es évek közepéig folyamatosan emelkedett a halálozás az 1980-as szinthez képest, a halálozás 1994-ben 
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meghaladta a bázisév több, mint 3,5-szeresét (372,7%), majd csökkenő tendencia volt jellemző. A bázisévhez 

képest az EU12 országaiban is – hasonlóan Magyarországhoz - emelkedő tendencia figyelhető meg a 

halálozásban 1995-ig, majd stagnálás következett be. Az EU15 országaiban a vizsgált időszakban 1980-hoz 

képest végig alacsonyabb volt a halálozás csökkenő tendenciával, 2009-re a halálozás szintje a bázisév 50%-a 

volt (52,65%). 

7.10. ábra - A krónikus májbetegség és májcirrhosis miatti halálozás változása az 1980-

as évhez (100%) viszonyítva Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2009 

 

(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

2.2. Incidencia és prevalencia 

Az incidencia és a prevalencia olyan epidemiológiai mutatók, amelyek a jelenségek gyakoriságát mérik egy 

adott populációban. 

Az incidencia az új esetek előfordulása egy meghatározott időtartam alatt a vizsgált populációban. 

Az incidencia arányszám (I) általános alakja: 

Incidencia: új esetek száma az adott időtartamban/az érintett populáció átlagos száma ugyanazon időtartamban x 

k 

Az adott időtartam lehet egy hét, egy hónap, egy év. Ha egy év a vizsgált időtartam, évi incidencia 

arányszámról beszélünk. Mivel az incidencia az esetté válást méri (a nem betegből beteg lesz), ezért az 

incidencia a kockázatot méri. 

Személy/idő incidencia arányszám (incidenciasűrűség - IS) 

Az incidencia számítása során nem mindig elég informatív az érintett populáció átlagos száma (pl. mert jelentős 

el- vagy bevándorlás történik a megfigyelt populációba), ezért e helyett az ún. személy/idő incidencia 

arányszámot vagy incidenciasűrűséget szokták meghatározni. Ebben az esetben a nevezőben az érintett 

populáció átlagos száma helyett a személy/idő szerepel (személy/évek; személy/hónapok száma), ami azt 

mutatja meg, hogy az adott egyén mennyi időt töltött betegségtől mentesen az adott populációban. Amennyiben 

elköltözik, esetté válik, vagy meghal, kikerül a megfigyelésből. Ez a típusú számítás azonban lehetővé teszi új 

egyedek bevonását a vizsgálatba. 
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IS = új esetek száma az adott időtartamban/személy/évek (hónapok) száma x k 

Példa a személy/évek meghatározására Ha 2 egyént 10 évig figyelünk meg, az 20 személy/évnek felel meg. 

Ugyan így 20 személy/évnek felel meg, ha 20 személyt 1-1 évig vagy ha 5 személyt 4-4 évig figyelünk meg 

7.11. ábra - Két példa 20 személy/évre – 2 egyént 10 évig figyeltünk meg vagy 5 egyént 

4-4 évig 

 

A személy/évek használatával kapcsolatos egyik probléma az, hogy azt feltételezzük, hogy minden egyes 

személy/év azonos a másikkal, vagyis hogy minden személy/év során a kockázat azonos. Sok esetben ez nem 

igaz. (Ha például – az előző példát alapul véve – a kockázat a megfigyelési időszak elején a legnagyobb (a 

diagnózis felállítása után az első 20 hónapban a legnagyobb a halálozás valószínűsége), a két csoport 

személy/év kockázata nem azonos, több halálozás várható azoknál, akiket 2 évig figyeltünk meg, mint azoknál, 

akiket 5 évig.) Ennek ellenére az incidenciasűrűség mutatót kiterjedten használják, különösen a kohorsz és a 

randomizált vizsgálatokban. 

Kumulatív incidencia 

A kumulatív incidencia esetén a nevezőben a betegségtől mentes populáció száma szerepel a megfigyelés 

kezdetén. Ez a mutató tehát a megbetegedettek arányát méri a megfigyelés kezdetekor a betegségtől mentes 

populációban. A kumulatív incidencia meghatározásához biztosítani kell, hogy a populációhoz tartozók 

létszáma ne változzon a megfigyelési időtartam alatt.  

A prevalencia a vizsgált populációban létező esetek gyakoriságát méri egy adott időpontban. A prevalencia 

arányszám (P) számításának általános képlete 

P = a létező esetek száma adott időpontban/az érintett populáció száma ugyanazon időpontban x k 

A létező eset definíciójánál nem vizsgáljuk, hogy mikor vált esetté és mióta szenved az egyén az adott 

betegségben. Lényeges, hogy a prevalenciát egy adott időpontra adják meg, ezért pontprevalenciának is 

nevezik. Amikor prevalenciáról beszélünk, akkor a pontprevalenciát értjük alatta. Definíció szerint egy 

időpontra vonatkozik a prevalencia adat, a gyakorlatban a felmérés elvégzése hosszabb időt vesz igénybe (pl. 

egy városban a hipertóniában szenvedők számának felmérése egy kérdőív segítségével több hetet is igénybe 

vesz).  

Találkozhatunk a tartamprevalencia és az élettartam-prevalencia fogalmával is. 
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A tartamprevalencia egy jelenség összes előforduló esetének gyakoriságát méri egy adott időtartamra. A 

számlálóban a pontprevalencia az adott időpont kezdetén és az incidencia a vizsgált időtartam alatt összege 

szerepel. A nevező értelmezése nehézkes, ezért mutatóként általában nem használatos. 

Ptartam = adott időtartam elején már betegek száma+újesetek száma/ az érintett populáció száma ugyanazon 

időpontban x k 

Ptartam =P0+I 

ahol P0 a prevalencia az adott időtartam elején, I – incidencia az adott időtartam alatt 

Az élettartam-prevalencia azon személyek összes számát jelenti egy populációban, akiknél a vizsgált jelenség 

az életük során valaha fennállt vagy jelenleg fennáll. Különösen a drogfogyasztással kapcsolatban használatos. 

Etiológiai vizsgálatok esetén az incidencia arányszám használatos, míg a prevalencia adatok az ellátási 

szükségletek és a betegségteher meghatározásához nélkülözhetetlenek. 

Az incidencia és a prevalencia számítása 

7.12. ábra - Példa az incidencia és a prevalencia számítására 

 

A fenti ábra egy megfigyelt 100 fős populációban 5 esetet mutat be 2010-ben. Az első eset 2010-ben betegedett 

meg és 2011 elején is beteg volt. A második eset 2009-ben betegedett meg és 2010-ben meghalt. A harmadik 

eset 2010-ben betegedett meg és ebben az évben meggyógyult. A negyedik eset 2009-ben betegedett meg és 

2010-ben meggyógyult. Az ötödik eset 2009-ben betegedett meg és 2010-ben és 2011-ben is beteg volt. 

Ha 2010-re szeretnénk kiszámolni ebben a populációban a betegség kumulatív incidenciáját, akkor a számlálóba 

2 kerül, hiszen a vizsgált 5 esetből 2 volt új eset a megfigyelés évében. A nevezőben 100-3 lesz, mert hárman 

már betegek voltak a megfigyelés kezdetekor is.   

Így a betegség kumulatív incidenciája: 2/100-3 x 100 = 2,06%. 

Ha a pontprevalenciát szeretnénk kiszámolni, az értéke attól függ, hogy melyik időpontban készítjük a 

felmérést. 2010. január 1-jén a számláló értéke 3, május 1-jén 4, szeptember 1-jén 3 és december 1-jén 2 

lesz.   A pontrevalencia értékei ezek szerint: 

2010. január 1-jén: 3/100 x 100 = 3%; 

2010. május 1-jén: 4/100 x 100 = 4%; 

2010. szeptember 1-jén:  3/99 x 100 = 3,03% 

2010. december 1-jén: 2/99 x 100 = 2,02% 
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A tartamprevalencia értéke: (3+2)/99,5 x 100 = 5,02% 

Az incidencia és a prevalencia kapcsolata 

Az incidencia és a prevalencia kapcsolatát legjobban egy olyan hordóval szemléltethetjük, amelyben félig víz 

van és van egy befolyó és egy elfolyó csapja (5. ábra). A prevalencia aktuális szintjét a vízszint mutatja. A víz 

szintjét két dolog határozza meg: a hordóba befolyó és a hordóból elfolyó víz mennyisége. Abban az esetben, ha 

a hordóba felülről vizet töltünk, vagyis az új esetek száma, azaz az incidencia nő és ez alatt a hordóból elfolyó 

víz mennyisége nem változik, a prevalencia, vagyis a vízszint nőni fog. Abban az esetben, ha az incidencia 

változatlan, de a prevalencia értékét – vagyis az elfolyó víz mennyiségét – a halálozás növekedése, vagy a 

megbetegedettek számának csökkenése mérsékli, a prevalencia ugyancsak nőni fog. 

7.13. ábra - Az incidencia és a prevalencia közötti kapcsolat 

 

Például az inzulinterápia bevezetése után a diabetes prevalenciája jelentős mértékben növekedett, hiszen a 

betegség kezelhetővé vált, a betegek nem haltak meg a szövődmények következtében rövid időn belül, de nem 

is gyógyultak meg, tehát a túlélésük nagymértékben javult. Az utóbbi években az elhízás növekedésével 

párhuzamosan az új diabeteses betegek száma (incidenciája) növekedése tapasztalható, ami tovább növeli a 

betegség prevalenciáját. Ez a látszólagos paradoxon gyakran kíséri a népegészségügyi programokat. Az új 

típusú kezelések, amelyek a túlélést növelik, vagy a szűrőprogramok, amelyek révén a betegséget több embernél 

ismerik fel, növelik a betegség prevalenciáját. A prevalencia adatokat azért érdemes monitorozni, mert a 

betegség terhét méri egy adott populációban. Ezek alapján lehet az egészségügyi ellátást tervezni: hány kórházi, 

rehabilitációs ágyra van szükség, milyen típusúakra, milyen egészségügyi szakembereket kell képezni. A közép- 

és hosszú távú tervezésben viszont a betegségek etiológiáját kell vizsgálni, illetve az expozíció és a betegség 

közötti kapcsolatot. Az incidencia arányszámok éppen ezt a célt szolgálják.Abban az esetben, ha egyensúlyi 

állapot áll fenn, vagyis sem az incidencia, sem a prevalencia arányszám nem változik és a be- és kivándorlók 

száma megegyezik, a következő összefüggés alkalmazható:  

Prevalencia = incidencia x a betegség időtartama 

Például, ha két populációban egy betegség prevalenciája megegyezik nem jelenti azt, hogy a betegség 

incidenciája, vagy a betegségben eltöltött időtartam is azonos, hiszen ha a betegség lefolyásában jelentős 

különbség van, akkor a két populáció incidenciája között is lényeges eltérés lesz. Ez fordítva is igaz lehet. 

Letalitás 

Egy konkrét betegségben megbetegedettek körében méri az adott betegség miatt elhaltak arányát százalékos 

formában. 

Letalitás: adott betegség miatt meghaltak száma egy adott időtartamban/adott betegségben megbetegedettek 

száma ugyanazon időtartam alatt x 100 

Az időtartam hossza a vizsgált betegségtől függ. (Például a veszettség letalitása közel 100%, ami azt jelenti, 

hogy a megbetegedettek közel 100%-a meghal, ezért fontos a betegség védőoltással történő megelőzése.) 

2.3. Standardizálás 

A demográfiai mutatóknál megismerkedtünk a nyers halálozási arányszámok kiszámításának módjával. A nyers 

halálozási arányszámok azonban – ha széles korcsoportot vizsgálunk -  nem alkalmasak két vagy több populáció 
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halálozásának összehasonlításra, mert az életkor számottevően torzítja a nyers arányszám alakulását. Ez abból 

adódik, hogy a korspecifikus halálozás az életkorral változik. A csecsemők esetén (0-1 éves) viszonylag magas, 

az 5-9 éves korcsoportban éri el a minimumát, majd a kor előrehaladtával folyamatosan növekszik. 

Természetesen nem csak a nyers halálozási, hanem a nyers megbetegedési mutatók esetében is (incidnecia, 

prevalencia) érvényesül a torzítás. 

Az összehasonlítandó populációk eltérő korösszetételéből adódó torzítások kiküszöbölésére az 

epidemiológiában a leggyakrabban a standardizálást alkalmazzuk.  A standardizálásnak két alaptípusa van: 

-         direkt standardizálás 

-         indirekt standardizálás  

Direkt standardizálás 

A direkt standardizált index mutató kiszámításánál a nyers arányszámot egy általunk létrehozott mesterséges 

vagy egy természetes populáció (pl. Svédország, Magyarország) – az ún. standard populáció - kormegoszlását 

használjuk standard súlyként. A Skandináv (Európai) és a Világ standard populáció kormegoszlását mutatja be 

az 1. táblázat. 

7.3. táblázat - Az Európai és a Világ standard populáció megoszlása (%) 
 

Korcsoportok Skandináv (Európai standard) Világ standard 

0-4 8,0 8,86 

5-9 7,0 8,69 

10-14 7,0 8,6 

15-19 7,0 8,47 

20-24 7,0 8,22 

25-29 7,0 7,93 

30-34 7,0 7,61 

35-39 7,0 7,15 

40-44 7,0 6,59 

45-49 7,0 6,04 

50-54 7,0 5,37 

55-59 6,0 4,55 

60-64 5,0 3,72 

65-69 4,0 2,96 

70-74 3,0 2,21 

75-79 2,0 1,52 

80-84 1,0 0,91 

85+ 1,0 0,63* 

Összesen 100 100 

*Az összehasonlíthatóság miatt a 85+ korcsoport a 85-89, a 90-94, a 95-99 és a 100+ korcsoportokat 

összevontan tartalmazza. 

Forrás: Age standardization of rates: a new WHO standard. WHO, 2001. 

Hasonlítsuk össze pl. Mexikó és Svédország halálozását.   

1995-ben az összmortalitás Mexikóban: 4,72/1000 fő 

                                            Svédországban: 10,61/1000 fő. 
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A nyers halálozási arányszámok alapján úgy tűnik, hogy Mexikóban kedvezőbb a halálozás, mint 

Svédországban.   

Hasonlítsuk össze a rétegspecifikus arányszámokat! 

7.4. táblázat - Mexikó és Svédország halálozása korcsoportok szerint, 1995 
 

Mexikó   Svédország 

Korcsop

ort 
Populáció Populáci

ó 

megoszl

ása (%) 

Halálesete

k száma 
Halálozá

si 

arányszá

m (/1000 

fő) 

  Populáció Populáció 

megoszlása 

(%) 

Halále-

setek 

száma 

Halálozási 

arányszám 

(/1000 fő 

0-29 60 198 200 66 99 542 1,7   3 385 000 38 1387 0,4 

30-59 25 172 800 28 101 884 4,1   3 497 100 40 8304 2,4 

60+ 5 774 500 6 228 675 39,6   1 944 900 22 83 950 43,2 

Összese

n 
91 154 500 100 430 101 4,7   8 827 000 100 93 641 10,6 

A fenti. táblázat adatai szerint a mexikói populáción belül a fiatalok aránya jóval magasabb a svéd populációhoz 

viszonyítva.  Mivel – mint azt korábban megállapítottuk – a halálozás korcsoportonként jelentősen eltér, ezért a 

kormegoszlásból származó torzítás kiküszöbölésére használjunk azonos súlyokat a két populációban és ezek 

alkalmazásával számoljuk ki a két országban a standardizált halálozási arányszámokat. 

7.5. táblázat - Mexikó és Svédország standardizált halálozása, 1995 
 

Mexikó   Svédország     

Korcsoport Standard 

súlyok (%) Pi 
Halálozási 

arányszám 

(/1000 fő) Hi 

Standardizált 

halálozási 

arányszám 

(/1000 fő) hi 

  Halálozási 

arányszám 

(/1000 fő) Hi 

Standardizált 

halálozási 

arányszám 

(/1000 fő) hi 

0-29 51 1,7 0,87   0,4 0,2 

30-59 37 4,1 1,52   2,4 0,89 

60+ 12 39,6 4,75   43,2 5,18 

Összesen 100 4,7 7,14   10,6 6,27 

A torzító hatás kiküszöbölése után a svédországi halálozás (6,27/1000) kedvezőbb, mint a mexikói (7,14/1000). 

A standardizált mutató azt mutatja meg, hogy mennyi lett volna a halálozás az adott populációban, ha a 

kormegoszlása ugyanolyan lett volna, mint a standard populációban. 

A standardizált mutató értéke a választott standard populáció rétegek szerinti megoszlásától függ, ezért csak 

azonos standardra vonatkoztatott mutatók hasonlíthatóak össze és a standard populációt mindig meg kell 

nevezni.   A nyers és a standardizált arányszámok között tehát jelentős eltérések mutatkozhatnak a vizsgált 

országok korösszetételéből adódó különbségek miatt. Ezt mutatja be a 4. táblázat 

7.6. táblázat - A nyers és standardizált halálozás alakulása néhány európai országban 

2005-ben 
 

Ország Férfiak Nők   

  nyers standardizált* nyers standardizált* 

  Halálozási 

arányszám 1000 főre    

Magyarország 14,57 13,73 12,44 7,55 
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Ország Férfiak Nők   

Franciaország 9,13 7,51 8,19 4,15 

Kazahsztán 12,21 20,58 8,67 10,86 

Románia 13,13 13,33 11,16 8,42 

Svédország 10,01 6,88 10,31 4,6 

*Standard: az európai standard populáció 

(Forrás: WHO Statisztikai Információs Rendszer; WHO/Európa, HFA adatbázis, 2011. január) 

A direkt standardizálás nagyon hasznos a különböző populációk pl. halálozási adatainak összehasonlításához. 

Érdemes azonban mindig megvizsgálni a korspecifikus arányszámokat is a standardizálás elvégzése előtt, mert a 

standardizált adatok elrejthetik a rétegspecifikus arányszámokban rejlő különbségeket, változásokat. A 

standardizálást nem csak életkorra, hanem nemre, szocioökonómiai státuszra vagy etnikumra is el lehet végezni, 

sőt ezek kombinációira is. 

Indirekt standardizálás 

Az indirekt standardizálást a következő esetekben használjuk: 

-         a rétegspecifikus – pl. korspecifikus – arányszámok (pl. halálozási arányszám) nem ismertek vagy 

nagymértékű ingadozást mutatnak 

-         kisebb populáció (pl. megye, város vagy egy adott foglalkozási ágban dolgozók) adatait akarjuk 

összehasonlítani az országos vagy egy adott, általunk választott populáció adataival 

Az indirekt standardizált hányados mutatót a következő képlettel számítjuk ki (százalékos formában fejezzük 

ki): 

SH= tényleges esetszám/várható esetszám x 100 

A képletből látható, hogy szükségünk van a várható esetek számának meghatározására. A várható esetszámot 

úgy számítjuk ki, hogy a standard populáció rétegspecifikus arányszámait a vizsgált populáció 

réteglétszámaival súlyozzuk (szorozzuk meg), így megkapjuk, hogy mennyi lenne a vizsgált populációban a 

várható esetszám, ha a rétegspecifikus arányszámok megegyeznének a standard populációéval. 

ahol 

Xi = a standard népesség rétegspecifikus arányszámai, 

Li = a vizsgált népesség rétegek szerinti létszáma, 

n = a rétegek száma 

Abban az esetben, amikor a halálozás országon belüli különbségeit vizsgáljuk, a standard népesség az ország 

lakossága, a várható halálesetek számának kiszámításához az országos korspecifikus halálozási arányszámokat 

használjuk. A standardizált halálozási hányados (SHH) a vizsgált területen észlelt halálesetek tényleges számát 

viszonyítja az országos átlag szerint várható halálesetek számához százalékos formában. 

SHH=halálesetek tényleges száma/halálesetek várható száma x 100 

Ha az SHH értéke megegyezik 100%-kal, akkor a vizsgált populációban a halálozás az országos átlagnak 

(standard populációnak) megfelelő, ha kisebb annál, a halálozás kedvezőbb, míg, ha magasabb annál, a 

halálozás magasabb. 

Az SHH felhasználásával a gyakorlatban a vizsgált populáció indirekt standardizált halálozási arányszámát 

(ISHA) is meg szokták határozni, mely az SHH együtthatós formájának és a standardizálás alapjául szolgáló 

országos nyers halálozási arányszámnak (H) a szorzata: 

ISHA=SHH/100 x H 
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Az indirekt standardizált mutatók is indexmutatók, amelyek értéke a választott populáció rétegspecifikus 

arányszámainak értékétől függ, ezért csak azonos standardra standardizált populációk adatai hasonlíthatóak 

össze. 

7.7. táblázat - A férfiak nyers és indirekt standardizált halálozási mutatóinak alakulása 

Magyarország néhány megyéjében és Budapesten (2008) 
 

Korév A magyar nők 

korspecifikus 

halálozása ( ‰ ) 
Sz-Sz-B megyei 

nők évközepi 

száma (1000 

főben) 

Várható halálesetek 

száma 
Tényleges 

halálesetek száma 

  (1) (2) (3)=(1)x(2) (4) 

20-29 0,26 38,601 10,04 5 

30-34 0,47 21,126 9,93 13 

35-39 0,96 19,9385 19,14 19 

40-44 1,74 18,625 32,11 28 

45-49 3,42 18,456 63,12 52 

50-54 5,78 22,0175 127,26 129 

55-59 7,75 20,226 156,75 150 

20-59 3,25   418,35 396 

(Forrás: Magyar statisztikai évkönyv, 2009. KSH, Bp., 2010) 

7.14. ábra - eq_3.png 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nők halálozása az országos átlagnak megfelelő volt, valamivel az alatt 

maradt (a különbség 5,34%) 2009-ben . 

7.8. táblázat - A férfiak nyers és indirekt standardizált halálozási mutatóinak alakulása 

Magyarország néhány megyéjében és Budapesten (2008) 
 

Terület Nyers halálozási 

arányszám 1000 főre 
SHH (%-ban) Indirekt standardizált 

halálozási arányszám 

1000 főre 

Győr-Moson-Sopron 

megye 
13,3 97,0 13,48 

Veszprém megye 13,5 96,9 13,47 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 
13,5 115,2 16,01 

Borsod-Abaúj Zemplén 

megye 
15,1 115,7 16,08 

Budapest 12,9 81,7 11,36 

Magyarország 13,9 100 13,9 

SHH: standardizált halálozási hányados 

       Standard: Magyarország férfi lakosságának 2008. évi korspecifikus halálozási arányszámai 

       (Forrás: ESKI) 
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A magyar férfiak nyers halálozási arányszámai alapján (6. táblázat) Győr-Moson-Sopron, Veszprém és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szinte azonos volt a halálozás. Ezekben a megyékben a halálozás - nyers 

halálozási arányszámai alapján - az országos átlag alatt maradt 2008-ban. A megyék lakosságának eltérő 

kormegoszlása azonban – ahogy azt már korábban láttuk - torzítja a nyers halálozási arányszámok értékét. Az 

indirekt standardizálás során ez a torzítás korrigálásra kerül, hiszen minden esetben a magyar férfiak 1999. évi 

korspecifikus halálozási arányszámait használtuk standardként. A standardizálás elvégzése után a nyers 

halálozási arányszámok alapján tapasztalható sorrendhez képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pozíciója 

változott meg a legnagyobb mértékben, ami azt mutatja, hogy ebben a megyében volt a kormegoszlásnak a 

legnagyobb torzító szerepe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfiak halandósága az országos átlagot 15,2%-

kal haladta meg (SHH=115,2%), indirekt standardizált halálozási arányszámuk (16,01 haláleset 1000 főre) 

megközelítette a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei férfiak értékét (16,08 haláleset 1000 főre). Budapesten épp 

ellenkező irányú volt a torzítás hatása, hiszen a nyers halálozási arányszámhoz képest (12,9 haláleset 1000 főre), 

a budapesti férfiak indirekt halálozási arányszáma alacsonyabbnak adódott, halálozásuk az országos átlaghoz 

képest kedvezőbb (SHH=81,7%). 

3. A lakosság egészségi állapotának jellemzésére 
szolgáló indikátorok 

A lakosság egészségi állapotának jellemzésére elsősorban a halálozási adatok szolgálnak, mert a fejlett 

országokban ezek a legmegbízhatóbb és legteljesebb körű adatok, amelyeket rutinszerűen gyűjtenek. A 

mortalitási adatok elemzése bár alapvető egy adott populáció egészségi állapotának megítéléséhez, azonban 

nyilvánvaló, hogy önmagukban nem elégségesek a lakosság egészségi állapotának teljes körű jellemzéséhez. A 

mortalitási adatok mellett a morbiditási adatok elemzése is fontos, hiszen a mortalitási és morbiditási struktúra 

nem fedi le egymást. Sok olyan megbetegedés van, amelyek ma már általában könnyen és eredményesen 

gyógyíthatóak (pl. a fertőző betegségek egy része), vagy ugyan évtizedekig fennállnak és nagy mértékben 

csökkentik az egyén életminőségét, de nem vagy ritkán vezetnek halálhoz (pl. depresszió, derék- és hátfájás, 

osteoporózis). A morbiditási adatbázisok megbízhatósága azonban jelentősen eltérhet egymástól, amit az adatok 

elemzésénél szükséges figyelembe venni. 

A morbiditási adatbázisok közül a legmegbízhatóbbak: 

-         kötelező, folyamatos bejelentések (pl. fertőző betegségek) 

-         felügyeletek 

-         regiszterek (pl. rákregiszter) 

-         alapellátási adatok (csak bizonyos esetekben). 

A morbiditási adatbázisok közül kevésbé megbízhatóak: 

-         táppénzes 

-         rokkantsági nyilvántartások 

-         kórházi adatbázisok (GYÓGYINFOK). 

Morbiditási adatokhoz nem csak adatbázisokból juthatunk, hanem egészség-magatartás felmérésekből és 

vizsgálatokon alapuló felmérésekből is. 

A lakosság egészségmagatartásának megítélésére az általános populáció vagy a populáció egy adott csoportja 

körében kérdőíves felméréseket szoktak végezni. Magyarországon bár számos felmérés készült az utóbbi 

évtizedekben, ezek közül négy volt reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra, az Országos Lakossági 

Egészségfelmérés (OLEF), melyet 2000-ben, 2003-ban és 2009-ben végeztek, valamint a 2009-es Európai 

Lakossági Egészségfelmérés (ELEF). 

A vizsgálatokon alapuló lakossági morbiditási felmérések körébe tartozik a Debreceni Egyetem 

Népegészségügyi Iskolája és az illetékes ÁNTSZ intézetek által 2001-ben végzett, bizonyos krónikus 

betegségek esetén a rejtett morbiditás nagyságának feltárását célzó vizsgálata. 
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3.1. Halandósági elemzések 

A lakosság halálozási viszonyainak vizsgálata az általános halálozás elemzésével kezdődik, nemenként. Ezeken 

kívül speciális problémakörökhöz kötődő mortalitást is vizsgálunk: 

-     anya-, csecsemő-, és nővédelem 

-     korai halálozás 

-     időskori halálozás 

Az általános halálozáson belül kitüntetett figyelmet érdemel az ún. korai halálozás vizsgálata, ami az 1-64 éves 

életkorra vagy annak egy meghatározott korintervallumára terjed ki, míg az időskori halálozás a 65 éves és 

idősebb korosztály halálozásának vizsgálatát jelenti. 

Az anya-, csecsemő-, és nővédelem körébe tartozó mortalitási elemzések: 

-     csecsemőhalálozás, 

-     5 éven aluliak halálozása 

-     anyai halálozás 

-     magzati veszteség 

-     a szülés körüli (perinatális) halálozás. 

A halálozási adatokon alapul a várható élettartam kiszámítása is. 

A demográfia alapjai című fejezetben már tárgyaltuk a nyers halálozási arányszám kiszámítását, illetve a 

Standardizálás című fejezetben elsajátítottuk a direkt és indirekt standardizált halálozási arányszámok 

kiszámításának módját és használatát. Az interneten elérhető adatbázisokban általában a halálozás abszolút 

száma, a nyers halálozási arányszámok és sok esetben a standardizált arányszámok is megtalálhatóak. Fontos 

hangsúlyozni, hogy abban az esetben, ha széles korcsoportot vizsgálunk, a halálozás térbeli és időbeli 

összehasonlításához csak a kor szerint standardizált halálozási arányszámok használhatóak. 

3.2. Klasszikus halálozási indikátorok 

Csecsemőhalálozás  

Csecsemőhalálozásnak tekintjük az élveszületést követően az egy éves életkor előtt bekövetkezett halálozást. 

Csecsemőhalálozási arányszám = egyévesnél fiatalabb korban elhalt élveszülottek évi száma/az élveszülöttek 

ugyanazon száma x 1000 

Érdemes megjegyezni, hogy a csecsemőhalálozási arányszám nem tekinthető szabályos arányszámnak, ugyanis 

a számlálóban szereplő esetek nem a nevezőben szereplő esetekből kerülnek ki teljes egészében, hiszen egy 

adott évben egyévesnél fiatalabban meghaltak születhettek az előző évben és az adott évben születettek közül 

lesznek olyanok, akik a következő naptári évben halnak meg, ami némileg torzítja ezt az arányszámot.   

A csecsemőhalálozási arányszám az adott ország egészségügyi és szociális ellátásának minőségi indikátoraként 

is használatos. 

A csecsemőhalálozás a fejlődő afrikai országokban a legmagasabb a világon (100-180‰). A fejlett európai 

uniós országokban (EU15) folyamatosan csökken a csecsemőhalálozás mértéke (2009-ben 3,73‰). Ez a 

tendencia jellemző  az uniós közép-kelet-európai országokban (EU12) és Magyarországon is (1. ábra), ahol a 

csecsemőhalálozási arányszám magasabb a fejlett európai uniós országok szintjénél (2009-ben 1,38-szorosa 

volt). Magyarországon a ’60-as években tapasztalható 45‰-et meghaladó szintről a folyamatos csökkenésnek 

köszönhetően a csecsemőhalálozás 2009-ben érte el a történelmi minimumértékét (5,1‰) (1. táblázat). 

Magyarországon belül az egyes megyék között jelentős eltérések mutatkoznak. Évek óta Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében a legmagasabb a csecsemőhalálozás, a legkedvezőbb mutatóval Veszprém megye 
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rendelkezik (2009-ben 3,1‰), ami megközelíti a világon a legalacsonyabb csecsemőhalálozási arányszámmal 

rendelkező Svédország szintjét (2008-ban 2,49‰). 

7.15. ábra -   A csecsemőhalálozás alakulása Magyarországon és Európa régióiban 

(1970-2009) 

 

EU15: az Európai Uniót 2004 május 1. előtt alkotó 15 ország 

EU12: az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén és 2007. január 1-jén csatlakozott országok 

 (Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

7.9. táblázat - Az élveszületettek és csecsemőhalottak száma és a csecsemőhalálozási 

arányszám alakulása Magyarországon 1960-2010 
 

Év Élveszületések száma Csecsemőhalálozások 

száma 
Csecsemőhalálozási 

arányszám (1000 

élveszülöttre) 

1960 146 461 6 976 47,6 

1970 151 819 5 449 35,9 

1980 148 673 3 443 23,2 

1990 125 679 1 863 14,8 

2000 97 597 900 9,2 

2005 97 496 607 6,2 

2008 99 149 553 5,6 

2009 96 442 495 5,1 

2010 90 350 480 5,3 

(Forrás: Demográfiai évkönyv, 2009. KSH, Bp., 2010; www.ksh.hu) 

Az élveszületés utáni első életév folyamán jellegzetes időszakok különíthetők el a csecsemőhalálozás kor 

szerinti halmozódása alapján: 
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-         az újszülöttkori (neonatális vagy korai) csecsemőhalálozás 0-27 napos korban, 

-         ezen belül is el szokták különíteni 

§         a 0-6 napos (korai neonatális) 

§         a 7-27 napos (késői neonatális) újszülöttkori halálozást, 

-         a késői (posztneonatális) csecsemőhalálozást a 28 napos kortól az 1 éves kor betöltése előtti halálozás (az 

első születésnap már nem tartozik a csecsemőkorhoz). 

A fejlett országokban a csecsemőhalálozás legnagyobb része a neonatális korban, azon belül is a korai 

neonatális periódusban következik be. Ezzel szemben a fejlődő országokban a posztneonatális halálozás súlya a 

jelentősebb, aminek hátterében általában fertőző betegségek állnak. 

Különösen magas a kis súllyal születettek halálozása, halálozásuk több, mint hússzorosa a normál súllyal 

született újszülöttek halálozásának annak ellenére, hogy halálozásuk az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent 

(2. táblázat). Magyarországon a kis súllyal születettek aránya különösen magas (2009-ben 8,4%) az európai 

országokéhoz képest. 

7.10. táblázat - A csecsemőhalálozás alakulása születési súly szerint, és a kis súllyal 

születettek aránya Magyarországon (1970-2009) 
 

Év <2500 2500≤ A <2500 g súllyal 

született élveszülöttek 

aránya ( %) 
   

  Gramm súllyal született 1000 élveszülöttre jutó 

csecsemőhalálozás  

1970 229,8 12,7 10,7 

1980 152,7 8,2 10,4 

1990 106,1 5,5 9,3 

2000 73,6 3,3 8,4 

2006 46,2 2,1 8,3 

2007 46,6 2,3 8,2 

2008 46,2 1,9 8,3 

2009 43,6 1,6 8,4 

(Forrás: Demográfiai évkönyv, 2009. KSH, Bp., 2010) 

5 éven aluliak halálozása  

Az 5 éven aluliak halálozási arányszáma az 5 év alatti életkorban elhunytak számának és az élveszülöttek 

számának a hányadosa, egy adott évben. 

5 éven aluliak halálozási arányszáma = 5 évesnél fiatalabb életkorban bekövetkezett halálozások évi száma/az 

élveszületettek ugyanazon évi száma x 1000 

Ez az arányszám nem szabályos, mert nem az 5 évesnél fiatalabbak száma szerepel a nevezőben. 

Az 5 éven aluliak halálozása a fejlett országokban rendkívül alacsony. Ezzel szemben az 5 éven aluliak 

halálozása a fejlődő országokban - különösen Afrikában (150‰-nél magasabb) és Közép-Ázsia országaiban – 

még mindig jelentős, melyen belül a csecsemőhalálozás teszi ki a halálozás nagyobb részét. A fejlődő 

országokban elsősorban az oltások hiánya miatt kialakuló fertőző betegségekben és az alultápláltság 

következtében magas a halálozás.  

Anyai halálozás 
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Az anyai halálozás a nők terhességgel, szüléssel és gyermekággyal (a terhesség befejeződését követő 42 nap (6 

hét)) kapcsolatba hozható halálozás. Így nem tartozik az anyai halálozás körébe a balesetek vagy erőszakos 

halálokok vagy azok a krónikus betegségek miatt bekövetkezett halálozások, amelyek nem függenek össze a 

fent felsorolt eseményekkel. 

Anyai halálozás = az anyai halálesetek száma/az élveszülöttek ugyanazon évi száma x 100000 

Az anyai halálozás nem szabályos arányszám, mert a nevezőben nem a terhes, szülő és gyermekágyas nők 

száma, hanem az élveszülöttek száma szerepel, mert az érintett populáció száma nem állapítható meg pontosan. 

A fejlett országokban az anyai halálozást is az egészségügyi ellátás minőségi indikátorának tekintik. A fejlett 

országokban – így Magyarországon is – az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent az anyai halálozás 

mértéke, azonban érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi években hazánkban ez a csökkenő tendencia 

megfordult és 2008-ban az EU15 országok halálozási átlagának 2,8-szorosa volt. Az európai országok közül 

évek óta Kirgizisztánban a legmagasabb az anyai halálozás, több, mint 12-szerese az EU fejlett országaiban 

tapasztalható halálozáshoz képest. 

7.16. ábra - Az anyai halálozás* alakulása Magyarországon, Kirgizisztánban és Európa 

régióiban (1970-2009) 

 

EU15: az Európai Uniót 2004 május 1. előtt alkotó 15 ország 

EU12: az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén és 2007. január 1-jén csatlakozott országok 

*3 éves mozgó átlag 

 (Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

Magzati veszteség, terhességmegszakítás, magzati halálozás 

A magzati veszteséget a terhességmegszakítások és a magzati halálozás által együttesen okozott életveszteség 

alkotja. 

Magzati veszteség = terhességmegszakítások és az elhalt magzatok adott évi száma/élveszülöttek ugyanazon 

száma x 100 
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Ez a mutató nem szabályos halálozási arányszám, mert a nevezőjében az élveszülöttek száma szerepel a 

megfogant magzatok száma helyett, mert a megfogant magzatok száma nem állapítható meg pontosan. 

A terhességmegszakítások előfordulását a produktív korú (15-49 éves) nők körében a terhességmegszakítási 

arányszám méri: 

Terhességmegszakítási arány = terhességmegszakítások évi száma/15-49 éves nők évközepi száma x 1000 

A magzati halálozáson belül a terhesség időtartamától függően a következő csoportokat különböztetjük meg: 

• korai magzati halálozás a 22. teljes terhességi hét betöltése előtt bekövetkezett vetélés, 

• középidős magzati halálozás a 22. terhességi hét betöltése napjától a 23. és 24. terhességi hetek során 

bekövetkezett vetélés, 

• késői magzati halálozás (halvaszületés) 

• ha a fogamzástól számítva legalább 24 teljes hét telt el vagy 

• ha a magzat hossza 30 cm vagy meghaladja azt vagy 

• ha a magzat súlya 500 g vagy több. 

A késői magzati halálozás a születés körüli (perinatális) halálozás értékét befolyásolja. A perinatális halálozás 

ugyanis a késői magzati halálozásának és az élveszülöttek első heti – 0-6 napos korban bekövetkezett – 

halálozásának összegét viszonyítja a halvaszülöttek és élveszülöttek számához. 

A terhességi hét pontos megállapítása sok esetben nehézkes és a magzati halálozáson belül a csoportokba való 

besorolás sem egységes az egyes országokban, ezért ezeknek a halálozási mutatóknak az elemzése és 

összehasonlítása esetén minden esetben tájékozódni kell, hogy az adott országban hogyan történik a csoportokba 

sorolás. 

Várható élettartam 

A várható élettartam egy indexmutató. Azon életévek átlagos számát fejezi ki, amelyet meghatározott korú 

egyének a továbbiakban megélhetnének, ha az adott évi korspecifikus halálozási arányszámok a jövőben is 

változatlanul érvényesülnének. Mivel a mutató egy adott év korspecifikus halálozási arányszámai alapján kerül 

kiszámításra, ezért mindig szükséges megadni, hogy a mutató mely évre (időszakra) vonatkozik. 

A leggyakrabban alkalmazott mutató a születéskor várható átlagos élettartam, ami azon életévek számát jelenti, 

amelyet az adott évben születettek megélhetnének az adott évi korspecifikus halálozási arányszámok jövőbeni 

változatlan érvényesülése esetén.  

A WHO 2009-re vonatkozó statisztikai adatai szerint (World Health Statistics 2009. WHO, 2011) a világon a 

WHO Afrikai Régiójában található országokban  volt a legalacsonyabb a születéskor várható élettartam: 

Malawiban (férfiak: 44 év; nők: 51 év) és Mozambikban (férfiak: 47; nők: 51 év). A világon a születéskor 

várható átlagos élettartam évek óta Japánban a legmagasabb, a férfiaknál 80 év, a nőknél 86 év volt 2009-ben. 

Mivel a fejlődő országokban a magas csecsemőkori halálozás csökkenti jelentős mértékben a születéskor 

várható átlagos élettartam mértékét, ezért a későbbi életkorokban már nem tapasztalható olyan nagy különbség a 

fejlett és fejlődő országok mutatói között. 

Az európai országok között 2007-ben Svájcban volt a legmagasabb a születéskor várható átlagos élettartam 

(férfiak: 79,62 év; nők: 84,51 év), de számos fejlett európai ország mutatója meghaladta a 80 évet a két nem 

átlagában (pl. Franciaország, Svédország, Hollandia, Norvégia, Ausztria). 

Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam a férfiak körében az 1970-es évektől a ’90-es évek 

közepéig mintegy 2 évvel csökkent, majd fokozatosan emelkedett. A nők körében is hasonló folyamat 

figyelhető meg, azzal a különbséggel, hogy náluk a ’90-es évek közepéig 2 évvel növekedett a mutató értéke. 

A várható élettartam mutatón kívül az utóbbi években több olyan indikátort is kifejlesztettek, amelyek nem csak 

a megélhető életévek számát, hanem a minőségét is figyelembe veszik. Ezt az indokolta, hogy a születéskor 

várható átlagos élettartam az utóbbi évtizedekben jelentősen nőtt a fejlett országokban, azonban ez a számadat 

nem adott arról felvilágosítást, hogy milyen minőségben élhetőek meg ezek az évek. 
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7.11. táblázat - A férfiak és nők várható élettartamának alakulása egyes kiemelt 

életkorokban, Európa néhány országában, 2008 
 

Ország 0 15 45 65  

  éves életkorban várható élettartam   

  Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők   

Franciaor

szág 
77,85 84,84 63,28 70,23 34,79 40,98 18,53 23   

EU15-

átlag 
77,9 83,35 63,35 68,75 34,67 39,42 17,85 21,33   

Magyaror

szág 
70,02 78,32 55,62 63,86 27,35 34,75 14,01 18,19   

Kazahsztá

n 
61,94 72,53 48,96 59,38 24,12 31,62 11,53 15,39   

EU15: az Európai Uniót 2004. május 1. előtt alkotó 15 ország (Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 

2011. január 

A férfiak ás a nők születéskor várható átlagos élettartama között minden országban különbség tapasztalható, a 

nők javára. Magyarországon 2008-ban 8,3 év volt a különbség a férfiak és a nők mutatója között (3. táblázat). 

A fejlett európai országokhoz képest Magyarországon a különböző életkorokban várható átlagos élettartam 

jelentős elmaradást mutat (3. táblázat). Franciaországban 2008-ban a férfiak születéskor várható élettartama 7,83 

évvel, az EU15 országokban 7,88 évvel haladta meg a Magyarországon élőkét, míg a nők esetén 6,52 és 5,03 év 

volt a különbség. Míg a 45 éves magyar férfiak életkilátásai közel a születéskor várható élettartamban 

tapasztalható különbséget mutatta (7,32 év), addig a magyar nők esetén jóval kisebb a különbség (4,67 év) az 

EU fejlett országaihoz képest, ami a magyar férfiak magas középkorú halandóságát mutatja. 

A magyar férfiak és nők életkilátásai 2008-ban minden korcsoportban jobbak voltak, mint  Kazahsztánban, 

azonban a születéskor várható élettartamban tapasztalható  6-8 éves előny a 45 éves életkorban várható 

élettartamban kb. 3 évre csökken. 

A két leggyakrabban alkalmazott új indikátor: 

• egészségesen várható élettartam   

• egészségkárosodástól mentes várható átlagos élettartam 

 Az egészségesen várható élettartam számának angol megfelelője a Healthy Life Years (HLY). Ezt a mutatót az 

Eurostat vezette be. Az egészségesen leélhető életévek egy adott életkorban a tartós (fizikai) tevékenység 

korlátozottsága nélkül várható életévek számát fejezi ki. A számítása úgy történik, mint a várható élettartamé, 

levonva belőle a tartós tevékenység korlátozottságában eltöltött évek számát. A tartós korlátozottságra 

vonatkozó adatok a Jövedelem és életkörülmények kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszokból állnak 

rendelkezésre (Forrás: www.healthindicators.eu; www.ehemu.eu). Az európai országokban várható 

élettartamokra vonatkozó adatok a European Health Expectency Monitoring Unit honlapján érhetők el 

(www.ehemu.eu; www.healthy-life-years.eu). 

7.12. táblázat - A 0 és 65 éves életkorban várható élettartam és az egészségesen várható 

élettartam Magyarországon és Európa régióiban, 2008 
 

Ország 0 65       

  Várható 

élettartam 
Egészséges

en várható 

élettartam 

(HLY) 

Várható 

élettartam 
Egészséges

en várható 

élettartam 

(HLY) 

    

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

Magyarors 69,98 78,25 54,65 57,97 13,95 18,12 5,52 6,34 

http://www.healthindicators.eu/
http://www.ehemu.eu/
http://www.ehemu.eu/
http://www.healthy-life-years.eu/
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Ország 0 65       

zág 

EU15-

átlag 
77,95 83,64 61,59 62,17 17,88 21,52 8,53 8,74 

EU25-

átlag 
76,84 82,73 60,89 61,84 17,4 20,92 8,23 8,39 

EU15: az Európai Uniót 2004. május 1. előtt alkotó 15 ország 

EU25: az Európai Uniót 2007. január 1. előtt alkotó 25 ország 

(Forrás: www.ehemu.eu) 

Magyarországon – mint azt már korábban láttuk – mind a születéskor, mind a 65 éves életkorban várható 

élettartam elmarad az EU15 országok átlagától. Ez a különbség megmutatkozik az egészségesen várható 

élettartamokban is (4. táblázat). A magyar férfiak születéskor várhatóan életük 78%-át töltik egészségesen, míg 

az EU15 átlaga 79%, a magyar és az EU15 –ben élő nők  esetében 74%-os ez az arány, ami azt mutatja, hogy a 

hosszabb várható élettartam nem jelenti az egészségesen várható élettartamban leélt évek arányos 

meghosszabbodását, sőt a férfiak (bár rövidebb ideig élnek) életük nagyobb részét töltik egészségesen, mint a 

nők. 

Az egészségesen várható élettartam indikátortól különbözik az egészségkárosodástól mentes várható átlagos 

élettartam (Health-Adjusted Life Expectancy – HALE, korábban Disability-Adjusted Life Expectancy – DALE) 

mutató, amely azon életévek száma, amelyet az egyén adott életkorban (általában születéskor) teljes 

egészségben élhet az adott évi morbiditási és mortalitási arányszámok érvényesülése esetén. Az 

egészségkárosodásban eltöltött időtartamot súlyozva veszik figyelembe. A HALE (DALE) mutatókat a WHO 

használja elsősorban. Meg kell azonban jegyezni, hogy mindkét indikátor kiszámításához a halálozási adatok 

mellet olyan adatok (megbetegedési és egészségkárosodással kapcsolatos adatok) is szükségesek, amelyek csak 

korlátozottan vagy nem mindig megbízhatóan állnak rendelkezésre, ezért ezen mutatók összehasonlítása csak 

kellő körültekintéssel lehetséges 

4. A korai és időskori halálozás vizsgálata 

A kurzus célja 

A hallgatók ismerjék meg a korai és időskori halálozás vizsgálatában alkalmazott speciális halandósági 

indikátorokat (elkerülhető halálozás, többlethalálozás, elveszített potenciális életévek), az indikátorok 

alkalmazásának lehetőségeit és korlátait, az időskori halálozás speciális problémáit. Legyenek képesek az 

indikátorok számítására, értelmezésére és kritikus elemzésére. 

4.1. Korai halálozás 

A korai halálozás vizsgálata az 1-64 éves életkorra vagy annak egy meghatározott korintervallumára terjed ki. 

Mint korábban láttuk a csecsemőhalálozás vizsgálata külön történik, mivel a csecsemőhalálozás 

bekövetkezéséért elsősorban a terhesség, a szülés alatt és a születés után kialakuló speciális kórállapotok 

felelősek. Az idősek - 65 éven felüliek – halálozását ugyancsak külön vizsgáljuk, amit az indokol, hogy a 

halálozás nagyobb része idős korban következik be és így az időskori halálozás túlsúlya miatt a fiatalabb 

korcsoportok jellegzetes halálozási problémái rejtve maradnának. 

A korai halálozást nem csak az összhalálokok, illetve a korcsoportok szerinti halálozás mentén szokták 

vizsgálni, hanem egyéb, olyan mutatókat is képeznek, amelyek a halálozás megelőzését és a társadalmi terhek 

csökkentésének lehetőségét számszerűsítik. 

Ezek a következők: 

-         elkerülhető halálozás 

-         többlethalálozás 
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-         elveszített potenciális életévek 

-         rokkantsággal (korlátozottsággal) korrigált elveszített potenciális életévek (Disability Adjusted Life Years 

– DALY). 

Elkerülhető halálozás 

A fejlett országokban az 1970-es évek közepén szakmai konszenzus alapján állították össze és fogadták el azon 

betegségek listáját, melyek miatt meghatározott életkorokban, időben történő, megfelelő orvosi, 

(nép)egészségügyi beavatkozások alkalmazásával és igénybevételével a halálesetek bekövetkezése elkerülhető 

(1. táblázat). Fontos hangsúlyozni, hogy a halálozás elkerülhetőségének alapvető feltétele az időben történő és 

megfelelő ellátás igénybevétele és alkalmazása. Bármelyik hiánya csökkentheti vagy megakadályozhatja a 

halálozás elkerülését az adott életkorban. A halálozás elkerülése tehát meghiúsulhat akár az egészségügyi 

ellátást biztosítók, akár az ellátást igénybevevők hibájából. 

Az utóbbi időben az elkerülhető halálozást okozó betegségek listáját bővítették és jelenleg nincs teljes 

konszenzus a szakmai szervezetek és szerzők között. Például az Európai Közösség „Elkerülhető halálozás” 

Atlasza (Holland WW (ed.). European Community Atlas of ‘Avoidable Death’: Volume Two. Commission of 

the European Communities Health Services Research Series No 9. Oxford, 1993) a bélfertőzéseket (0-14 

évesek), az emlőrákot (25-64 évesek), a bőrrákot (25-64 évesek), a leukaemiát (0-44 évesek), a hererákot (0-64 

évesek), az ischaemiás szívbetegségeket (35-64 évesek), a peptikus fekélyt (25-64 évesek) és a veleszületett 

szívfejlődési rendellenességeket (1-14 évesek) is ebbe a csoportba sorolta. Más szerzők további betegségeket 

soroltak ebbe a csoportba, illetve más korcsoportokat javasolnak alkalmazni. 

7.13. táblázat - Elkerülhető halálozást okozó betegségek (halálokok) 
 

Halálokok BNO-10 kód* Korcsoport (év) 

Tuberculosis A15-A19 5-64 

Méhnyak-,méhtestrák C53-C55 15-64 

Hodgkin-kór C81 5-34 

Cukorbetegség E10-E14 5-64 

Krónikus reumás szívbetegségek I05-I09 5-44 

Magasvérnyomás és agyérrendszeri 

betegségek 
I10-I15, I60, I62, I64, I65, I67-69 5-64 

Heveny légúti betegségek J00-J06, J20-J22 5-49 

Tüdőgyulladás J12-J18 5-49 

Idült hörghurut, tüdőtágulat, asthma J41-J46 5-64 

Vakbélgyulladás (appendicitis 

acuta) 
K35-K38 5-64 

Hasüregi sérv K40-JK46 5-64 

Epekőbetegség, epehólyag-

gyulladás 
K80-K82 5-64 

*Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) 

Az itt felsorolt elkerülhető halálokok közül az agyérbetegségek miatti halálozást emeljük ki. Az 

agyérbetegségek miatti halálozás Magyarországon a vizsgált időszakban jelentősen meghaladta a fejlett európai 

uniós országok (EU15) halálozását, sőt az EU12-országok átlagát is. Bár a magyar férfiak halálozása a ’90-es 

évek közepétől, a nőké a ’80-as évek közepétől az időszak végéig jelentősen csökkent – és ennek hatására az 

EU12 országok halálozási szintjét elértük –, az EU15 országok átlagának a magyar férfiak agyérrendszeri 

betegségek miatti halálozása pontosan négyszerese, a nőké pedig közel háromszorosa (2,6-szorosa) volt 2009-

ben 

7.17. ábra - A 25-64 éves férfiak és nők agyérbetegségek miatti halálozásának alakulása 

Magyarországon és Európa régióiban (1980-2009) 
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EU12: az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén és 2007. január 1-jén csatlakozott 12 ország; EU15: az Európai 

Uniót 2004. május 1. előtt alkotó 15 ország 

*Standard: az európai standard populáció kormegoszlása 

(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

Többlethalálozás 

A többlethalálozási mutató segítségével meghatározható egy adott ország vagy országon belüli terület halálozási 

többlete egy választott, elérendő szinthez képest. A mutató segítségül szolgál az adott ország vagy terület 

népegészségügyi feladatainak meghatározásához. A többlethalálozás mérése indirekt standardizáláson alapul. 

A többlethalálesetek száma (TH) a vizsgált népesség körében észlelt halálesetek tényleges számának (T) és a 

várható halálesetek számának (V) különbsége: 

7.18. ábra - eq_4.png 

 

A várható halálesetek száma a viszonyítási alapul választott (standard) halálozási szint korspecifikus halálozási 

arányszámai alapján számítható ki a vizsgált népességben. 

A viszonyítási alapként (standardként) választott halálozási szint lehet 

• természetes populáció (pl. a svéd lakosság korspecifikus halálozási arányszámai) 

• mesterséges halmaz (pl. elérendő célként összeállított, vagy a világ különböző országaiban adott évben 

legalacsonyabb korspecifikus halálozási mutatók listája).  

A többlethalálozási hányados (THH) a többlethalálesetek számát (a tényleges halálesetek és a várható 

halálesetek számának különbsége) viszonyítja a várható halálesetek számához százalékos formában: 

7.19. ábra - eq_5.png 

 

Azt fejezi ki, hogy hány százalékkal magasabb (vagy alacsonyabb) a vizsgált populáció halálozása a 

viszonyítási alapul választott halálozási szintnél. Értéke lehet pozitív (a halálozás vizsgált populációban 



 Adatbázis alapú népegészségügyi 

elemzések 
 

 95  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

magasabb a választott szintnél) vagy negatív (a halálozás a vizsgált populációban alacsonyabb a választott 

szintnél). A helyzetfelmérésben használatos mutató. 

A relatív többlethalálozási hányados (RTH) annyiban különbözik a többlethalálozási hányadostól, hogy a 

többlethalálesetek számát a tényleges halálesetek számához (T) viszonyítja a várható halálesetek száma helyett: 

7.20. ábra - eq_6.png 

 

ahol T a tényleges halálesetek száma 

Azt fejezi ki, hogy a vizsgált populáció halálozását hány százalékkal kellene csökkenteni ahhoz, hogy a 

választott halálozási szintnek megfeleljen. A mutató elsősorban a korai halálozás csökkentésének 

meghatározására és a kitűzött célok megvalósulási ütemének követésére szolgál 

7.14. táblázat - A 25-64 éves magyar férfiak többlethalálozása a svéd férfi lakosság 

halálozásához viszonyítva 2009-ben 
 

Korév 100 000 

férfira jutó 

halálozás 

Svédor-

szágban 

A magyar 

férfiak 

2009. évi 
     

      

évközepi 

száma 

(100 000 

főben) 

várható 

halálesetek 

száma a 

svédországi 

halálozás 

szerint 

tényleges 

halálesetek 

száma 

többlethalál- 

eseteinek 

száma 

THH (%) RTH (%) 

  

  A B C=AxB D E=D-C F=(E/C) 

x100 
G=(E/D)x10

0 

25-29 69 3,642815 251,4 305 53,6 21,34 17,59 

30-34 67 4,283345 287,0 511 224,0 78,06 43,84 

35-39 87 3,752295 326,4 752 425,6 130,36 56,59 

40-44 123 3,335785 410,3 1 332 921,7 224,64 69,20 

45-49 196 2,977815 583,7 2 443 1859,3 318,57 76,11 

50-54 350 3,50010 1 225,0 5 040 3815 311,42 75,69 

55-59 555 3,336795 1 851,9 6 710 4858,1 262,33 72,40 

60-64 881 2,60045 2 291,0 7 112 4821,0 210,43 67,79 

25-64     7 226,7 24 205 16 978,3 234,94 70,14 

RTH: relatív többlethalálozási hányados 

THH: többlethalálozási hányados 

(Forrás: Demográfiai évkönyv, 2009. KSH, Budapest, 2010. Tables on the population in Sweden 2009. 

www.scb.se) 

A magyar 25-64 éves férfiak összhalálozása 235%-kal haladta meg a svéd férfiak halálozási szintjét 2009-ben, 

ami azt jelenti, hogy a magyar férfiak halálozása 2,3-szorosa volt a svéd férfiak halálozásának ebben a 

korcsoportban (2. táblázat). Ahhoz, hogy a magyar férfiak halálozási szintje elérje a svéd férfiak körében 

tapasztalható szintet, halálozásukat 70,14%-kal kellett volna csökkenteni 2009-ben.  (A svéd férfiak és nők 

halálozása az egyik legalacsonyabb az Európai Uniós tagállamok között.) 

Elveszített potenciális életévek 

http://www.scb.se/
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Az elveszített potenciális életévek mutató a korai halálozásból származó társadalmi veszteségek jellemzésére 

szolgál. Minden 70. életév betöltése előtt bekövetkezett halálozás potenciális életév veszteséggel jár. A mutató 

értéke azt adja meg, hogy az 1-69 éves (néha 0-69 éves) életszakaszban elhaltak 100 000 (vagy 1000) lakosra 

számítva hány évet nem éltek meg, de potenciálisan megélhettek volna. 

Esetenként az 1-64 éves (65 életév betöltése előtt bekövetkezett halálozás) életszakaszra adják meg a mutató 

értékét, illetve a 15 évesnél idősebb népesség körében külön elemzik az elveszített potenciális életéveket. 

A népesség kor szerinti összetétele befolyásolja az elveszített potenciális életévek számát. Egyrészt az életkor 

előrehaladtával csökken az elveszíthető potenciális életévek száma, másrészt a korspecifikus halálozás nő az 

életkorral, ezért az elveszített potenciális életévek számát mindig standardizálni szükséges.   Magyarországon 

igen magas a férfiak és a nők körében az elveszített potenciális életévek száma mind a fejlett országokhoz, mind 

a hasonló történelmi múlttal rendelkező közép-kelet európai országokhoz viszonyítva, ami a magas korai 

halálozásból adódik (2. ábra). Az OECD tagországok közül évek óta Japán és Svédország rendelkezik a 

legkedvezőbb mutatókkal. 

7.21. ábra - kép17    Elveszített potenciális életévek alakulása a 0-69 éves férfiak és nők 

halálozása következtében Magyarországon és néhány OECD országban (1980-2008) 

 

(Forrás: OECD adatbázis; www.oecd.org) 

Egészségkárosodással (korlátozottsággal, rokkantsággal) korrigált életévek (Disability-Adjusted Life 

Years DALY) 

A DALY mutatót azért hozták létre, mert a halálozási mutatók önmagukban nem adnak megfelelő felvilágosítást 

egy adott populáció egészségi állapotáról. Ezért a WHO egy olyan kombinált mutató létrehozását javasolta, 

amely mind a korai halálozást, mind a megbetegedésben eltöltött idő hosszát, illetve a betegség súlyosságát egy 

mutatóban fejezi ki. A DALY a károsodott egészségi állapotban leélt életévek és a korai halálozás miatt 

elveszített potenciális életévek kombinált indexmutatója, tehát a morbiditást és a mortalitást is figyelembe veszi. 

A betegségek okozta terheket (burden of disease) méri a populációban. A Globális Betegség-terhet az összes ok, 

összes életkori csoport, minden régióra vonatkoztatott összesített DALY értékei adják.     

A kiszámítása úgy történik, hogy összeadják az elveszített potenciális életévveszteséget és az 

egészségkárosodásban leélt életévek számát. Az egészségkárosodást súlyosság szerint osztályba sorolják (6 

osztályt különböztetnek meg). Minden osztályhoz tartozik egy súlyszám (0 és 1 között, ahol 0 a teljes 

egészséget, 1 a halált jelenti). Adott súlyosságú osztályban eltöltött időt az adott kategóriához tartozó súllyal 

szorozzák meg. 

DALY = YLL (years of life lost - elveszített potenciális életévek) + YLD (years lost due to disability - 

egészségkárosodásban leélt életévek) 
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            YLL = N x L 

ahol 

            N = halálozások száma 

            L = a halálozás bekövetkezésének évében várható       standard élettartam (években) 

            YLD = I x DW x L, 

            ahol 

                        I = új esetek száma 

                        DW = egészségkárosodás súlyszáma 

                        L = a remisszióig vagy a halálig eltelt átlagos időtartam (években) Pl. az újszülöttkorban 

bekövetkezett halálozás 33 DALY-nak felel meg. Egy "DALY" egy olyan életévnyi veszteséget jelent, amit 

teljes egészségben lehetett volna megélni 

7.22. ábra - A 19 vezető rizikófaktor okozta DALY százalékos aránya a világon az 

országok jövedelme szerint, 2004 

 

(Forrás: Global Health Risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. WHO, 

Geneva, 2009.) 

A világon a legnagyobb betegségterhet a gyermekkori alultápláltság okozza, mely a fejlődő országokban jelent 

komoly problémát (3. ábra). Az alacsony jövedelmű, fejlődő országokban e mellett a nem biztonságos szex, 

valamint a nem biztonságos ivóvíz és rossz higiénés viszonyok okoznak jelentős számú megbetegedést és 

halálozást. A közepes és magas jövedelmű országokban ezzel szemben a túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, 

a magas vérnyomás, a túlsúly és elhízás, valamint a magas vércukorszint vezet egészségkárosodáshoz és korai 

halálozáshoz. 

4.2. Időskori halálozás 

Az idősek – 65 évesek és idősebbek – halálozásának elemzése kor, nem és halálokspecifikus halálozási 

arányszámokkal, vagyis a klasszikus halálozási mutatók alkalmazásával történik. Az időskori halálozási adatok 
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elemzésénél figyelembe kell azonban venni, hogy az idős emberek általában egyszerre többféle krónikus 

betegségben szenvednek, ezért a halálok megállapításának a megbízhatósága kisebb (kevesebb boncolást is 

végeznek), mint a korai halálozás esetén. Ezért általában a 65-74 éves korosztály halálozását célszerű elemezni 

ebben a korcsoportban. A WHO Health for All adatbázisában a halálozást a 60-74 éves, a 65 évesek és 

idősebbek, illetve a 75 évesek és idősebbek korcsoportjaiban lehet vizsgálni.  

7.23. ábra - A főbb haláloki csoportok súlya a 65 éves és idősebb férfiak és nők 

halálozásában Magyarországon, 2006-2008 átlag 

 

(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2010. január) 

Az idősek körében a leggyakoribb halálokok a keringésrendszeri és daganatos betegségek, amelyek a halálozás 

80%-áért felelősek mind a két nem esetén 

Érdemes külön figyelmet szentelni a balesetek, sérülések és egyéb erőszakos okok miatti halálozásuknak, ezen 

belül is a balesetszerű esések és az öngyilkosság miatti halálozás vizsgálatának, amelyek a krónikus betegségek 

mellett igen gyakori halálokok ebben az életkorban. 

A magyar 65 éves és idősebb férfiak és nők külső okok miatti halálozása 1980-ban mintegy 2,5-szerese volt az 

EU15 átlagának. A vizsgált időszakban az EU különböző régióiban a halálozás folyamatos csökkenése 

figyelhető meg. A magyar férfiak és nők körében bekövetkezett nagyobb mértékű halandóságcsökkenés 

következtében – a 90-es évek elejétől 2008-ig a halálozás 46%-kal csökkent a férfiak és 65%-kal a nők esetén - 

halálozási többletük az EU15 országaihoz képest mérséklődött ugyan, de még mindig számottevő (ffiak: 1,8-

szoros, nők: 1,6-szoros) .A 65 évesek és idősebbek balesetszerű esések miatt bekövetkezett halálozása a külső 

okok miatt bekövetkezett halálozás trendjét követi, a halálozás csökkenése is hasonló nagyságrendű volt. Ennek 

ellenére a 65 éves és idősebb férfiak halálozási kockázata az EU15 országaihoz képest az időszak elején 

tapasztalható 2,5-szeres különbséghez képest 3-szorosára, a nők esetében a 2,6-szeres kockázat 2,8-szorosára 

emelkedett 

7.24. ábra - A 65 éves és idősebb férfiak és nők külső okok miatti halálozásának 

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2009 
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EU12: az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén és 2007. január 1-jén csatlakozott 12 ország; EU15: az Európai 

Uniót 2004. május 1. előtt alkotó 15 ország; EU27: az Európai Unió 27 tagállama 

*Standard: az európai standard populáció kormegoszlása 

(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

7.25. ábra - 65 éves és idősebb férfiak és nők balesetszerű esések miatti halálozásának 

alakulása Magyarországon és az EU országaiban, 1980-2009 

 

EU12: az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén és 2007. január 1-jén csatlakozott 12 

ország; EU15: az Európai Uniót 2004. május 1. előtt alkotó 15 ország; EU27: az Európai Unió 27 tagállama 

*Standard: az európai standard populáció kormegoszlása 
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(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

5. A morbiditás monitorozása 

A kurzus célja 

A hallgatók ismerjék meg a legfontosabb morbiditási adatokat gyűjtésére szolgáló módszereket, a 

Magyarországon jelenleg alkalmazott adatgyűjtési rendszereket, a morbiditási adatgyűjtés előnyeit és 

hiányosságait,  gyűjtött adatok körét. 

Ahogy azt már korábban említettük, a lakosság egészségi állapotának megítélésében ugyan olyan fontos szerepe 

van a megbetegedések monitorozásának, mint a halálozás ismeretének, hiszen a megbetegedések egyrészt 

jelentős terhet jelentenek a társadalom számára, másrészt az ellátás tervezéséhez, a megelőző programok 

hatékonyságának kiértékeléshez alapvető adatokat szolgáltatnak. 

A morbiditási adatok gyűjtése a következő módszerekkel történhet: 

1. fekvőbeteg-intézetek ellátási adatain alapuló regiszterek 

2. lakossági felmérésekből nyert adatok 

3. háziorvosi praxisokban morbiditásmonitorozás 

4. fertőző betegségek kötelező jelentési és nyilvántartási rendszere. 

Fekvőbeteg-intézetek ellátási adatain alapuló regiszterek 

A fekvőbeteg-ellátó intézmények a betegek adatainak nyilvántartására informatikai rendszereket, programokat 

alkalmaznak. Bár ezek az adatok így már könnyen összesíthetőek és elemezhetőek, az adatok validitása több 

szempontból megkérdőjelezhető, ezért az adatok elemzése és interpretálása csak kellő körültekintéssel 

lehetséges. Figyelembe kell venni, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményekben csak a betegek egy része jelenik 

meg, hiszen a betegségek egy része nem igényel kórházi ellátást. Ez különösen érvényes az egyszerűen 

gyógyítható betegségek (pl. felső légúti fertőzés) esetén, de bizonyos krónikus nem fertőző betegségek esetében 

is (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések). Más, olyan betegségek esetén, 

amelyek csak kórházi körülmények között kezelhetőek (pl. daganatos betegségek), vagy a kórházban kerülnek 

felismerésre (pl. fejlődési rendellenességek) általában hasznosak. 

A kórházi adatokon alapuló morbiditási adatok használhatóságát más tényezők is korlátozzák, ezért adott 

betegségre vonatkozó pontos incidencia és prevalencia arányszámokat ezekből az adatokból nem lehet számolni. 

A kórházi adatok használhatóságát korlátozó tényezők a következők:  

-         a számláló pontatlan, mert a dokumentációs problémák miatt nem teljeskörű a jelentés 

-         a nevező bizonytalan, mert a kórházak ellátási területében átfedések vannak 

-         regionálisan eltérhetnek az igénybevételi szokások (beutalási szokások, kulturális tényezők) 

-         az adatok minősége megkérdőjelezhető a finanszírozási szempontok miatt, 

-         egységes diagnosztikus kritériumok hiánya vagy diagnosztikus bizonytalanság.  

Emiatt a kórházi adatok felhasználása és összehasonlítása és az ezekre alapuló szükséglet meghatározás nem 

javasolt. 

Magyarországon a fekvőbeteg-ellátó intézetekre épülő morbiditási adatok legfontosabb nyilvántartási 

rendszerei: 

1. Gyógyító Ellátás Információs Központ (GYÓGYINFOK), 

2. Nemzeti Rákregiszter, 



 Adatbázis alapú népegészségügyi 

elemzések 
 

 101  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. Veleszületett Rendellenességgel Sújtott Újszülöttek Országos Nyilvántartása   

GYÓGYINFOK 

Ez az adatgyűjtési rendszer 1996 óta működik Magyarországon. A kórházak minden kórházi ápolásban részesült 

betegről adatlapot kötelesek kitölteni és küldeni a Központba. 2007 óta a jelentést a fekvőbeteg intézményeknek 

elektronikus formában kell teljesíteniük. Az adatlap a beteg és a kórház azonosító adatait, valamint az orvos 

által felállított diagnózisokat és azok BNO kódját, az elvégzett beavatkozásokat és a felvétel és távozás 

időpontját tartalmazza. Az adatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Finanszírozási Informatikai 

Főosztálya végzi (www.gyogyinfok.hu). 

A honlap on-line adatbázis fül Összesített fekvőbeteg-adatok pontja alatt jelenleg csak a 2001-es évre vonatkozó 

fekvőbeteg-ellátás összesítő teljesítményadatai érhetőek el, míg az Egészségügyi grafikonok pont alatt a 

fekvőbeteg intézmények ellátással kapcsolatos adatai jeleníthetőek meg térképes formában régiós és megyei 

szinten 2003-ban és 2004-ben. A különböző ellátási formák összesítő jelentései a Statisztikák, jelentések fül 

alatt a Letölthető dokumentumokban találhatóak meg a 2007-2011-es évekre. A korábbi évekre vonatkozó 

statisztikai adatok a Szöveges állományok pont alatt kereshetőek (pl. osztályos ápolási eset, osztályos ápolási 

nap, krónikus ápolási eset). 

Nemzeti Rákregiszter 

A Nemzeti Rákregisztert az Országos Onkológiai Intézet 1999 óta működteti. A Nemzeti Rákregiszter a 

daganatos betegségek morbiditási regisztere, mely a kórházak által bejelentett új megbetegedéseket tartja 

nyilván. A regiszter működése és adatainak megbízhatósága nagymértékben függ a bejelentések 

hatékonyságától. Ez azt jelenti, hogy az összes adatnak bejelentésre kell kerülnie, illetve egy eset csak egyszer 

jelenhet meg a rendszerben. Az utóbbi években jelentősen javult a regiszter adatainak validitása. Az adatokat 

közvetlenül nem lehet elérni.  

Veleszületett Rendellenességgel Sújtott Újszülöttek Országos Nyilvántartása (VRONY) 

1970 óta működik Magyarországon a VRONY, mely a veleszületett rendellenességekkel született újszülöttek és 

csecsemők orvosi és személyi adatait gyűjti és elemzi. 1985 óta a prenatálisan  diagnosztizált eseteket is gyűjtik 

és nyilvántartásba veszik. 

A nyilvántartás céljai: 

• a különböző fejlődési rendellenességek előfordulási gyakoriságának (területi és időbeli) meghatározása; 

• az ellátásra szoruló, károsodott személyek számának meghatározása, ami az ellátórendszerek tervezéséhez 

nyújt segítséget (egészségügyi, szociális); 

• adatok biztosítása a prenatális szűrések hatásosságának és hatékonyságának elemzéséhez; 

• a megelőzés elősegítése; 

• adatszolgáltatás a tudományos kutatások számára; 

• nemzetközi együttműködések  

Az adatszolgáltatás kötelező az e célra rendszeresített adatlapon, melyet a nyilvántartásba elektronikusan kell 

eljuttatnia a bejelentést végző orvosnak. Az összegyűjtött adatokat évente elemzik országos és megyei szinten. 

Az adatbázis működésével kapcsolatos információk és az éves jelentések jelenleg az Országos Szakfelügyeleti 

és Módszertani Központ honlapján érhetőek el (www.oszmk.hu).   

Lakossági felmérésekből nyert morbiditási adatok 

A lakossági egészségfelmérések során a lakosság egészére vagy egy adott csoportjára vonatkozóan nyerhetünk 

egészségi állapotra és egészségmagatartásra vonatkozó adatokat. A kérdőíves felmérésekben az 

egészségmagatartás mellett az egészséget meghatározó determinánsokra és a morbiditásra vonatkozó kérdések is 

szerepelnek. Ez lehetőséget biztosít az egészségi állapot és az azt meghatározó tényezők közötti vizsgálatra. A 

lakossági egészségfelméréseket meghatározott időszakonként megismétlik, ami lehetőséget biztosít a vizsgált 
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populáció egészségmagatartásának követésére, prevenciós programok tervezésére, a beavatkozások hatásának 

követésére. A lakossági egészségfelmérések két típusa alkalmas morbiditási adatok gyűjtésére: 

• egészségmagatartás-felmérések 

• vizsgálatokon alapuló felmérések   

Egészségmagatartás-felmérések 

Az utóbbi évtizedekben a felnőtt lakosság körében végzett hazai egészségfelmérések közül mind 

módszertanilag, mind a gyűjtött adatok körét tekintve a legátfogóbb a 2000-ben, 2003-ban végzett Országos 

Lakossági Egészségfelmérés (OLEF), valamint a 2009-ben végzett Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF) 

tekinthető. 

Az OLEF során a kérdőíveket mindkét esetben 447 településen 7000 felnőtt (18 éves és idősebbek) körében 

kérdezőbiztosok segítségével vették fel. A felmérés reprezentatív volt a magyar felnőtt lakosságra. A felmérések 

így megbízható adatokat szolgáltattak a magyar felnőtt lakosság egészségmagatartásáról, az egészségügyi 

szolgáltatások igénybevételéről, bizonyos betegségek gyakoriságáról és az azokat meghatározó 

szociodemográfiai tényezőkről. A felmérést 2007-ben 8 kistérségben majd 2009-ben országos szinten ismételték 

meg. A 2009-es OLEF adatfelvétele on-line módon történt, aminek következtében az idősebb lakosság 

részvételi aránya alacsonyabb volt az előző felmérésekhez képest. Összesen 27 746 kérdőívet dolgoztak fel. Az 

OLEF felmérések részletes jelentései az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ honlapján 

(www.oszmk.hu, EGMON címszó alatt) találhatók meg, melyben korcsoportok, nemek és régiók szerinti 

csoportosításban kerültek megjelenítésre az eredmények. E mellett statisztikai módszerekkel 

összefüggéselemzéseket is végeztek. 

Az Európai Parlament és Tanács 2008-ban rendeletet fogadott el arról, hogy az unió országai 5 évente 

kötelezően végezzenek megadott témakörökben, egységes módszertan alapján az egészségi állapotra és az 

egészséget meghatározó tényezőkre kiterjedő felmérést. Az első Európai Lakossági Egészségfelmérést (ELEF) 

hazánkban 2009-ben a Központi Statisztikai Hivatal kérdezőbiztosok segítségével végezte a 15 éves és idősebb 

lakosság körében 449 településen 7000 fő megkérdezésével. A felmérés a magyar lakosságra reprezentatív volt. 

A felmérés eredményeinek előzetes adatai a KSH honlapján található meg (www.ksh.hu). 

A lakossági egészségfelmérések előnyei a rutin statisztikákkal szemben: 

• a gyűjtendő adatok köre az aktuális igényeknek megfelelően könnyen változtatható 

• az eredmények reprezentatívak 

• standardizált az adatgyűjtés 

Legfontosabb hátránya: 

• az adatok megbízhatósága esetenként kérdéses (visszaemlékezési torzítás, nem feltétlenül korrekt diagnózison 

alapuló megbetegedési adat). 

Vizsgálatokon alapuló felmérések 

 A vizsgálatokon alapuló lakossági morbiditási felmérések körébe tartozik a már említett a Debreceni Egyetem 

Népegészségügyi Iskolája és az illetékes ÁNTSZ intézetek által 2001-ben kivitelezett, a magasvérnyomás, a 

cukorbetegség és a krónikus májbetegségek esetén a rejtett morbiditás nagyságának feltárását célzó vizsgálat 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megye 36 háziorvosi praxisában az 55-64 éves lakosság körében. A fizikális és 

laboratóriumi vizsgálatokat standard körülmények között végezték. 

A másik ilyen típusú vizsgálat az ELEF-hez kapcsolódó az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi 

Intézet által 120 település 3356 fő felnőtt lakosa (18 éves és idősebb) körében végzett Országos Táplálkozás és 

Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2009 volt. A kérdőíves felmérés mellett (3 napos táplálkozási napló) a tápláltsági 

állapotot antropometriai vizsgálatokkal határozták meg. A felmérés eredményei a www.oeti.hu honlapon 

találhatóak meg. 

Háziorvosi morbiditásmonitorozás 

http://www.oszmk.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.oeti.hu/


 Adatbázis alapú népegészségügyi 

elemzések 
 

 103  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Háziorvosi morbiditási adatgyűjtési rendszereket a világ számos országában működtetnek. Az adatgyűjtés célja 

elsősorban megbízható adatok szolgáltatása a megbetegedések gyakoriságáról és struktúrájáról, a változásokról, 

ezáltal az alapellátás hatékonyságának és működésének vizsgálata. Közvetett célja az egészségügyi ellátás 

tervezését, szervezését, és a gazdálkodását befolyásoló és meghatározó adatok gyűjtése. 

A háziorvosi  morbiditási adatgyűjtésnek két alapvető formája létezik: 

• esetalapú (minden orvos-beteg találkozásról adatokat rögzít); 

• egy-egy betegségre vagy betegcsoportra koncentrálva gyűjt adatokat. 

Magyarországon a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolája az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálattal közösen az utóbbinak megfelelő háziorvosi őrposztrendszerű (sentinel station) Háziorvosi 

Adatgyűjtési Programot (HMAP) indított útjára 1998-ban, amely ma már 11 megyében gyűjt adatokat a 

háziorvosi praxisokból a népegészségügyi szempontból legjelentősebb megbetegedések - magas vérnyomás, 

cukorbetegség, ischaemiás szívbetegségek, krónikus májbetegségek és májzsugor és bizonyos daganatos 

betegségek – gyakoriságával kapcsolatban. Az adatokból mind incidencia, mind prevalencia számolható, hiszen 

az egy háziorvoshoz tartozó lakosság száma ismert. A programban résztvevő háziorvosi praxisokhoz tartozó 

lakosság kor és nem szerint reprezentatív a magyar felnőtt lakosságra, így az adatok a magyar felnőtt lakosság 

morbiditási adatait jól monitorozzák. A felmérés adatai megtalálható a www.ekmeo.hu honlapon. 

Fertőző betegségek monitorozása 

A bejelentendő fertőző betegségek listáját, a jelentésre kötelezetteket, a bejelentés és nyilvántartás módját 

rendeletek szabályozzák (63/1997 (XII. 21.) NM rendelet, 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet). A bejelentést a 

fertőző betegséget vagy annak gyanúját észlelő orvosnak kell megtennie a Kistérségi népegészségügyi intézetek 

felé. Az intézetek az adatokat elektronikus rendszerben rögzítik és továbbítják a Megyei kormányhivatalok 

népegészségügyi szakigazgatási szervei, valamint az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) felé.   A fertőző 

betegségek bejelentésére kifejlesztett program (Epidemiológiai Felügyeleti Rendszert támogató Informatikai 

Rendszer (EFRIR)) ma már influenza, enterális és nemzeti nosocomiális surveillance alrendszereket is 

tartalmaz. Az adatok részletes feldolgozása az Országos Epidemiológiai Központban történik, az összesítő 

adatokat megküldik az illetékes minisztérium, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Központi Statisztikai 

Hivatal, valamint megyei és kistérségi intézetek felé. Az adatok heti, havi és éves összesítése az OEK havi 

rendszerességgel megjelenő szakmai folyóiratában, az Epinfoban teszik közzé 

(www.oek.hu/oek.web?to=1726,5,839&nid=41&pid=11&lang=hun). 

Európai Uniós szinten a fertőző betegségek felügyeletének, megelőzésének és a fertőző betegségek 

ellenőrzésének központja a 2005-ben létrejött Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC), 

mely fontos céljának tekinti az összehasonlítható és megbízható adatok gyűjtését, a fertőző betegségek 

megelőzésében az országok közötti koordináció elősegítését, a tudományos együttműködések kialakítását és a jó 

gyakorlatok elterjesztését, valamint szakemberek számára továbbképzések szervezését. E mellett összefoglaló 

jelentéseket és publikációkat is készít és havi rendszerességgel és Eurosurvaillance címmel tudományos 

folyóiratot is megjelentet. (www.ecdc.euro.eu; www.eurosurveillance.org). 

6. A mortalitási adatok értelmezése, interpretálása 

A kurzus célja A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a mortalitási adatok összehasonlító elemzése során 

nyert információk értelmezéséhez szükséges ismereteket, a halálozási különbségek hátterében álló valós és nem 

valós okokat. Legyenek képesek a halálozási adatok kritikus elemzésére és értékelésre, megfelelő 

következtetések levonására 

A mortalitásból nem következtethetünk a morbiditás gyakoriságára, alakulására és a betegség etiológiájára, 

hiszen a megbetegedés kimenetelét számos tényező befolyásolja, melyek között lényeges az ellátás és az ellátás 

igénybevétele is.   

A megbetegedett egyén ellátása függ: 

            - az orvostudomány állásától 

- a tudományos eredmények alkalmazásától 

http://www.ekmeo.hu/
http://www.oek.hu/oek.web?to=1726,5,839&nid=41&pid=11&lang=hun
http://www.ecdc.euro.eu/
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- az ellátás felszereltségétől.  

Az orvosi ellátás igénybevétele függ: 

-         az ellátás hozzáférhetőségétől 

§         elérhetőség (távolság, közlekedés) 

§         akadályok (fizetőképesség, szemlélet, várólista, várakozási idő) 

-         orvoshoz fordulási kézségtől 

-         együttműködési kézségtől (complience).  

Ha a mortalitási adatok elemzése során különbségeket tapasztalunk – akár időben, akár térben, akár a 

populációk között – ennek valós és nem valós okai lehetnek. 

Nem valós különbségek 

(hibák, torzítások) 

Különbségek 

-         a betegség felismerésében 

-         a BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) szabályrendszerében 

-         a halálokok kódolásában 

-         a jelentés pontosságában 

§         a halálokra 

§         az elhalt korára 

§         a populáció számára 

§         a populáció korösszetételére nézve.   

Valós különbségek   

Különbségek 

-         a populáció (kor)összetételében 

-         a túlélésben (ellátás, igénybevétel) 

-         a betegség incidenciájában 

§         genetikai 

§         környezeti 

tényezők következtében. 

Az ellátásban (felszereltség, minőség) és az igénybevételben (hozzáférhetőség, orvoshoz fordulási kézség, 

complience) tapasztalható eltérések a túlélésben vezetnek különbségekhez.  

Nem valós különbségek 

A nemzetközi és országon belüli mortalitási különbségek hátterében az ellátás és az ellátás igénybevételében 

fennálló területi különbségek állhatnak anélkül, hogy a morbiditásban lennének differenciák. 
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A betegség felismerése azokban az országokban okoz gondot, ahol alacsony az egészségügyi ellátás színvonala, 

kevés a képzett egészségügyi szakember, az egészségügyi ellátórendszer nincs kiépítve megfelelően az 

országban (fejlődő ázsiai, afrikai országok). 

A BNO szabályrendszerét a WHO 10 évente revízió alá veszi. Jelenleg a BNO X. van érvényben, melyet 

Magyarországon 1996. január 1-jén vezettek be. Az egyes országok különböző időpontban vezethetik be az új, 

elfogadott BNO kódrendszert, ami jelentős mértékben befolyásolhatja a mortalitási adatokat, ezért a halálozás 

nemzetközi összehasonlító vizsgálata előtt érdemes ellenőrizni a vizsgált adatbázis módszertani fejezetében, 

hogy az adott országban melyik kódrendszert alkalmazzák. 

A halálokok kódolásában egyrészt az eltérő BNO szabályrendszer használata miatt lehetnek különbségek, 

másrészt a halálok megállapításában lehetnek eltérések. A fejlett országokban a halál okát orvos állapítja meg. 

De pl. Magyarországon is még az 1950-es, 1960-as években nem orvos halottkém is megállapíthatott halálokot 

(bár ennek aránya csak 1-2 % volt). A halál okának pontos megállapítását befolyásolhatja a boncolások aránya 

is. Pl. Magyarországon a 2000-es években drasztikusan csökkent a boncolások aránya, az utóbbi években 

azonban tapasztalható némi javulás (2009-ben az esetek 37,2%-ában történt boncolás). Idősebb korban, amikor 

általában többféle megbetegedés is jelen van egyidejűleg még inkább számolni kell a halálokmegállapítás 

torzításával. 

A halálokok statisztikai feldolgozásában bekövetkező változások is befolyásolhatják a halálozás struktúráját és 

trendjét. Magyarországon 2004-ig a halál alapokának kiválasztása és a megfelelő BNO kategóriába történő 

besorolása hagyományos, ún. kézi úton történt. 2005-től kezdődően a KSH áttért a gépi feldolgozásra, ami 

bizonyos halálokok esetén (pl. daganatos halálozás) változást eredményezett az előző években tapasztalható (és 

várható) trendben (1. ábra). 

A jelentés pontosságának (az elhalt korára, a populáció számára, a populáció korösszetételére) torzító 

hatásával azokban a fejlődő országokban kell számolnunk, ahol nem végeznek az ország egész lakosságára 

kiterjedő népszámlálást, vagy háború sújtja az országot. A háborúk általában jelentős migrációval is járnak, ami 

ugyancsak torzíthatja az adatokat. 

7.26. ábra - A 25-64 éves férfiak és nők rosszindulatú daganatos betegségek miatti 

halálozásának alakulása Magyarországon és Európa néhány országában, 1980-2009 

.jpg 
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*Standard: az európai standard populáció kormegoszlása 

(Forrás: WHO/Európa Health for All Adatbázis, 2011. január) 

A 25-64 éves magyar férfiak és nők rosszindulatú daganatos betegségek miatti halálozásában megfigyelhető, 

hogy 2004-ről 2005-re egy elég jelentős csökkenés következett be, ami a halálozás addigi - férfiaknál stagnáló, 

nőknél emelkedő – tendenciáját megtörte. Ez a halálokok kézi kódolásáról gépi feldolgozásra való átállásának 

volt köszönhető (nem valós változás). A nők esetén ez két évig tartó „csökkenést” eredményezett a 

halálozásban, utána szintje visszaállt a 2004-es szintre (ami valós emelkedést jelent). A férfiaknál a halálozás a 

2005. évi „alacsonyabb” szinten stabilizálódott, ami azt jelenti, hogy körükben a rosszindulatú daganatos 

betegségek miatti halálozás a 2000-2004-es időszakhoz hasonlóan stagnáló, tényleges változás nem volt. 

Kirgizisztán és Azerbajdzsán halálozását elemezve megállapítható, hogy bár a halálozás trendje csökkenő, egy-

két év alatt jelentős csökkenések, emelkedések figyelhetők meg (pl. Azerbajdzsán esetén a férfiaknál 1988-90 

között jelentős csökkenés, Kirgizisztánban a férfiaknál, nőknél 2008-ról 2009-re jelentős növekedés), ami azt 

valószínűsíti, hogy ezekben az országokban a változások mögött nem valós okok is állnak (halálokmegállapítás 

problémája, kódolás problémája). Ezt csak a helyi viszonyok pontos ismeretében lehet megítélni. Ezért a többi 

országgal való összehasonlítás – akár a halálozás trendje, akár a gyakoriság vonatkozásában – csak korlátozottan 

lehetséges. A fejlett országokban – mint pl. Finnország, Svédország – a halálozás trendje konzekvens, egyik 

évről a másikra a halálozás csak kis mértékű változásokat mutat, ami alapján megállapítható, hogy a változások 

mögött legnagyobb részt valós okok állnak. 

Valós különbségek 

A valós halandósági különbségek forrásai lehetnek morbiditási és túlélési különbségek. A társadalmi-gazdasági 

és az ellátásbeli különbségek mindkettőben szerepet játszanak.  

A túlélésbeli különbségek hátterében állhat 

A betegek körében 

-         nem ismerik fel a tüneteket, azok súlyosságát; 

-         későn vagy nem fordulnak orvoshoz; 

-         nem jelentkeznek a megbeszélt vizsgálatokra, kezelésekre; 

-         nem változtatnak az életmódjukon/magatartásukon; 

-         gyógyszerszedési zavarok (nem vagy rendszertelenül szedik a gyógyszereket).  

Az alapellátásban és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban 

      

Szűrés, diagnózis 

-     a szűrési lehetőség, a betegség felismerésének és korai diagnózisának elmulasztása; 

-     a megfelelő vizsgálatok elvégzésének (vagy elvégeztetésének) elmulasztása; 

Kezelés 

-     nem megfelelő kezelés/késlekedés a kezelés biztosításában; 

-     nem megfelelő szakmai szinten történik az ellátás (továbbutalás, konzílium elmulasztása) 

-     nem megfelelő gyógyszerek alkalmazása; 

-     a gyógyszer elégtelen (nem megfelelő) dózisú adagolása; 

Gondozás 

-     az állapotváltozás követésének/ellenőrzésének elmulasztása. 
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-     nem megfelelő kontroll vizsgálatok; 

-     túl hosszú visszarendelési idő; a gyógyszerek vagy a gyógyszer dózisának szükséges változtatásának 

késlekedése/elmaradása. 

7.27. ábra - A 25-64 éves férfiak keringési rendszer betegségei miatti halálozásának 

területi különbségei Magyarországon, 2005-2007 

 

SHH: standardizált halálozási hányados 

(Forrás: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar) 

A halálozási adatok térképes megjelenítése fontos szerepet játszik a területi egyenlőtlenségek feltárásában, a 

népegészségügyi beavatkozások megtervezésében. A területi halálozási különbségek hátterében a már felsorolt 

nem valós okok mellett valós okok állhatnak. Magyarországon az Észak-magyarországi, Észak- és Dél-alföldi 

Régió megyéiben szignifikánsan magasabb a keringésrendszeri betegségek okozta halálozás a 25-64 éves férfi 

lakosság körében az országos átlagnál (6. ábra), ami arra utal, hogy országon belül a megbetegedések 

gyakoriságában és/vagy a túlélésben lehetnek jelentős különbségek. Ha a betegség incidenciájában találunk 

különbségeket, meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a rizikófaktorok, amelyek az adott régióban (megyében) a 

leggyakrabban előfordulnak és elsősorban ezek csökkentésére kell megfelelő programokat tervezni (pl. 

dohányzás visszaszorítása, testsúlycsökkentő programok, hipertónia szűrés). 

A túlélésben tapasztalható különbségek egyrészt a betegek részéről - feltételezhetően - azzal magyarázható, 

hogy a betegek nem vagy későn fordulnak orvoshoz, nem változtatnak káros életmódbeli szokásaikon, a 

gyógyszereket nem váltják ki vagy rendszertelenül szedik azokat (társadalmi-gazdasági háttér: a régióban magas 
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a munkanélküliség, alacsonyabb az iskolázottság, alacsonyabb az átlagkereset mint az országos átlag). Az 

ellátás részéről a szűrővizsgálatok elmulasztása, a nem megfelelő szinten történő kezelés, az állapotváltozás 

követésének elmulasztása/túl hosszú visszarendelési idő állhatnak a háttérben. 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés a kistelepüléseken élők számára nem mindenütt biztosított 

megfelelően (pl. nincs állandó háziorvos), másrészt annak igénybevétele is sokszor akadályokba ütközik (pl. 

messze van a kórház, szakrendelő, közlekedés – nincs közvetlen járat). A pontos okok feltárása érdekében 

célzott felmérések készítése szükséges, amik alapján a megfelelő, elsősorban egészségpolitikai döntések (pl. a 

kórházak ellátási területeinek megváltoztatása, járóbeteg szakrendelők felállítása) megtervezhetőek. 

A kohorsz hatás 

A halálozási adatokat vizsgálhatjuk egy-egy adott évben korcsoportonként (korspecifikus halálozás) vagy 

követhetjük egy adott időszakban született csoport halálozásának alakulását (pl. 1970-1980-ban születettek). Az 

egy adott időszakban született csoport tagjai az időben együtt mozognak. 

Életkor hatása: az azonos (ötéves) időszakban születettek halálozásának alakulása az életkorral. Az életkor 

emelkedésével általában a krónikus nem fertőző betegségek miatti halálozás növekszik, ami a halmozódó 

kockázati tényezők és a korral járó biológiai hatások együttes következménye. 

Kohorszhatás: A két vagy több kohorsz azonos korosztályainak halálozása közötti különbség különböző 

naptári időszakokban. A mortalitás (morbiditás) azon változása, amely abból származik, hogy a kockázati 

tényezők és/vagy az azoknak való kitettség előfordulása megváltozik a környezet és a társadalom változása 

következtében. 

Amikor a mortalitás időbeni változásait vizsgáljuk mindig érdemes megnézni, hogy a változás mögött nem áll-e 

a kohorszhatás. 

Az 1. táblázatban látható, hogy 1980-ban az életkor növekedésével a halálozás növekedett, csúcsát a 60-69 éves 

korosztályban érte el. Az 1926-30-ban születettek 1970-ben voltak 40-44 évesek. A halálozásuk a kor 

növekedésével növekszik, jelentős ugrás tapasztalható az 50-54 éves és az 55-59 éves korosztály halálozásában 

(életkorhatás). A 50-54 éves korcsoport halálozását vizsgálva (2. táblázat) a második és negyedik kohorsznak a 

10 évvel későbbi születés a halálozás megduplázódásához vezetett, míg az utolsó kohorsz esetén ehhez 5 év is 

elegendő volt. A kohorszhatás (generációs hatás) naptári időszakról naptári időszakra történő változását szokás 

periódushatásnak is nevezni. 

7.15. táblázat - A 25-x éves magyar férfiak krónikus májbetegségek és májzsugor okozta 

korspecifikus halálozása korcsoportok szerint, 1970-1995 
 

Év Életkor 100 000 főre 

jutó halálozás 
     

      

1970 1975 1980 1985 1990 1995  

25-29 0,5 2,0 4,4 10,3 8,7 10,3 

30-34 1936-1940 0,9 4,9 9,7 21,4 37,7 58,9 

35-39 4,9 9,8 20,2 46,1 69,8 121,1 

40-44 1926-1930 

10,1 
19,2 41,2 73,7 88,6 184,5 

45-49 23,2 34,2 54,5 105,4 130,2 256,0 

50-54 40,6 43,7 82,0 133,0 164,1 312,4 

55-59 45,5 62,3 103,5 174,0 201,4 345,9 

60-64 58,6 89,5 134,2 204,3 215,6 311,4 

65-69 77,2 89,2 134,2 200,7 196,2 376,9 

70-74 68,8 91,6 131,0 169,5 167,3 235,8 

75-79 61,3 92,2 122,1 153,9 174,1 207,7 
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Év Életkor 100 000 főre 

jutó halálozás 
     

      

80- X 71,8 106,5 119,9 101,0 141,0 132 

7.16. táblázat - A 50-54 éves magyar férfiak krónikus májbetegségek és májzsugor 

okozta korspecifikus halálozása naptári évek és születési kohorszok szerint 
 

Kohorsz (születési év) Halálozás 100 000 férfira 50-54 

éves életkorban 
Év 

1921-25 43,7 1975 

1926-30 82,0 1980 

1931-35 133,0 1985 

1936-1940 164,1 1990 

1941-1945 312,4 1995 

Fogalomtár 

Élveszületés 

Élveszületés minden olyan magzat világrajövetele, aki az életnek valamilyen jelét (légzés vagy szívműködés, 

illetőleg köldökzsinór-pulzáció) adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében és mennyi 

ideig élt. 

DALYA DALY (Disability-Adjusted Life Years azaz Egészségkárosodással korrigált életévek) egyetlen 

mutatóban összegzi a korai halálozás következtében elvesztett életéveket (YLL – Years of Life Lost), tehát a 

mortalitást, és a károsodott egészségi állapotban leélt éveket (YLD – Years Lived with Disability), vagyis 

morbiditást 

Népesség évközepi száma 

A népesség adott évi január 1-jei és december 31-ei létszámának számtani közepe. 

Nyers élveszületési arányszám 

Megmutatja, hogy adott évben mennyi élveszületés jutott ezer lakosra. 

Halálozás 

A halálozás a halál, mint esemény számbavételén alapuló mutató. Halálnak tekintjük az élet minden jelének 

végleges elmúlását az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz az életműködésnek a születés utáni 

megszűnése, a feléledés képessége nélkül.. 

Magzati halálozás 

Halva születettnek (késői magzati halottnak) kell a magzatot tekinteni, ha 24 hétnél hosszabb ideig volt az anya 

méhében, és az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta. Ha a magzat kora nem 

állapítható meg, a halva születés meghatározásának alapja a magzat 500 grammot elérő testtömege vagy 30 cm-t 

elérő testhossza 

Vetélést (korai, illetve középidős magzati halált) kell megállapítani, ha a magzat az anya testétől történt 

elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta, és 24 hétig vagy annál rövidebb ideig volt az anya méhében, 

illetve, ha a magzat kora nem állapítható meg, és testtömege az 500 grammot, testhossza a 30 cm-t nem érte el. 

Ilyen esetben halottvizsgálati bizonyítványt nem kell kiállítani. 

Perinatális halálozásról beszélünk, ha a halál a méhen belül a terhesség 24. hete után következett be, vagy ha a 

méhen belül elhalt magzat hossza a 30 cm-t vagy tömege az 500 g-ot eléri (késői magzati halott), illetőleg, 
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amikor a halál az újszülött megszületését követő 168 órán belül következik be, függetlenül az újszülött hosszától 

vagy tömegétől. 

Remisszió 

A remisszió a betegség tüneteinek meghatározhatatlan időszakú megszűnése, vagy jelentős enyhülése. Nem 

jelent gyógyulást. 

Standardizált halálozási arányszám 

Ezt a mutatót akkor használják, ha több populáció halálozását szeretnék egymással összehasonlítani. 

Ilyenkor a populációk halálozási adatait (megbetegedési, halálozási) egy közös, standardul választott népesség 

kor szerinti megoszlásával súlyozva számolják ki. A KSH a WHO standard európai népességének 

kormegoszlását használja súlyként az évkönyveiben publikált magyar halálozási adatok esetén. 

Specifikus halálozási arányszám 

Nem- és korspecifikus, azaz a KSH definíciója szerint: "a nem és kor szerinti halálozások ezer megfelelő nemű 

és korú népességre jutó számát mutatja meg adott évben." 

Terhességmegszakítás 

A terhesség szándékos beavatkozással – művi úton – történő megszakítása. 

Tisztított élveszületési arányszám 

Megmutatja, hogy adott évben mennyi élveszületés jutott a szülőképes korú (15-49 éves) nőkre. 
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8. fejezet - HIV/AIDS, hepatitisek 

A vírus hepatitisek ill. azok kórokozói járványtani szempontból lényegesen különböznek egymástól, de klinikai 

megjelenésük igen hasonló. 

1. Hepetitis A és E fertőzések 

A kórokozók a hepatitis A-vírus (HAV), illetve a hepatitis E-vírus (HEV). 

Magyarország járványügyi helyzete: 

http://www.oek.hu/oek.web?to=1921&nid=509&pid=1&lang=hun 

Terjedés: 

ún.  faeco-oralis; azaz szájon át, jellemzően széklettel szennyezett élelmiszerrel, de széklettel szennyeződött 

kéz,  ivóvíz, szennyvíz, fürdővíz, használati tárgyak közvetítésével is.  A fertőzést leggyakrabban gyermek- és 

rossz higiénés körülmények között élő közösségekben észlelik. A kórokozók viraemia kapcsán a májba jutnak, 

ott szaporodnak és pusztítják a májsejteket. A folyamatot a transzaminázok (GOT, GPT) szérumszintjének 

emelkedése kíséri. 

A HEV transzplacentáris terjedése is ismert, fertőzött terhesek magzata is fertőződhet. 

A fertőzés forrása: a beteg és a tünetmentes fertőzött személy, a HEV-t egyes állatok (majmok, sertés, 

vaddisznó, rágcsálók) is terjesztik.   Szezonalitás: Típusos őszi-téli szezonalitás jellemzi (bár a fertőződés 

többnyire nyáron következik be, a hosszú lappangási idő miatt a megbetegedés tünetei általában ősszel 

jelentkeznek).   A HAV ellenálló képessége hővel és egyéb hatásokkal szemben kifejezett, a fertőtlenítő szerek 

csak magasabb koncentrációban pusztítják el, míg a HEV kevésbé ellenálló. 

Lappangási idő: A-vírus fertőzés esetén  15-50 nap (leggyakrabban 28-30 nap), E-vírus fertőzés esetén 15-40 

nap (leggyakrabban 26-42 nap).   Klinikai tünetek:   HAV fertőzés esetén kezdetben láz és hasi panaszok lépnek 

fel, majd icterus, máj- és lépmegnagyobbodás észlelhető.  Az E-vírus okozta megbetegedések nagy része 

tünetmentes, illetve enyhe lefolyású (terhes nők HEV fertőzése kivétel: gyakran igen súlyos lefolyású, spontán 

abortuszt ill. az újszülöttek fulmináns hepatitisét okozhatja).   Járványügyi teendők:   Hepatitis A és E fertőzések 

esetén azonosak A beteget fertőző osztályon el kell különíteni (az icterus kialakulását követő egy héten át). A 

laboratóriumi vizsgálat (natív vérmintából anti-HAV ellenanyagok kimutatása) kötelező. A betegség hepatitis 

infectiosa néven be- és kijelentendő. Kötelező a folyamatos és a zárófertőtlenítés. A beteg környezetében levő 

személyeket 30 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni (ez idő alatt nem látogathatnak 0–6 éves 

gyermekközösséget, nem dolgozhatnak „veszélyeztető munkakörben”, és nem adhatnak anyatejet). Ha 

szerológiai vizsgálat esetükben a HAV-fertőzés korábbi átvészeltségét jelzi, akkor járványügyi megfigyelésük 

és munkaköri eltiltásuk megszüntetendő. A beteg közvetlen környezetében élő 2-40 év közötti személyeket 

aktív, a kétévesnél fiatalabbakat és a 40 éves vagy annál idősebbeket passzív immunizálásban kell részesíteni 

(minél előbb, de az expozíciót követő 14. napig feltétlenül).   Megelőzés: Higiénés szabályok betartása.  HAV 

fertőzés aktív immunizálással megelőzhető. A védőoltás ajánlott endémiás területre utazóknak, valamint 

azoknak, akik alapbetegségük (pl. rendszeres hemodializis kezelésben részesülők) vagy életmódjuk miatt 

fokozottan veszélyeztetettek. 

2. Hepatitis B, C és D fertőzések 

A kórokozók a Hepadnaviridae családba tartozó hepatitis B-vírus (HBV), a Flaviviridae családba tartozó 

hepatitis C-vírus (HCV) és hepatitis D-vírus (HDV) (utóbbi önállóan nem, csak a B-vírussal együtt fertőz). 

Terjedés: 

Jellemzően indirekt úton, vér közvetítésével (transzfúzióval, vérkészítményekkel, dialízissel, nem kellően 

sterilezett műszerekkel, szexuális érintkezéssel). Transplacentarisan átjut a magzatba; az újszülött a 

szülőcsatornában és szoptatás során is fertőződhet. Nem steril eszközökkel végzett akupunktúra, tetoválás, 

manikűrözés, pedikűrözés során is bekövetkezhet fertőződés. Fokozottan veszélyeztetettek a promiszkuitásban 

http://www.oek.hu/oek.web?to=1921&nid=509&pid=1&lang=hun
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élők, a homo- és biszexuális férfiak, utóbbiak heteroszexuális partnerei, valamint az intravénás kábítószer 

használók. 

A fertőzés forrása:   

Akut vagy krónikus beteg, valamint tünetmentes vírushordozó. A beteg már több héttel az icterus megjelenése 

előtt is fertőz, valamint manifeszt betegség esetén a heveny tünetek lezajlásáig. A tünetmentes HBV-hordozók 

prevalenciája a magyar 1% alatti, a HCV-hordozók gyakorisága 0,6%-ra becsült. 

Szezonalitás: Nem észlelhető. 

Lappangási idő: B vírus fertőzés esetében 45-180 nap (általában 60-90 nap), C vírus fertőzés esetén 14-180 nap 

(általában 42-63 nap), a D vírus fertőzés esetén 2-10 hét. 

Klinikai tünetek: Hasonlóak a HAV fertőzés kapcsán leírtakhoz, de jellemzően enyhébbek. Krónikus hepatitis 

B-fertőzött egyének HDV ko- vagy szuperinfekciója súlyos lefolyású, 10-20%-os letalitású betegséghez vezet (a 

folyamat krónikus hepatitisbe és cirrhosisba mehet át, s ezek talaján primer hepatocellularis carcinoma fejlődhet 

ki). 

Járványügyi teendők: A pontos diagnózis megállapításáig a HAV okozta megbetegedésnél leírtak szerint kell 

eljárni. A hepatitis B illetve C fertőzés igazolását követően ezeket az intézkedéseket meg kell szüntetni. A 

betegség hepatitis infectiosa néven be- és kijelentendő. 

Megelőzés: A rizikócsoportokba tartozók felvilágosítása, a promiszkuitás kerülése, biztonságos sexuális élet 

(óvszer-használat), a terhes nők szűrővizsgálata, egészségügyi ellátásban megfelelő sterilizálás és 

fertőtlenítés.  HBV és HCV hordozó egészségügyi dolgozók invazív beavatkozásokban nem vehetnek részt. 

Véradók esetében kötelező a szűrés HBV és HCV markerekre. Specifikus prevenció ra csak a hepatitis B 

esetében van lehetőség. A védőoltás 13 éves korban kötelező. A fokozott veszélyeztetettség miatt, 

foglalkozáshoz kötötten kötelező a védőoltás az egészségügyi dolgozók és az egészségügyi képzésben résztvevő 

tanulók esetében. Ha az egészségügyi dolgozót bizonyítottan HbsAg-pozitív személy ellátása során az ellátott 

vérével kontaminálódott eszközzel sérülés éri, passzív-aktív kombinált immunizálás végzendő. HbsAg-pozitív 

anyák újszülöttjei a szülést követő 12 órán belül passzív immunizálásban részesítendők (anti-HB 

immunglobulin adása). Indokolt védőoltásban részesíteni a HBsAg-pozitív személyek kontaktjait, a 

rendszeresen dializált betegeket, a szexuális szokásaik vagy intravénás kábítószer-használat miatt fokozottan 

veszélyeztetett személyeket. 

3. HIV-fertőzés/AIDS (acquired immunodeficiency 
syndrome) 

A HIV fertőzés korunk világjárványának tekinthető. A kórokozó a humán immundeficiencia vírus (HIV) 1-es és 

2-es altípusa. A fertőzéssel szembeni védettség kialakítására tett próbálkozások eddig nem jártak sikerrel. 

A WHO legutóbbi helyzetjelentése 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_WorldAIDSd

ay_report_2011_en.pdf 

HIV/AIDS megbetegedések Magyarországon 2011. III. negyedév 

Országos Epidemiológiai Központ, Epiinfo 18. évfolyam, 46. szám: 

http://www.oek.hu/oek.web?to=839,1866&nid=41&pid=11&lang=hun 

A WHO/UNAIDS jelentése szerint 2010-ben 34 millió HIV-fertőzött élt a világon, akik közül 2,7 millió 

betegségét 2010-ben diagnosztizálták. Ugyanebben az évben 1,8 millió volt az AIDS miatt meghaltak száma. A 

HIV-fertőzöttek döntő többsége (70%-a) Afrika Szaharától délre eső területein él, de jelentős Dél- és Délkelet-

Ázsia részesedése (12%) is. 2010-ben Nyugat és Közép-Európában 118 335 új HIV-fertőzöttet diagnosztizáltak, 

azonban Kelet-Európában és Ázsiában drámai gyorsasággal nőtt (160 ezer fő) - 2006 óta Oroszország egyes 

területein meghétszereződött, 2001 óta Ukrajnában megháromszorozódott - a regisztrált HIV-fertőzöttek száma. 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_WorldAIDSday_report_2011_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_WorldAIDSday_report_2011_en.pdf
http://www.oek.hu/oek.web?to=839,1866&nid=41&pid=11&lang=hun
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Jelenleg 2,1 millió 15 év alatti HIV-fertőzött gyermek él a Földön, akiknek 90%-a édesanyjától kapta el a vírust. 

2009-ben naponta 7 000 új fertőzés történt, melyből 1000 gyermek volt érintett. A 15 éven felül 

megbetegedettek 41%-a a 15–24 éves korcsoportba tartozott. A világjárványban érintettek 51%-a nő, ami jelzi a 

heteroszexuális terjedés egyértelmű dominanciáját. 

A magyar HIV/AIDS járványügyi helyzet viszonylag kedvező. 1985-2011. második negyedév végéig 

Magyarországon 2010-ben 182 új HIV-fertőzöttet regisztráltak, az incidencia 1,8 eset/100 000 lakos/év volt. A 

régióban a bejelentett esetek száma megduplázódott az előző évihez képest, amely annak köszönhető, hogy idén 

első alkalommal Oroszország is szolgáltatott adatokat az európai adatbázis számára. Az újonnan diagnosztizált 

HIV-fertőzöttek 12%-a a 15-24 éves korcsoportból került ki, 38%-uk nő volt. A legmagasabb incidenciát 

Oroszországból, Ukrajnából és Észtországból jelentették. Kelet-Európában az ismert rizikócsoportú HIV-pozitív 

személyek közel fele heteroszexuális kapcsolatban, 43%-a intravénás szerhasználat útján fertőződött. Közép- és 

Nyugat-Európában a legtöbben még mindig homoszexuális kapcsolat révén akvirálták a vírust, második helyen 

a heteroszexuális populáció áll, az intravénás kábítószer-használók az újonnan fertőzöttek csupán 4-4%-át teszik 

ki. 2010-ben az Európai Unió területén az újonnan diagnosztizált HIV-pozitív személyek száma 5%-kal 

emelkedett az elmúlt évi bejelentésekhez képest. A fertőzöttek 11%-a a 15-24 éves korcsoportba tartozik, a 

bejelentettek egynegyede nő. Az Unióban a múlt év során a homoszexuális populáció volt a legnagyobb 

kockázatnak kitéve, a fertőzöttek egynegyede heteroszexuális kapcsolat révén fertőződött, 15%-uknál nem volt 

ismert a fertőződés módja. A bejelentett AIDS-betegek száma folyamatosan csökkent az elmúlt években mind a 

WHO Európai Régiójában, mind az Európai Unió területén. Mivel Oroszország nem jelentett adatokat az AIDS-

betegekről, így a kelet-európai helyzetről nem rendelkezünk megbízható képpel. 2010-ben szintén kevesebben 

haltak meg AIDS-ben, mint az előző években, azonban 40 ország kumulatív adatai alapján több mint 165 000 

ember él AIDS tünetegyüttessel a régióban. 

Terjedés. 

Jellemzően vér útján terjedő fertőzés, de test és szövetnedvek is közvetítik. Fertőzött terhes anyák magzatai 30-

40%-ban transzplacentárisan fertőződnek. Szülés és szoptatás során is létrejöhet fertőződés. 

A fertőzés forrása: 

A beteg és a tünetmentes vírushordozó. 

Szezonalitás: Nem jellemző. 

Lappangási idő: Szeropozitivitás csak a fertőződést követően 1-3 hónap múlva alakul ki, de az egyén a 

lappangási idő második felében már fertőzőképes. 

Klinikai tünetek: 

Az első klinikai tünetek jelentkezése függ a fertőzés idejétől (mely életkorban következett be), valamint attól, 

hogy a szeropozitivitás ismeretében antivirális kezelésre sor került-e.  Általában jellemző, hogy az első klinikai 

tünetek jelentkezéséig annál rövidebb idő telik el, minél fiatalabb életkorban következett be a fertőződés (pl. a 

transzplacentárisan fertőződött gyermek esetében átlagosan 1-2 év múlva, felnőtt korban bekövetkezett fertőzés 

esetén átlagosan 10 év múlva jelentkeznek az első tünetek). Antiretrovirális kezeléssel jelentős késleltetés érhető 

el. 

http://www.lifeslittlemysteries.com/magic-johnson-hiv-aids-anniversary-2154/ 

www.youtube.com/watch?v=oiTTLeky2Gs 

Az infekciót követően 1-2 hónap elteltével influenzához vagy mononucleosishoz hasonló „szerokonverziós 

tünetegyüttes” lép fel, mely egy-két hét múlva spontán megszűnik. Az esetek 75-95%-ában a fertőzést követő 15 

éven belül kialakulnak az indikátorbetegségek. 

8.1. ábra - Indikátorbetegségek 

http://www.lifeslittlemysteries.com/magic-johnson-hiv-aids-anniversary-2154/
http://www.youtube.com/watch?v=oiTTLeky2Gs
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A betegek 80-90%-a az AIDS diagnózisának megállapítását követően 3-5 éven belül meghal. 

Járványügyi teendők: 

A verifikált HIV-pozitív esetek gondozását a feltételezett fertőzési módnak megfelelő gondozóban (az illetékes 

BNG-ban, az Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézetben vagy hematológiai osztályokon), míg a 

HIV-pozitív gyermekek ellátását a Fővárosi Szent László Kórház kijelölt gyermekosztályán végzik. A felnőtt 

HIV-pozitív egyének és AIDS-betegek kezelése a Fővárosi Szent László Kórházban történik. 

Azokat az egészségügyi dolgozókat, akiket munkaköri tevékenységük közben a fertőződés lehetőségét hordozó 

sérülés, vagy potenciálisan veszélyeztető kontamináció ért, a Szent László Kórház immunológiai osztályával 

történt egyeztetést követően, 2 órán belül antiretrovirális kezelésben kell részesíteni. 

Megelőzés: 

-          Biztonságos szexuális magatartás, a kockázat legcsekélyebb fennállása esetén is óvszerhasználat. 

-          Vér- és vérkészítmények szerológiai vizsgálata. 

-          intra vénás kábítószer-használók tűcsere programja (vitatott) 

http://www.anonimaids.hu/megelozes.htm 

http://www.anonimaids.hu/megelozes.htm

