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Kaló Zoltán  

Az egészség-gazdaságtan főbb elemei 

Mi az egészség? 

Mi az egészség értéke? 

Milyen tényezők 

befolyásolják az egészséget?  

(az eü.-i ellátáson kívül) 

A terápiás eljárások 

mikroökonómiai 

értékelése Egészségügyi 

ellátás kereslete 
Piaci egyensúly 

– egyensúlyt  

teremtő 

mechanizmusok Egészségügyi 

szolgáltatások 

kínálata 

Tervezési, költségvetési  

és monitorozási módszerek 
Egészségügyi  

rendszer értékelése 

A 
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F 
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H 
G 

Centre for Health Economics, University of York 



A kutatási területek definíciói 

• Egészségügyi technológiák értékelése (HTA) 

 Az egészségügyi technológiák értékelése különböző aspektusokból (klinikai, 

gazdasági, szervezeti, etikai) az egészségpolitikai döntéshozatal céljaira 

• Gazdasági elemzés (költséghatékonyság értékelése) 

 Az egészségügyi technológiák költségeinek és hozamának összevétésén 

alapuló értékelés; az HTA legfontosabb eleme 

• Költségvetési hatás elemzése (BIA) 

 A pénzügyi következmények becslése egy egészségügyi technológia 

finanszírozói befogadása, alkalmazása és elterjedése esetén egy adott 

egészségügyi rendszerben meghatározott költségvetési korlátok és feltételek 

mellett.  

• Farmakoökonómia 

 Gyógyszeres technológiák gazdasági értékelése és a költségvetési hatás 

elemzése 



Kaló Zoltán 

RCT eredményei 1000 

betegre vonatkoztatva 
Placebo Clofibrat 

Relatív kockázat 

változás  

Szérum koleszterin szint 

csökkenés  
+1% –9% 

Nem fatális miokardiális 

infarktus  
7,2 5,8 –19% 

Fatális és nem fatális 

miokardiális infarktus 
8,9 7,4 –17% 

Összhalálozás 5,2 6,2  19% 

Forrás: Sackett et al. – Clinical Epidemiology, 1995 

Bizonyítékon alapuló orvoslás 



Az egészségnyereség betegek 

számára is értelmezhető 

számszerűsítése 

•  Élethossz (nem csak 5 éves túlélés!) 

•  Életminőség 

•  Fentiek kombinációja – minőségi életév 



Alaphelyzet 
• Kérdéses az egészségügyi technológiák 

eredményessége (effectiveness) – pazarlás 

• Következmény: ki kell szűrni a hatástalan 

eljárásokat 

• Szűkös erőforrások állnak rendelkezésre 

– haszonáldozati költség 

• Következmény: közpénzekből nem vállalhatjuk 

fel az összes „bizonyítottan hatásos eljárás” 

finanszírozását, csak a leginkább költség-

hatékony eljárásokét 



Választani kell az egészségügyi 

eljárások között! 

Mi alapján döntsünk? 



Mi a döntések alapja 

a klinikumban? 

• Hatásosság (de nem eredményesség és nem mindig 

egészségnyereség!) 

• Mellékhatások (esetleg várható kockázat vs. 

beavatkozás sikerességének a valószínűsége) 

• A terápia időigényessége  

• Interakciók 

• Beteg compliance (pl. gyógyszer ár) 

• Releváns költségek (alapellátás + kórházi + 

ambuláns + gyógyszer + betegek költségei stb.)  



Egészségügyi eljárások értékelésekor 

alkalmazott fogalmak 

 minőség (quality) – tartósan tudja-e garantálni a gyártó a regisztrációkor prezentált 

minőséget? 

 hatásosság (efficacy) – működik-e kontrollált körülmények között?  

 biztonságosság (safety) – elfogadható-e az egészségügyi beavatkozás alkalmazásakor a 

betegre kirótt kockázat? 

 eredményesség (effectiveness) – működik-e a napi gyakorlatban, hozza-e a kontrollált 

(azaz ideálisabb) körülmények között elért eredményt? 

 technikai hatékonyság (technical efficiency) – vajon egy adott célt 

(pl. egészségnyereség) elérését a legkisebb költséggel valósítja-e meg? 

 költséghatékonyság (cost-effectiveness) – egy egységnyi többlet egészség-nyereséget 

mekkora költséggel állít elő?  

 költségvetési hatás (budget impact) – mekkora hatása van a technológia alkalmazásának 

az éves finanszírozói büdzsére?  

 allokatív hatékonyság (allocative efficiency) – optimális forráselosztás valósul-e meg a 

rendszerben, vagyis ennyi erőforrásból kihozható-e több output?)  

 makrogazdasági hatékonyság, finanszírozhatóság, tartható-e az idei büdzsé? 



Kérdések a (mikro- és makroszintű) 

döntéshozó számára 

A kérdéses egészségügyi beavatkozás   

• eredményez-e egészség-nyereséget (túlélés 

vagy életminőség javulás) a beteg részére? 

• több egészségnyereséget eredményez-e mint 

a jelenlegi standard terápia? 

• a többlet egészségnyereséget elfogadható 

áron nyújtja-e? 



További kérdések az egészségbiztosítási 

döntéshozó számára 

• Érdemes-e közpénzekből erre az egészségügyi 

szükségletre pénzt áldozni? – lásd életmód-

gyógyszerek  

• Van-e az eljárásra elegendő pénz? Vagy milyen 

egyéb eljárás alkalmazásáról le kell-e mondani 

(lásd haszonáldozati költség)? 

• Van-e elegendő kapacitás/infrastruktúra az eljárás 

alkalmazásához? 

• Biztosítható-e az egyenlő hozzáférés? 



Milyen egészségügyi beavatkozásnak 

mérhetjük a költség-hatékonyságát? 

 gyógyszer 

 gyógyászati segédeszköz 

 orvosi/kórházi technológia 

 diagnosztika 

 szűrés 

 népegészségügyi program 

 ellátásszervezési modell 

 intézményi beruházás 

 egyéb egészségügyi beruházás 



Az egészségügyi technológia 

értékelés összetevői 

 betegségteher/egészségügyi szükséglet 

 népegészségügyi szükséglet 

 betegek alcsoportjai 

 klinikai vizsgálatok eredménye 

 egészségnyereség a valós életben 

 költséghatékonyság 

 költségvetési hatás 

 támogatott indikáción túli alkalmazás kockázata 

 méltányosság 

 egészségügyi szolgáltatás szükséglet 



Az egészségügyi gazdasági  

értékelések megkülönböztető jegyei 

(2) Nem (2) Igen 

csak végeredményt 

vizsgál  

csak költséget 

vizsgál 

(1) 1A    Részleges értékelés     1B 2 Részleges értékelés 

Nem eredmény leírás költség leírás költségeredmény leírás 

(1) 3A   Részleges értékelés     3B 4 teljeskörű gazdasági elemzés 

Igen hatásosság vagy 

eredményesség 

értékelés 

költségelemzés költségminimalizálás elemzés 

költséghatékonyság elemzés 

költséghasznosság elemzés 

költséghaszon elemzés 

(1) Összehasonlít-e kettő vagy több alternatívát? 

(2) Vizsgálja-e mind a költség (input), mind a végeredmény (output) oldalát? 

Drummond et. al. (1987) 



Teljeskörű gazdasági elemzés 

Betegek  

cél- 

csoportja 

Új terápia 

Alternatív  

terápia 

Egészségi állapotváltozás 

Változás az egészségügyi  

erőforrások felhasználásában  

teljes kezelési költségekben  

i)   Túlélés 

ii)   Életminőség 

 

i)   Hospitalizáció 

ii)   Egyéb gyógyszer 

iii)  Beavatkozások 

iv)  Hosszú távú kezelés 

 

i)   Túlélés 

ii)   Életminőség 

 

i)   Hospitalizáció 

ii)   Egyéb gyógyszer 

iii)  Beavatkozások 

iv)  Hosszú távú kezelés 

 

Egészségi állapotváltozás 

Változás az egészségügyi  

erőforrások felhasználásában  

teljes kezelési költségekben  



Teljeskörű egészség-gazdaságtani elemzés  
 

(két vagy több egészségügyi eljárás összehasonlító gazdasági elemzése) 

Elemzés típusa 
Eredmény egysége 

(egészségnyereség) 

Költségek 

egysége 

költség-

minimalizás 
feltétel szerint egyforma forint 

költség-

hatékonyság 
természetes egység forint 

költség-

hasznosság 

minőségi életév  

(pl. QALY) 
forint 

költség-haszon forint forint 



Definíció 

• Költséghatékony: az egészségnyereség egy 

egységét elfogadható többletköltséggel állítja elő 

egy adott technológia a komparátorhoz képest. 

Bármilyen teljeskörű gazdasági elemzéssel 

mérhető (CMA, CEA, CUA, CBA) 

• Költséghatékonyság elemzés: a teljeskörű 

gazdasági elemzés speciális fajtája, melyben az 

egészségnyereséget egy dimenzióban 

természetes egységekben mérik 



Költségminimalizációs elemzés 

• Költségek és megtakarítások mérése 

forintban 

• Az egészségnyereség a feltétel szerint 

egyforma (mérik az eredményt!) 

• Értékelés alapja: különbség 

• Példa: 

– egynapos sebészet vs. hagyományos 

sebészet 

– generikus vs. originális gyógyszer 



Költségminimalizációs elemzés 

(folyt.) 

• Alkalmazhatóság: 

• technikai hatékonyság 

• két azonos eredményt hozó eljárás közül az 

olcsóbbat kell kiválasztani 
 

• Ha az egészségnyereség eltérő:  

 költség-hatékonyság elemzés 

 költség-hasznosság elemzés 

 költség-haszon elemzés 



Költséghatékonyság elemzés 

• Költségek és megtakarítások forintban 

• Egészségnyereség természetes biológia 

paraméterekben 

– köztes paraméter (vérnyomás csökkenés, koleszterin 

szint csökkentés) 

– kemény végpont (nyert életév, egészségben töltött 

napok száma, kiszűrt esetek száma) 

• Az egészségnyereség csak egy dimenzióban 

(közös cél) értelmezhető 

• Az értékelés alapja: hányados 



Költséghasznosság elemzés 

• Költségek és megtakarítások forintban 

• Egészségnyereség: az élethossz és 

életminőség változásának a kombinációja 

– QALY, HYE, DALY 

• Egységes mérce bármely következményes 

egészségi állapotra vonatkozóan 

• Értékelés – hányados 



Malignus daganat kezelése  
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Költséghaszon elemzés 

• Költségek és megtakarítások forintban 

• Egészségnyereség forintban 

• Bármely egészségügyi (és nem egészségügyi) 

programok összehasonlíthatóak 

• Az egészségnyereség kifejezési módszere 

kritikus kérdés, emiatt a napi döntéshozatalban 

ma még nem elfogadott módszer  

• Értékelés alapja: különbség 

• (B1 – C1) – (B2 – C2) > 0 



Teljeskörű egészség-gazdaságtani  

elemzések alkalmazhatósága 

Elemzés típusa Alkalmaz-hatósága Döntéshozatal 

költség-

minimalizás 
technikai hatékonyság két azonos eredményt hozó eljárás 

költség-

hatékonyság 

allokatív hatékonyság 

(korlátozottan) 

befogadáspolitikai döntés (új vs régi 

technológia közti rangsorolás) 

költség-

hasznosság 
allokatív hatékonyság 

befogadáspolitikai döntés + összes 

egészségügyi technológia közti 

rangsorolás  

(pl. biztosítási csomag) 

költség-haszon allokatív hatékonyság 
összes társadalmi döntés  

(pl. EU források elosztása) 


