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Egészség-nyereség betegek számára  

is értelmezhető számszerűsítése 

•  Élethossz (nem csak 5 éves túlélés!) 

•  Életminőség 

•  A fentiek kombinációja  

– QALY (Quality Adjusted Life Years) 

– HYE (Healthy Year Equivalents)  

– DALY (Disability Adjusted Life Years) 



Hormonpótlás – WHI 

Chlebowski RT et al: JAMA, 289, 24, 2003, 3243–53  

Végpont 
Ösztrogén + progeszteron 

(n=8506) 

Placebo 

(n=8102) 

Kockázati 

ráta 

Átlagos követési idő (hónap)  62,2 (16,1%) 61,2 (15.0%) 

csípőcsonttörés 44 (0,10%) 62 (0,15%) 0,66 

csigolyatörés 41 (0,09%) 60 (0,15%) 0,66 

szív koszorúér betegség 164 (0,37%) 122 (0,30%) 1,29 

Stroke  127 (0,29%) 85 (0,21%) 1,41 

vénás thromboemboliás megbetegedés 151 (0,34%) 67 (0,16%) 2,11 

mélyvénás trombózis 115 (0,26%) 52 (0,13%) 2,07 

tüdőembólia 70 (0,16%) 31 (0,08%) 2,13 

szív- és érrendszeri megbetegedés összesen 694 (1,57%) 546 (1,32%) 1,22 

invazív mellrák  166 (0,38%) 124 (0,30%) 1,26 

endometrium daganat 22 (0,05%) 25 (0,06%) 0,83 

vastag- és végbél daganat 45 (0,10%) 67 (0,16%) 0,63 

rosszindulatú daganat összesen 502 (1,14%) 458 (1,11%) 1,03 



Hormonpótlás: WHI vizsgálat eredményei 

mennyire tükrözik a korábbiakat? 

Col N et al: Arch Intern Med. 2004;164:1634–1640. 



Hormonpótlás: életminőség nyereség 

kompenzálja a kockázatot rövidtávon? 

• Kombinált hormonpótló kezelés:  

– nem volt szignifikáns hatással a következő életminőség paraméterekre: 

általános egészség, vitalitás, mentális egészség, depressziv tünetek, szexuális 

elégedettség  

– statisztikailag szignifikáns, de kicsi és klinikailag nem számottevő javulást 

mutatott 1 év után az alábbi tényezőkben: alvászavar (0,4 pont a 20 pontos 

skálán), fizikai funkciók (0,8 a 100 pontos skálán), fájdalom (1,9 a 100 pontos 

skálán)  

– 3 év elteltével semmilyen életminőség paraméterben nem volt kimutatható 

szignifikáns változás  

 

 „Összegezve, ebben a betegcsoportban (kb. 10 évvel a menopausa után) 

vizsgálatban a kombinált hormonpótló kezelés nem eredményezett 

klinikailag számottevő életminőség nyereséget”  

Hays J et al.  N Engl J Med, 348, 19, 2003, 1839–54. 



„A legnagyobb érték nem az, 

hogy élünk, hanem az, hogy 

jól élünk” 

 

 

Socrates 



Az életminőség meghatározói 

ÉLET- 

MINŐSÉG 

KULTÚRA 

TÁRSADALOM GAZDASÁG 

KÖRNYEZET 

EGYÉB 

EGÉSZSÉG 



Az egészséggel összefüggő 

életminőség 

• Azokat a tényezőket ki kell zárni, amelyek kívül 

esnek az egészségügyi dolgozók és az 

egészségügyi szolgáltatások hatáskörén 

• Megoldás: validált és standardizált életminőség 

mércék + randomizált kontrollcsoportos 

vizsgálatok 



Példák az egészséggel összefüggő 

életminőség összetevőire 

Egészséggel összefüggő életminőség 

Egészségkárosodás 

Egészségcsökkenés 

• Fájdalom 

• Fáradtság 

• Aggodalom 

• Depresszió 

• Inkontinencia 

Hendikep,  

Hátrányos helyzet 

• Fizikai függőség 

• Mobilitás 

• Szociális integráció 

• Orientáció 

• Gazdasági függőség 

 

Funkcióvesztés, 

Fogyatékosság 

• Fürdés 

• Öltözködés 

• Lépcsőre mászás 

• Munkaképesség 

• Társkapcsolatbeli 

problémák 



Gyakorlati példa a HRQoL 

összetevőire 

Betegség, 
rendellenesség 

egészségkárosodás, 
egészségcsökkenés 

Funkcióvesztés, 
Fogyatékosság 

Hátrányos helyzet, 
hendikep 

Disease, disorder Impairment Disability Handicap 

Intrinsic szitutiáció exteriorizálódás objektivizálódás társadalmi kivetülés 

Egy szem 
elvesztése 

vakság képtelen autót 
vezetni 

elszigetelődés a 
társadalomban 

    

 
 

Egészséggel összefüggő életminőség 



QoL kérdőívek értékelésének 

szempontjai 

• Validitás: azt méri-e a kérdőív, amit 

elvileg mérnie kell 

• Interpretálhatóság: a mérés 

eredménye kifejezi-e a kis, közepes, 

súlyos csökkenést az egészséggel 

összefüggő életminőségben 



QoL kérdőívek értékelésének 

szempontjai (folyt.) 

• Megbízhatóság/reprodukálhatóság: 

megismételt mérés hasonló eredményt 

hoz-e  

• Érzékenység/reszponzivitás: az a 

jelentékeny változás, amelyet a kérdőív 

már képes kimutatni 



Validálás lépései 

Külsőség 

(kvalitatív) 
 

• kinézet validitása  

– nyelvezet 

– forma (betűméret stb.) 

– egyszerűség 

• tartalom (kultúra és 

környezet) 

Szakmai tartalom 

(kvantitatív) 
 

• kritérium validitás 

• konstrukció validitása 

– konvergencia 

– divergencia 

• megbízhatóság 

– belső konzisztencia 

– reprodukálhatóság 



• A különböző helyi adaptációk 

validitása azonos legyen az eredeti 

verzió validitásával 

• Tükörfordítás nem ajánlott 

Kérdőívek helyi validálása 



Az egészségi állapot eltérő dimenziói 

A lefedettség szélessége  
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egészség 

fizikális 

funkciók 

érzelmi 

funkciók 

szenzoros 

funkciók 

fájdalom kognitív 

készség 

mobilitás fizikai 

aktivitás 

önellátás szerep- 

vállalás 

öltözködés mosakodás kontinencia evés 

Forrás: Torrance, JHE 1986 



QoL kérdőívek csoportosítása 

Általános Specifikus 

Index • Rosser-Kind matrix  

• Quality of Well-being 

• EQ-5D 

• Arthritis Impact 

Measurement Scale 

• General Health 

Questionnaire 

Profil • Nottingham Health 

Profile 

• SF-36 (Short Form 36) 

• Sickness Impact Profile 

• Kidney Disease 

Questionnaire 

• RAQoL 



QALY számítás 

• QALYs – az eltelt idő (pl. életévek) súlyozva az 

egészségi állapotra vonatkozó preferencia 

értékkel/hasznossággal (diszkontálva) 

• „A QALY irodalmának egészségpolitikai 

célkitűzése a lakosság egészségtőkéjének 

maximalizálásán alapul. Az egyén 

egészségtőkéje QALY-ban fejezhető ki,  

és a lakosság egészségtőkéje az egyének 

QALY-jának az összegéből adódik” 

Source: Wagstaff A, JHE, 1991 



Malignus daganat kezelése 

által nyerhető QALY 
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Miért van szükség QALY mérésre? 

• A hatásosság mért paramétere eltérhet eljárásról 

eljárásra, így a különböző egészségügyi 

beavatkozások összehasonlítása nem lehetséges   

• Egy adott eljárás hatásosságát is számos 

paraméterrel lehet kifejezni:  

– életév-nyereség,  

– hosszabb távú életminőség változás,  

– súlyos mellékhatások 

– kevésbé súlyos mellékhatások, 

– rövidtávú életminőség változások 


